
บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 
 

การสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด 

Marketing Communication for Movie Exportation 

GMM Thai Hub Co.Ltd 

นายศิระ สังวาลย์ชัย และ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง“การสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ 

จ ากัด”มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด 

และศึกษาการสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทยของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ตลอดจน

ส ารวจแนวโน้มการส่งออกภาพยนตร์ไทยในอนาคตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด โดยผู้วิจัยใช้การวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมกับการค้นคว้าและวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ จาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด 

สามารถจ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกภาพยนตร์ของบริษัทได้ 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอก สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยจุดแข็งของบริษัทคือความ

แข็งแรงของแบรนด์ GTH ในสายตาตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปที่ส่งผลให้การันตี

ยอดขายของบริษัทได้ท าให้มีความน่าเชื่อถือว่าการลงทุนกับภาพยนตร์ของบริษัท  จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด 

จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในส่วนจุดอ่อนของบริษัทคือการเปิดกว้างเรื่องบทภาพยนตร์ให้มีความเป็นสากล

มากขึ้นเพราะความต้องการภาพยนตร์ของตลาดโลกไม่ ได้จ ากัดแนวภาพยนตร์เพียงบางประเภทอย่าง
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เท่านั้น ในส่วนของโอกาสที่เห็นเด่นชัดในการส่องออกภาพยนตร์ของบริษัทคือ ตลาดต่างประเทศเปิดกว้าง

และเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพได้มีโอกาสแสดงตามงานต่างๆ และเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ

เช่นกัน สุดท้ายคืออุปสรรคที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ต้องเจอคือการถูกมองว่ามาจากประเทศที่ผลิต

ภาพยนตร์เกรด B ซึ่งทางบริษัทก าลังหาทางลบภาพของภาพยนตร์เกรด B ออกไปโดยการให้ความส าคัญ

กับคุณภาพในทุกๆ ด้านของภารผลิตภาพยนตร์ 

 ส าหรับการศึกษาการสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทยของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ

จ ากัด นั้นผู้ศึกษาสามารถสรุปได้โดยการพิจารณาถึงการสื่อสารการตลาดของบริษัทเป็นการชี้ให้เห็นว่าใน

การด าเนินการทางการตลาดของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับจ ากัด แม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเกิดจากผู้ผลิตภาพยนตร์

แต่สิ่งที่จะเป็นตัววัดว่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น อยู่ที่ลูกค้าเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งทางบริษัทให้ความส าคัญ

ตรงจุดนี้มากโดยการสร้างความสัมพันธ์ทางการสื่อสารการตลาดจะพบว่าบริษัทมองจากมุมมองของลูกค้า

ว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ลูกค้าน ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และมีแนวทางในการปฏิบัติ

ในแต่ละอย่างอย่างไร ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยให้บริษัทเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น และมั่นใจได้ว่าจะสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงใจมากยิ่งข้ึน 

 สุดท้ายกระบวนการเพ่ือส ารวจแนวโน้มการส่งออกภาพยนตร์ไทยในอนาคตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

ไทหับ จ ากัด โดยภาพรวมของการส่งออกภาพยนตร์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด มีการเคลื่อนไหว

และวางแผนเพื่อส่งออกภาพยนตร์ของบริษัทให้มากยิ่งข้ึนจากที่ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทหับ จ ากัดหาได้ด้วย

ความสามารถของตนเองและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ไปในทิศทางที่ดี ท าให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทหับ 

จ ากัดมีแนวโน้มการส่งออกภาพยนตร์สู่ต่างประเทศสูงขึ้นและเป็นที่น่าพอใจ 

 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญ 

 สื่อภาพยนตร์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะสื่อภาพยนตร์เกิดขึ้นมานานตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่มีการน าภาพยนตร์มาเป็นสื่อเพ่ือสร้างแรง
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กระตุ้นแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ สู่ผู้รับได้ดีเพราะประกอบไปด้วย
เนื้อหา ภาพ ดนตรีประกอบ วิธีการเล่าเรื่อง การแสดงที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังถือได้ว่า
เป็นอุตสาหกรรมความบันเทิงประเภทหนึ่งที่สามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจของสังคมได้เป็นอย่างดี  จึงท า
ให้ตลาดภาพยนตร์ภายในประเทศมีการขยายตลาดมากขึ้นและยังส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกภาพยนตร์ใน
ตลาดต่างประเทศเพ่ิมขึ้นตามมาอีกด้วย แต่ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในโครงสร้างอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตร์
ของไทย คือ ปัญหาทางด้านการเงินและงบประมาณในการสร้างรวมถึงการสนับสนุนที่ยังไม่มากพอจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตุที่การสร้างภาพยนตร์ต้องใช้ทุนมหาศาลและผู้สร้างยังคงต้องพ่ึงพาผู้ชมใน
ประเทศ ท าให้ผู้สร้างเลือกนิยายหรือดารายอดนิยมมากกว่าภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาดี ท าให้ภาพยนตร์ที่มี
เนื้อหาดีมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเงินก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และ
ผู้ผลิตไทยก็ไม่นิยมใช้วิธีร่วมกันสร้างภาพยนตร์ ท าให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนเทคนิค อุป กรณ์ และ
ประสบการณ์ในการสร้างภาพยนตร์อีกด้วย นอกจากนั้นประเทศยังไม่มีการรวมตัวเป็นสมาชิกวิชาชีพเพ่ือ
ท าหน้าที่เสริมสร้างบทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ ซึ่งอาจท าให้การเจรจาเพ่ือส่งออกภาพยนตร์ไม่ได้ผล
เต็มที ่

ทั้งนี้ ธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทยเองก็ยังมีบริษัทที่มีผลประกอบการรายได้ไม่แพ้ธุรกิจประเภท

อ่ืนๆ ซึ่งบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์ในประเทศแล้วประสบความส าเร็จมากเป็นล าดับต้นๆ ของประเทศคือ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศ แต่ตลาดในต่างประเทศยังไม่ค่อย

เติบโตและยังท าก าไรได้ในบางประเทศแถบเอเชียเท่านั้น เนื่องเพราะแนวทางการท าภาพยนตร์ของบริษัท

เน้นที่ภาพยนตร์แนวโรแมนติก ซึ่งตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศจะค่อนข้างชื่นชอบภาพยนตร์จากไทยแนวผี

และแอ็คชั่นมากกว่าจึงท าให้ต้องมีการปรับตัวเพ่ือไปเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ก็คือตลาดต่างประเทศให้

มากยิ่งขึ้น โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด เองก็มีการท าการสื่อสารการตลาดเพ่ือส่งออกภาพยนตร์ไทย

ไปสู่ตลาดต่างประเทศเช่นเดียวกัน   

 ผู้วิจัยมองว่าการวิจัยในเรื่อง “การสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

ไท หับ จ ากัด” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าการสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทยของ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ในการน าเสนอให้ชาวต่างชาติรู้จักภาพยนตร์ไทยนั้นมีลักษณะอย่างไร ทั้งใน

แง่รูปแบบ ขั้นตอนการวางแผน และศึกษาการสื่อสารการตลาดเพ่ือที่จะท าให้ภาพยนตร์ไทยของบริษัท จี
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เอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ประสบผลส าเร็จในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทยเพ่ือการส่งออกในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด  

 2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทยของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ 

จ ากัด  

 3. เพ่ือส ารวจแนวโน้มการส่งออกภาพยนตร์ไทยในอนาคตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทหับ จ ากัด  

 

นิยามศัพท์ 

ภาพยนตร์ หมายถึง กระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม และท าให้ภาพเคลื่อนไหวได้ ประกอบไป

ด้วย ภาพ เสียง ดนตรีประกอบ การเล่าเรื่อง โดยมีจุดเริ่มและจุดจบเป็นอุตสาหกรรมสื่อประเภทหนึ่ง 

ปัจจัยเพื่อการส่งออก หมายถึง ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกภาพยนตร์ของบริษัท จีเอ็ม

เอ็ม ไท หับ จ ากัด ประกอบด้วยปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างบริษัท วัฒนธรรมองค์กร บุคลากร เป็นต้น 

และปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน การเมือง เป็นต้น 

 การตลาดภาพยนตร์.หมายถึง การวางแผนเพ่ือท าให้ภาพยนตร์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด 

เป็นที่สนใจโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมเกิดความสนใจและเลือกซ้ือเพ่ือเข้าไปชมภาพยนตร์ 

 การสื่อสารการตลาดเพื่อการส่งออก.หมายถึง การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของภาพยนตร์ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายในตลาดต่างประเทศของบริษัท.จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด.โดยหวังให้เกิดพฤติกรรมการ

ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
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 การส่งออก.หมายถึง สินค้าที่ถูกส่งไปเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินจากต่างประเทศ .โดย

กระบวนการที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว และสามารถส่งเสริมคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม .

ในที่นี้หมายถึงการส่งออกภาพยนตร์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด 

 ภาพยนตร์ไทยเพ่ือการส่งออก หมายถึง ภาพยนตร์ไทยที่ถูกสร้างโดยบริษัทของไทยที่ส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ ท าให้เกิดรายได้และสามารถน าเงินจากต่างประเทศกลับสู่ประเทศไทย 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดด้านการตลาด 

- วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค   

- แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

- การตลาดระหว่างประเทศ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตลอดจนการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาถึงการสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย แล้วด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีสรุปบรรยาย อ้างแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอธิบายและวิเคราะห์ โดยได้ท าการ

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. คุณวิสูตร พูลวรลกัษณ ์ต ำแหน่ง Co-Chief Executive Officer  

2. คุณยงยุทธ ทองกองทุน ต ำแหน่ง Head of International Department 

3. คุณฤด ีผลทวชียั ต ำแหน่ง Associate Director of International Business  

4. คุณอรจริำ สุภำวกุล ต ำแหน่ง International Business Manager 

5. คุณวิชชพชัร์ โกจิ๋ว ต ำแหน่ง Managing Director 
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6. คุณปรียำวรรณ สิริทรัพยท์ว ีDirector of PR  

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาถึงปัจจัยเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทยของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด นั้นสามารถ

พบว่าการส่งออกภาพยนตร์ไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลต่อปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกองค์กรต่อการส่งออกภาพยนตร์ของบริษัท โดยปัจจัยภายในเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการหาจุด

แข็งและจุดอ่อนขององค์กรสามารถจ าแนกได้คือ1) กลยุทธ์ในการผลิตภาพยนตร์ขององค์กร2) วัฒนธรรม

ภายในองค์กร3) บุคลากร 

- กลยุทธ์ในการผลิตภาพยนตร์ขององค์กร มีแบบแผนในการผลิตภาพยนตร์ที่ชัดเจน 

คือ “ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของภาพยนตร์” มีกลยุทธ์ที่แตกต่างจากบริษัทอ่ืนๆ 

ซึ่งท าให้ตลาดต่างประเทศให้ความเชื่อถือ คือ กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและ

แสดงออกถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอนประกอบได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 การสรุปเค้าโครงเรื่องของภาพยนตร์ คือการสรุปและท าความเข้าใจในเนื้อ

เรื่องของภาพยนตร์ที่จะถ่ายท าอย่างละเอียดระหว่างผู้ร่วมงานทุกคน 

 การเตรียมงานการผลิตภายในบริษัท คือ การเตรียมงานก่อนการถ่ายท า ซึ่ง

ขั้นนี้เป็นการเตรียมงานภายในบริษัทก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์จริง  

 การถ่ายท าภาพยนตร์ คือ การถ่ายท าภาพยนตร์ในรายละเอียดทั้งหมด 

ตามที่ได้คิดวางแผนกันและตกลงกันไว้แล้ว เป็นขั้นตอนที่ต้องใส่ใจใน

รายละเอียดอย่างมาก กระบวนการนี้เองที่ท าให้มาตรฐานของบริษัทเป็นที่

ได้รับค าชมในความใส่ใจและรักษาความเป็นมืออาชีพ 

 การผลิตขั้นสุดท้าย คือ  การน าชิ้นงานที่ได้ถ่ายท าไว้แล้วมาตัดต่อให้เป็นเนื้อ

เรื่อง, ใส่เทคนิคต่าง ๆ  เพ่ือให้เป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ 

- วัฒนธรรมภายในองค์กร จากการศึกษาพบว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด มี

วัฒนธรรมภายในองค์กรที่เหมือนเครือข่ายครอบครัว มีระดับซีเนียร์ค่อยดูแลระดับ

จูเนียร์ ท าให้วัฒนธรรมภายในองค์กรมีความสามัคคีอย่างมากการสร้างวัฒนธรรม
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ภายในองค์กรเช่นนี้ท าให้การท างานในแต่ละฝ่ายง่ายดายยิ่งขึ้น เป็นเพราะความเป็น

กันเองที่น าหน้ามาก่อนเรื่องงาน ส่งผลให้พนักงานทุกคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ โดยไม่

กลัวว่าจะผิดพลาดตรงจุดไหน ท าให้คุณภาพงานผลิตที่ออกมาอยู่ในมาตรฐานเป็นที่

น่าพอใจ 

- บุคลากร มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ กล่าวได้ว่าเป็นระบบที่แปลกไป

จากบริษัทอ่ืนๆเพราะบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทหับ จ ากัด มีการคัดเลือกบุคคลที่ไอเดียและ

ความสามารถโดยไม่ค านึงว่าจะต้องเกรดเฉลี่ยดีหรือจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดั ง และ

อีกอย่างที่ท าให้บุคลากรของบริษัทมีความแตกต่างออกไปคือ ระบบการท างานของ 

GTH จะมีการสอนงานกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมานี้ GTH มียอดรายได้

จากภายในประเทศสูงขึ้นตลอดทั้งๆ ที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงทีมงานจากหน้าเก่าสู่หน้า

ใหม่เสมอ 

โดยสามารถวิเคราะห์จุดแข็งของบริษัทคือความแข็งแรงของแบรนด์ GTH ในสายตาตลาด

ภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรปที่ส่งผลให้การันตียอดขายของบริษัทได้ท าให้มีความน่าเชื่อถือว่า

การลงทุนกับภาพยนตร์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในส่วนจุดอ่อนของ

บริษัทคือการเปิดกว้างเรื่องบทภาพยนตร์ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเพราะความต้องการภาพยนตร์ของ

ตลาดโลกไม่ได้จ ากัดแนวภาพยนตร์เพียงบางประเภทอย่างเท่านั้น ในส่วนของโอกาสที่เห็นเด่นชัดในการ

ส่องออกภาพยนตร์ของบริษัทคือ ตลาดต่างประเทศเปิดกว้างและเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ

ได้มีโอกาสแสดงตามงานต่างๆ และเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติเช่นกัน สุดท้ายคืออุปสรรคที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

ไท หับ จ ากัด ต้องเจอคือการถูกมองว่ามาจากประเทศที่ผลิตภาพยนตร์เกรด B ซึ่งทางบริษัทก าลังหาทาง

ลบภาพของภาพยนตร์เกรด B ออกไปโดยการให้ความส าคัญกับคุณภาพในทุกๆ ด้านของภารผลิต

ภาพยนตร์ 

ปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์สภาพตลาดเพ่ือให้ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคของการส่งออก

ภาพยนตร์ไทยไปตลาดต่างประเทศ เพ่ือน ามาแก้ไขซึ่งจากการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 1)สภาวะทาง

เศรษฐกิจ 2)คู่แข่งขัน 3)เทคโนโลยีสมัยใหม่ 4)สังคมและประชากร 
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- สภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด มีปัญหาในการส่งออก

ภาพยนตร์ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญเนื่องจากเศรษฐกิจในแต่ละ

ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ชมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและด้วยคความคิดท่ีว่า 

เสียเงินเท่ากันดูหนังฮอลลีวู้ดคุ้มกว่า โปรดั่กชั่นดีกว่า นักแสดงดีกว่า ทุนสร้าง

มากกว่า จึงท าให้ภาพยนตร์ไทยยังไม่สามารถก้าวออกจากประเทศได้เท่าที่ควร 

- คู่แข่งขันจากในประเทศอย่าง สหมงคลฟิล์มและไฟว์สตาร์ แย่งฐานลูกค้าไปเพราะ

ด้วยคาแรกเตอร์ของภาพยนตร์ที่แตกต่างกันออกไป และเป็นเพราะตลาดต่างประเทศ

ต้องการภาพยนตร์ที่เป็นแนวแอ็คชั่นและผีมากกว่าภาพยนตร์โรแมนติก 

- เทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ที่รวดเร็วและสามารถหาชมภาพยนตร์ได้

ง่ายดายมากๆให้ยอดการส่งออกภาพยนตร์ของบริษัทถูกลดราคาลงจากเดิม เพื่อที่

บริษัทจากต่างประเทศจะได้น าเงินไปซื้อซีรี่ย์ต่างๆ มาฉายผ่านโทรทัศน์หรือทาง

ออนไลน์จะได้ก าไรมากกว่าทุ่มทุนซื้อภาพยนตร์เพียงเรื่องเดียว 

- สังคมและประชากร โดยข้อสังเกตแรกท่ีสามารถมองเห็นได้คือภาษาภาพยนตร์ที่

แตกต่างกันของประชากันท้ังในแถบเอเชียและยุโรป ท าให้เกิดช่องว่างในการเลือก

รับชมภาพยนตร์กันมากข้ึน และอีกส่วนที่ท าให้สังคมภาพยนตร์ถูกแยกออกจากกัน 

คือ ศาสนา ความต่างทางความเชื่อต่างๆ ท าให้บางฉากบางตอนของภาพยนตร์ถูกตัด

ทอนออกไป 

ในส่วนของโอกาสที่เห็นเด่นชัดในการส่องออกภาพยนตร์ของบริษัทคือ ตลาดต่างประเทศเปิดกว้าง

และเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพได้มีโอกาสแสดงตามงานต่างๆ และเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ

เช่นกัน สุดท้ายคืออุปสรรคที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ต้องเจอคือการถูกมองว่ามาจากประเทศที่ผลิต

ภาพยนตร์เกรด B ซึ่งทางบริษัทก าลังหาทางลบภาพของภาพยนตร์เกรด B ออกไปโดยการให้ความส าคัญ

กับคุณภาพในทกุๆ ด้านของภารผลิตภาพยนตร์ 

การสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ จะใช้เครื่องมือทางการ

สื่อสารการตลาดมีรายละเอียดคือ 1)การวางแนวภาพยนตร์และสร้างความแปลกใหม่ 2)การก าหนด



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 9 
 

กลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง 3)การก าหนดราคาขายภาพยนตร์และงบประมาณ 4)การก าหนดจุด

ขายของภาพยนตร์ 5)การก าหนดพื้นที่ในการขายภาพยนตร์ 6)การหาการตลาดเสริม 

- การวางแนวภาพยนตร์และสร้างความแปลกใหม่แนวภาพยนตร์ GTH ยังเป็นที่

ยอมรับในตลาดบางประเทศ ไทย ซึ่ง GTH สามารถหยิบภาพยนตร์สไตล์ที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวก้าวเข้าสู่ตลาดได้ทีละนิด เพราะถ้ามองในมุมภาพยนตร์ที่

เปรียบเหมือนสินค้า GTH ยังคงคุณภาพมาตรฐานให้ผู้ซื้อเลือกซื้อได้ตลอด 

- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองกลุ่มโดยเป้าหมายหลัก คือ ผู้ชม

ภายในประเทศทั้งนี้เพราะความหลากหลายของภาพยนตร์มีจ ากัด เนื่องจาก GTH 

ท าหนังที่เกาะกระแสคนชมเป็นคนภายในประเทศเป็นหลัก ส่วนกลุ่มเป้าหมายรอง 

คือ ผู้ซื้อและผู้ชมจากต่างประเทศซื้อภาพยนตร์จาก GTH เพราะยอดรายได้

ภายในประเทศเป็นที่น่าสนใจตามงานเทศกาลต่างๆ 

- การก าหนดราคาขายภาพยนตร์และงบประมาณของ GTH ไม่ได้มีการก าหนด

งบประมาณในการส่งออกภาพยนตร์ที่ตายตัวหรือการตั้งราคาขายส าหรับผู้ซื้อที่

แน่นอน โดยรวมแล้วเป็นการแสดงออกด้านคุณภาพของภพยนตร์มากกว่า เพราะ 

GTH มองว่าถ้ารายได้ดีเพราะภาพยนตร์ดีก็จะท าให้ผู้ซื้อเดินเข้ามาหาและเลือกซื้อ

ภาพยนตร์จากบริษัทเองซึ่ง GTH มองจุดนี้ว่าเป็นก าไรจากการท าภาพยนตร์ 

- การก าหนดจุดขายของภาพยนตร์โดยจุดขายของ GTH นอกเหนือไปจากคอนเทนต์ข

องภาพยนตร์ที่พิถีพิถันมากๆ แล้ว จุดที่ท าให้ภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

ได้มากเช่นกัน คือ ผู้ก ากับ และ นักแสดง ภายในเรื่อง 

- การก าหนดพ้ืนที่ในการขายภาพยนตร์จะสามารถแบ่งการจัดจ าหน่ายออกเป็น 4 

ส่วน คือ 

 บริษัทผลิตภาพยนตร์ คือ บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายเอง  

 ผ่านนายหน้า คือบริษัทผู้ผลิตจะท าการติดต่อกับตัวแทนจ าหน่ายในตลาด

ต่างประเทศ  
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 ผ่านเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ เทศกาลประเภทนี้มีท้ังแบบภาพยนตร์เน้น

การตลาดและภาพยนตร์เน้นประกวดด้วยเช่นกัน เป็นเหมือนเวทีให้ผู้ผลิตได้

โปรโมทและแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน 

 ขายภาพยนตร์ Re-make 

- การหาการตลาดเสริมแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 

 การส่งเสริมการขาย โดยวิธีการคือการท าโปรโมชั่นเป็นเพคเกจเสนอขาย

ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่ภาพยนตร์เรื่องไหนด้วย 

 การตลาดโดยการจัดการจัดกิจกรรมพิเศษ มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือโป

รโมทให้ผู้ซื้อเดิมยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องและอีกส่วนคือเพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้าที่

เป็นผู้ซื้อรายใหม่ที่ใหญ่ขึ้น  

 การ “Co-Production” หุ้นเงินจากหลายประเทศ ที่พร้อมการันตีรายได้ขั้น

ต่ าในแต่ละประเทศ เพ่ือพร้อมร่วมทุนสร้างร่วมกัน 

 

แนวโน้มและทิศทางการส่งออกภาพยนตร์ไทย การส ารวจแนวโน้มการส่งออกภาพยนตร์ไทยใน

อนาคตนั้น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในตลาดต่างประเทศยังเป็นไปในทิศทางท่ีดีและมีความก้าวหน้ามาก

ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ในแถบเอเชียด้วยกันเอง แต่ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุก

วันจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจภาพยนตร์ ดังนั้นเราควรท าให้ภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพ 

เพ่ือต่อยอดความก้าวหน้าที่ท าไว้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ต้องแก้ไขมากที่สุดต่อการส่งออกของภาพยนตร์สู่ตลาดโลกคือ

รัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเก่ียวกับภาพยนตร์ไทย ต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน รัฐบาลต้องมีนโยบาย

ส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ให้มากกว่าที่เป็น ทั้งด้านเงินทุนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถต่อการสื่อสาร

กับตลาดภาพยนตร์ของโลกเพ่ือท าให้ผู้ผลิตมีแรงที่จะผลักดันสร้างผลงานดีๆ สู่สายต่อประชาชนทั่วโลก 

เหมือนที่ประเทศเกาหลีสามารถท าให้คนทั่วโลกหันมาคลั่งเกาหลีได้ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย GTH ยังคงเป็นบริษัทภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับ แต่แค่

เฉพาะด้านเท่านั้นเนื่องจากตลาดโลกต้องการภาพยนตร์แนวแอ็คชั้นและผี ซึ่ง GTH ไม่สามารถตอบโจทต์
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ได้ในการท าภาพยนตร์แนวแอ็คชั่น จึงท าให้ขาดความน่าสนใจจากประเทศใหญ่อย่างอเมริกาและฮอลลี่วูด 

โดยรวมเราจึงยังต้องท าการบ้านด้านการตลาดอีกมากหากหวังที่จะน าภาพยนตร์ไทยก้าวสู่ระดับโลก  

 

อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ 
จ ากัด” ผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหาร
และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย  รวมทั้งรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องน ามาอภิปรายผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวตามท่ีผู้ศึกษาได้ค้นพบ ดังนี้ 

 
จากข้อสรุปที่ 1 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ 

จ ากัดนั้นพบว่าปัจจัยเพื่อการส่งออกภาพยนตร์ไทยสอดคล้องกับแนวคิดการด้านการตลาด  ซึ่งแนวคิดนี้ได้

ระบุถึงผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการท าหน้าที่ในส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็ง

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ซึ่งคล้ายคลึงกับการสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย

ของสุธาทิพย์ แซเผือก ซึ่งได้มีการน าเอาหลัก SWOT มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบของบริษัทไว้ ดังนี้  

จุดแข็งของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด เมื่อท าการวิเคราะห์ออกมานั้นมีความเด่นชัดในเรื่อง

ความแข็งแรงของแบรนด์ GTH ที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากยอดขายที่ท าสถิติ

แทบทุกเรื่องที่ออกฉายซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงความเป็นมืออาชีพในด้าน

การผลิตที่มีความเป็นสากลมากพอ 

จุดอ่อนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด นั้นเป็นข้อจ ากัดในเรื่องที่มีแนวภาพยนตร์เฉพาะซึ่งเป็น

ข้อเสียต่อตลาดต่างประเทศ เพราะตลาดต่างประเทศต้องการภาพยนตร์แนวแอ็คชั้นเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจ

ไม่ตอบโจทย์กับนโยบายบริษัท อีกทั้ งรัฐบาลมีส่วนช่วยเหลือด้านนี้ที่ไม่มากพอท าให้ขาดการติดต่อ

ประสานงานที่ดี และจุดอ่อนสุดท้ายคือความต่างด้านภาษานั้นเอง 
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โอกาสของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด นั้นมีทิศทางท่ีดีขึ้นเพราะได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะ

ยอดก าไรที่มากขึ้นในทุกๆ ปี และปัจจุบันภาครัฐหันมาให้ความสนใจและจริงจังมาขึ้นทั้งการปราบปรามซีดี

เถื่อนและช่วยส่งเสริมการส่งออกอีกทางหนึ่งด้วย 

อุปสรรคของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด นั้นชัดเจนกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ

ทุกค่ายคือถูกมองว่ายังไม่มีความเป็นสากลมากพอยังคงถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์เกรด B และประหาใหญ่

อีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือ DVD เถือ่นที่ยังคงมีมากมายอยู่ในประเทศเรา 

จากข้อสรุปที่ 2 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ 

จ ากัดนั้นพบว่าการสื่อสารการตลาดเพ่ือการส่งออกภาพยนตร์ไทยนั้นสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทาง

การตลาด และ การสื่อสารการตลาด พบว่ามีการใช้การสื่อสารการตลาดที่ตรงกับกลยุทย์ทางการสื่อสาร

การตลาดของภาพยนตร์แนวแอ๊กชั่น เพ่ือสร้างศักยภาพทางการส่งออก ของสารินี แสงสุวรรณ เพ่ือใช้ใน

การหาค าตอบให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ภาพยนตร์เป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งต้องมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย  บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ให้ความส าคัญในจุดนี้เป็นอันดับ 1 สามารถพิสูจน์ได้

จากจ านวนภาพยนตร์ของบริษัทท่ีเข้าฉายในแต่ละปีที่จ านวนปีละ 2-3 เรื่อง แต่ตรงกันข้ามกับยอดรายได้ที่

มากกว่าภาพยนตร์จากค่ายอ่ืน และด้วยคุณภาพของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด นี้ท าให้สินค้าที่มาจาก

บิริษัทเป็นที่ยอมรับและพูดถึงท้ังตลาดในประเทศและนอกประเทศ เช่นกัน 

ราคา (Price) มาตรฐานสากลที่ใช้กันโดยทั่วไปซึ่งตรงข้อนี้บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ไม่ซีเรียสว่า

จะต้องขายภาพยนตร์ออกสู่ต่างประเทศได้เท่าไหร่ โดยมองว่าเป็นผลก าไรจากการฉายในประเทศมากกว่า 

ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุตัวเลขท่ีแน่ชัดโดยขึ้นอยู่กับตัวบริษัทและผู้ซื้อว่าจะท าการตกลงกันอย่างไร  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ช่องทางการตลาดของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด แบ่งไว้อย่าง

ชัดเจนคือไม่ได้ต้องการเน้นขายแต่ถ้ามีผู้ซื้อเข้ามาสนใจและมีความน่าเชื่อถือพอว่าจะน าภาพยนตร์ของ
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บริษัทไปฉายโดยไม่ดัดแปลงอะไร ทางบริษัทยินดีเปิดรับลผู้ซื้ออยู่เสมอ โดยตลาดของบริษัท จีเอ็มเอ็มไท

หับ ประกอบไปด้วย 3 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดเอเชีย ตลาดยุโรป และมหาอ านาจภาพยนตร์ของโลก 

“อเมริกา”  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกระบวนการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด ท ามาตลอด 

เนื่องเพราะต้องการรักษาคุณภาพของการผลิตภาพยนตร์และยึดฐานลูกค้าที่เคยท าการซื้อขายกันมาก่อน

และยังคงมองหาตลาดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การส่งเสริมการตลาดจึงเป็นวิธีซื้อใจของบริษัทที่เรียกตัวเองว่า 

ค่าหนังอารมณ์ดี GTH 

การสื่อสารการตลาด 

 กล่าวโดยรวมแล้วการตลาดนั้นเป็นการท าการตลาดเพ่ือหวังผลให้เป้าหมายเข้ามาสนใจสินค้าของ

เราไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด แต่ส าหรับบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด นั้น เป็นในทางที่ใกล้เคี ยงโดยการยึด

วิธีการทั้งหมดเพ่ือบรรลุเป้าหมายแต่ท าเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายในประเทศก่อนเท่านั้นในส่วนที่ท าเพ่ือ

ตอบสนองให้กลุ่มเป้าหมายต่างชาติมาสนใจนั้นจะกระท าตามงานเทศการต่างๆ เสียมากกว่า เพราะทาง

บริษัทค่อนข้างให้น้ าหนักกับผู้ชมภายในประเทศเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งตลาดต่างประเทศเสียทีเดียว โดย

วิธีการบางวิธีที่ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด โดยตรงกับการจัดการการตลาดและการสื่อสารการตลาด

ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทหับ ของศิวาวุธ ไพรีพินาศ ที่มีการใช้หลักสื่อสารมวลชนใช้เพ่ือดึงดูดลูกค้าจาก

ต่างประเทศ คือ 

- การโฆษณา (Advertising)  

- การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  

- การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) 

- การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)  

- การตลาดโดยการจัดการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) 

จากการสรุปผลท าให้เข้าใจว่าท าไมบริษัท จีเอ็มเอ็มยังคงต้องยึดหลักการสื่อสารการตลาดการนี้ไว้

แต่จะท าหลังการฉายในเพราะกลุ่มเป้าหมายของบริษัทที่จะเข้ามาจากต่างประเทศนั้นมองเรื่องยอดขาย
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เป็นหลัด และด้วยความต่างหลายๆ ด้านท าให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ มองลูกค้าจากตลาดภาพยนตร์จาก

ต่างประเทศเป็นเพียงเป้าหมายรอง เป็นเพียงผลก าไรที่เข้ามาตอบโจทย์ว่าบริษัทมีคุณภาพมากพอ 

 จากข้อสรุปที่ 3  เพ่ือส ารวจแนวโน้มการส่งออกภาพยนตร์ไทยในอนาคตของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท

หับ จ ากัด นั้นสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งออกของวรณัฐ บ่อทรัพย์ เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเติบโตของภาพยนตร์ไทย โดยมีการจัดเก็บภาษีและนโยบายรัฐที่มีต่อภาพยนตร์ไทย โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

- นโยบายด้านการส่งออกและการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย เป็นทิศทางที่ดีที่ภาครัฐเข้า

มามีส่วนในการดูแลและหาข้อสรุปร่วมกันกับผู้ผลิตอย่างบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จ ากัด 

ซึ่งจะท าให้แนวโนมในอนาคตของธุรกิจภาพยนตร์ไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน 

- นโยบายการส่งเสริมภาพยนตร์ของประเทศไทย ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมมือกันโดยจาก

ผลสรุปแล้วการท างานร่วมกันในด้านนี้ยังไม่จริงจังมากพอ ท าให้ขาดความสม่ าเสมอ 

ส่งผลให้ธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศยังถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์เกรด B ไม่มีความน่าสนใจ

ที่มากพอ  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการส่งออกของภาพยนตร์ไทย เพราะขาดความต่อเนื่อง และ
ภาพยนตร์ยังไม่มีคุณภาพมากพอ ผู้ซื้อคิดว่าไม่สามารถจะท าก าไรได้จากการซื้อ  

2. ภาพยนตร์ไทยยังขาดจุดยืนซึ่งเป็นมุมมองอย่างน้อยส่วนหนึ่ง ให้ผู้ซื้อภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศได้รับรู้  และจดจ าเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ไทยให้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นที่
ภาพยนตร์ฮ่องกง เกาหลีใต้และอินเดีย ท าได้ส าเร็จ 

3. ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ภาพยนตร์ไทยสามารถส่งออกภาพยนตร์
ได้อย่างต่อเนื่อง 

4. ต้องมีการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารการตลาดให้เป็นสากลเพ่ือรองรับตลาดต่างประเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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5. สร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดย
เฉพะเรื่องการสื่อสารการตลาดและส่งออกภาพยนตร์ไทยไปต่างประเทศ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานในอนาคต 

6. ต้องยกระดับความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ตลาดต่างประเทศเชื่อมั่นใน
คุณภาพและมองว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่ใช่ภาพยนตร์เกดรด B 
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