
 
 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตรต่์างประเทศ 

ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานคร 

มชัฌิมา ศรทัธาพร* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อดิลล่า พงศย์ีห่ลา้** 

 

บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์

ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 2)  เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการเลือกชม

ภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรงุเทพมหานคร ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั 

3) เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ใช้วิธีการวิจัยเชิงสาํรวจ โดยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ชม

ภาพยนตร์ต่างประเทศทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 205 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สาํหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการวิเคราะห์ โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าจาํนวน และค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายตัวแปร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 2 คือ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ไคสแควร์ (Chi-

square) และ F-test (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้ระดับนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า จาํนวนผู้ชมภาพยนตร์เป็นเพศชาย

ใกล้เคียงกับเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน ที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท และสถานภาพโสด 

พฤติกรรมในการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะ

เลือกชมภาพยนตร์แอคช่ัน โดยมีความถี่ในการชมเดือนละ 1- 2 คร้ัง และไปดูกบักลุ่มเพ่ือน/

แฟน โดยเลือกที่จะไปดูในวันหยุดพักผ่อนที่โรงภาพยนตร์ และเลือกประเทศที่ผลิตภาพยนตร์

เป็นสหรัฐอเมริกา โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลที่เลือกชม คือเพ่ือความสนุกสนานและความ

บันเทงิ 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาการค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
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คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีผลต่อประเภทที่เลือกชม  ความถี่ บุคคลที่ชม

ภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชม

ภาพยนตร์ 

ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างประเทศต่างกัน ให้

ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)แตกต่างกัน  โดยพฤติกรรมการเลือกชม

ภาพยนตร์ ได้แก่ ประเภทที่เลือกชม ความถี่ บุคคลที่ชมภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่

เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ที่ต่างกัน ให้ความสาํคัญต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ(์ภาพยนตร์) ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านสถานที่ชมภาพยนตร์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ยกเว้น ประเภท

ภาพยนตร์ ช่วงเวลาที่รับชม และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ 

 

1.  บทนาํ 

  ภาพยนตร์ คือ ภาพน่ิง หลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกันอย่างต่อเน่ือง ใช้หลักการที่เรียกว่า 

การเหน็ภาพติดตา และเม่ือนาํเอาภาพน่ิงเหล่าน้ันมาฉายดูทลีะภาพด้วยอตัราความเรว็ในการฉาย

ต่อภาพเท่า ๆ กนั สายตามนุษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ที่เรติน่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1 

ส่วน 3 วินาท ีถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอกีภาพแทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนจะทาํการ

เช่ือมโยงสองภาพเข้าด้วยกัน และจะทาํหน้าที่ดังกล่าวต่อไปเร่ือยๆ หากมีภาพต่อไปปรากฏใน

เวลาใกล้เคียงกนั ในกรณีที่ภาพแต่ละภาพที่มองเหน็ เป็นภาพที่แสดงให้เหน็ถึงความสอดคล้อง

ในลักษณะของการเคล่ือนไหว เม่ือนาํมาเรียงต่อกันในระยะเวลากระช้ันชิด ภาพน่ิงเหล่าน้ันจะ

กลายเป็นภาพเคล่ือนไหวที่ต่อเน่ืองกนัเป็นธรรมชาติ ปัจจุบัน ความเรว็ที่ใช้ในการถ่ายทาํคือ 24 

เฟรม ต่อ 1 วินาท ี 

        ศักราชภาพยนตร์เร่ิมต้นขึ้นเม่ือ ตระกลูลิมิแอร์แห่งฝร่ังเศส นาํประดิษฐกรรมภาพยนตร์

ของตนที่เรียกช่ือว่า ซีเนมาโตกราฟ ออกฉายเกบ็ค่าดูจากสาธารณชนคร้ังแรกในโลก ที่กรุงปารีส 

เม่ือ  ธันวาคม พ.ศ. 2438 ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากมหาชนอย่างสูง ประดิษฐกรรม

ภาพยนตร์ชนิดฉายขึ้นจอน้ี จึงแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเรว็ภายในเวลาเพียงสองปีนับจาก

วันน้ัน 

        ปัจจุบันภาพยนตร์มีบทบาทสาํคัญต่อชีวิตประจาํวัน เพราะภาพยนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับ

ชีวิต การทาํงาน การศึกษา การโฆษณา และการบันเทงิ  ซ่ึงมีอยู่แทบทุกมุมโลก ดังน้ันภาพยนตร์

จึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวันไปแล้ว  ซ่ึงภาพยนตร์ที่เข้ามาฉายในทุกๆ เร่ืองไม่ใช่ผู้บริโภค

ทุกคนจะต้องชม แต่ผู้บริโภคจะต้องมีการเลือกสรร ว่าจะเลือกชมภาพยนตร์แนวใด ลักษณะใด ที่

เป็นภาพยนตร์ที่ ช่ืนชอบของตนเอง ดังน้ันจึงต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วยในการ
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ตัดสนิใจ  นับตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านสนิค้า (Product) ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงภาพยนตร์ 

ราคา (Price) สถานที่ชมภาพยนตร์ (Place)  และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)   รวมไป

ถงึกจิกรรมทางการตลาด เช่น การโปรโมช่ัน การโฆษณาและการประชาสมัพันธ ์ตลอดจนกลยุทธ์

ในการวางแผนการใช้สื่อต่างๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมมาสนใจชมภาพยนตร์เพ่ิมขึ้น  

        ความบันเทงิที่ผู้ชมได้รับจากการชมภาพยนตร์น้ีเองทาํให้ธุรกจิภาพยนตร์กลายเป็นธุรกจิที่

มีมูลค่า จึงมีบริษัทผลิตภาพยนตร์ บริษัทจัดจาํหน่าย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิมากย่ิงขึ้น ซ่ึง

จะใช้การแข่งขันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตภาพยนตร์ การส่งเสริมการตลาด และ

การใช้สื่อที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น เพ่ือให้ผู้ชมเกดิความสนใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา

จึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างประเทศของคนไทย เพ่ือที่จะได้ทราบถึง

ความต้องการของผู้บริโภคว่าต้องการเลือกชมภาพยนตร์แนวใด แบบใด ลักษณะใด นอกจากน้ัน

ผลงานที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย ที่จะ

นําไปใช้วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น ทั้งยังพัฒนาคุณภาพการทาํ

ภาพยนตร์ไทยให้สู้กบัภาพยนตร์ต่างประเทศได้ 

 

2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

         2.1 เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขต

กรงุเทพมหานคร 

         2.2 เพ่ือหาความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการเลือกชม

ภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรงุเทพมหานคร  

         2.3 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศต่างกัน ให้

ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของผู้ชมในเขตกรงุเทพมหานคร  

 

3.  สมมติฐานการศึกษา 

        3.1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ 

         3.2 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างประเทศต่างกนั ให้

ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)แตกต่างกนั 

 

4.  ประโยชนที์ไ่ดร้บัจากการศึกษา 

        4.1 ทาํให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมในการชมภาพยนตร์

ต่างประเทศของคนไทย 
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        4.2 ผลของการวิจัยจะสามารถนาํไปใช้ประกอบการวางแผนหรือกาํหนดแนวทางเพ่ือการ

จัดสร้างภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพ เทียบเท่าภาพยนตร์ต่างประเทศ มีความหลากหลายเป็นที่

ยอมรับของผู้ชม 

        4.3  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค 

        4.4  การศึกษาวิจัยน้ีจะเป็นแรงกระตุ้ นให้วงการผู้สร้างภาพยนตร์ไทยหรือผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้ตระหนักถึงความสาํคัญของการประเมินความนิยม 

พฤติกรรมการเลือกชม และ/หรือ ความต้องการของผู้ชมภาพยนตร์ก่อนการจัดสร้างเพ่ือผลกาํไร 

ความอยู่รอด และการส่งเสริมคุณภาพของภาพยนตร์ไทย 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

        ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้ชมทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงคาดว่าผู้ชมน่าจะเป็น

กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 65 ปี จึงใช้จาํนวนประชากร 4,514,089 คน ใช้ขนาดตัวอย่าง จาํนวน 

205 คน 

        ขอบเขตด้านเวลา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 

2558 

        ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชม

ในเขตกรงุเทพมหานคร และการให้ความสาํคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

        การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทาํการวิจัยเชิงปริมาณ โดนใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยส่ง

ให้กับตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัย โดยแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ 

สถานภาพ และระดับการศึกษา  

        ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ 

ประกอบด้วย ประเภทภาพยนตร์ ช่วงเวลาที่เลือกชม บุคคลที่ร่วมชม เหตุผลที่เลือกชม ช่องทางที่

ชม ความถี่ในการชม และประเทศที่ผลิต 

          ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ 

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ(์ภาพยนตร์)  ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ชมภาพยนตร์ 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
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        ข้อมูลในส่วนที่ 3 กาํหนดระดับความสาํคัญในแต่ละช่วง ดังน้ี 

      คะแนนเฉล่ียระหว่าง      4.21 – 5.00       หมายถงึ      สาํคัญมากที่สดุ 

             คะแนนเฉล่ียระหว่าง       3.41 – 4.20      หมายถงึ      สาํคัญมาก 

      คะแนนเฉล่ียระหว่าง      2.61 – 3.40       หมายถงึ      สาํคัญปานกลาง 

       คะแนนเฉล่ียระหว่าง      1.81 – 2.60       หมายถงึ      สาํคัญน้อย 

       คะแนนเฉล่ียระหว่าง      1.00 – 1.80       หมายถงึ      สาํคัญน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

        การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 205 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวนใกล้เคียงกบั

เพศชาย มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มี

รายได้มากกว่า 20,000 บาท และสถานภาพโสด 

         ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์แอคช่ัน มีความถี่ในการชม เดือนละ 1 – 

2 คร้ัง โดยไปชมกับกลุ่มเพ่ือนมากกว่าแฟน และครอบครัว จะเลือกชมในวันหยุดพักผ่อน และ

ชมที่โรงภาพยนตร์ จะเลือกชมภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุผลเพราะการชมภาพยนตร์

เพ่ือความสนุกสนานและความบันเทงิ 

        คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีผลต่อประเภทที่เลือกชม  ความถี่ บุคคลที่ชม

ภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชม

ภาพยนตร์ 

        ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างประเทศต่างกัน ให้

ความสาํคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)แตกต่างกัน  โดยพฤติกรรมการเลือกชม

ภาพยนตร์ ได้แก่ ประเภทที่เลือกชม ความถี่ บุคคลที่ชมภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่

เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ที่ต่างกัน ให้ความสาํคัญต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ(์ภาพยนตร์) ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านสถานที่ชมภาพยนตร์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ยกเว้น ประเภท

ภาพยนตร์ ช่วงเวลาที่รับชม และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ 

 

8.  อภิปรายผลการศึกษา 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกนั กบัพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ 

 จากการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านลักษณะประชากรศาสตร์ มีพฤติกรรมการรับชมและ

ความถี่ในการรับชม ซ่ึงพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ ของผู้ชมที่แตกต่างกนั 

ทาํให้ลักษณะการรับชมภาพยนตร์ต่างประเทศสัมพันธ์กัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาดูพบว่า ทั้งเพศหญิง
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และชาย ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการรับชมกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม ซ่ึงลักษณะการรับชมดังกล่าวน้ัน 

สอดคล้องกบัการวิจัยของวิศรา ทองมาก (2549) ที่พบว่าพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร จะมีลักษณะการชมเป็นกลุ่มเพ่ือนเพ่ือความบันเทงิ ซ่ึงกเ็ป็นไป

ตามทฤษฎีทางสงัคมของ De Flenr (1966) ที่กล่าวว่า การเลือกชมภาพยนตร์ที่สมัพันธก์นัเป็น

กลุ่มน้ันขึ้ นอยู่กับปัจจัยทางสังคมน่ันเอง สาํหรับตัวอย่างจะมีลักษณะการรับชมโดยปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์กย่็อมขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคลในเร่ือง

กระบวนการเลือกสรรและความคิดที่มีอยู่ก่อนเป็นสาํคัญ ดังน้ันบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกนั

ในด้านของอาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาน้ัน ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีลักษณะการรับชมกับ

เพ่ือนๆ เป็นกลุ่ม เช่นกนั 
 

พฤติกรรมในการชมภาพยนตร์ 

 การเข้าชมภาพยนตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชม

ภาพยนตร์เพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิง จากทฤษฎีความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 

มาสโลว์กล่าวว่า ในชีวิตมนุษย์นอกจากจะต้องการปัจจัย 4 คือต้องการอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยา

รักษาโรค และที่อยู่อาศัยแล้ว มนุษย์ยังต้องการพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทงิอกีด้วย แนวคิด

เกี่ยวกบัหน้าที่หลักของพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคล จาํแนกหน้าที่ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

ของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ขวัญเรือน กิตติวัฒน์ (2532) วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารคือเพ่ือความ

บันเทงิ วัตถุประสงค์ของผู้รับสารคือเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการรับชมของกลุ่มตัวอย่างกจ็ะ

มาชมกับเพ่ือน หรือแฟน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของประจวบ อินออ๊ค(2539) ที่ช้ีให้เหน็ถึง

ความสาํคัญของอทิธิพลกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่จะยอมรับความคิดเหน็

ของกลุ่ม แต่ทั้ ง น้ีทัศนคติและพฤติกรรมอาจจะยังไม่เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด (ในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนน้ัน ถ้าไม่เป็นไปตามอํานาจบังคับแล้ว การแปล่ียนแปลง

พฤติกรรมจะต้องเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นและทัศคติก่อน แล้วจึงจะมีผลต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมได้) ตัวอย่างอิทธิพลของกลุ่มหรือแรงกดดันทางสังคมที่เห็นได้ชัดคือ 

เร่ืองของเสยีงส่วนใหญ่ที่มีความคิดเหน็หรือมีพฤติกรรมไปในทางหน่ึงทางใด คนที่เหลือกจ็ะโอน

อ่อนผ่อนตาม และการตัดสนิใจยังมาจากทศัคติและความเช่ือ คือความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

และตัดสนิใจที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler (1997) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์(ภาพยนตร์) ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ให้ความสาํคัญกับ

รายละเอียดของการทาํภาพยนตร์ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกชมภาพยนตร์

ต่างประเทศมากที่สดุซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Cunsumer Behavior) Kotler 

(1997) กล่าวคือ สิ่งกระตุ้นถือเป็นเหตุจูงใจให้เกดิการซ้ือสนิค้า ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจด้านเหตุผล 

และใช้เหตุผลจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า ในด้านจิตวิทยา ช่ือเสียงของนักแสดงนาํ และสภาพทาง
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เศรษฐกิจและสังคมกเ็ป็นอกีปัจจัยหน่ึงที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการชมภาพยนตร์ การ

วิเคราะห์ผู้ชมเป้าหมาย ปกรณ ์พรหมวิทกัษ์ และพรทพิย์ ดีสมโชค (2532)  

 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า สื่อโฆษณาโดยมีภาพยนตร์ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์และตัวอย่างภาพยนตร์บนโทรทัศน์

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการชมภาพยนตร์มากที่สุด อภิปรายผลได้ ดังน้ี การเสนอ

ภาพยนตร์ตัวอย่างให้ผู้ชมได้ชมในโรงภาพยนตร์น้ันเพ่ือตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s response) 

หรือการตัดสนิใจจากผู้บริโภค (Buyer’s purchase dicisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสนิใจใน

ประเดน็ต่างๆดังน้ี การเลือกผลิตภัณฑ์ เลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลาในการซ้ือ

สนิค้า และการเลือกปริมาณในการซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) 

ที่พบว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการเลือกชมภาพยนตร์ประกอบไปด้วย 

ช่ือเสียงของนักแสดงนํา ช่ือเสียงของผู้กํากับ ภาพยนตร์ที่ติดตามมาจากภาคก่อน และ

รายละเอียดในการทาํภาพยนตร์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกชมภาพยนตร์มาก

ที่สดุ จากการที่ภาพยนตร์เป็นงานที่ต้องใช้เงินทุนในการสร้างสงู การสร้างภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจึง

ต้องคาํนึงถึงพฤติกรรมของผู้ชม เพ่ือค้นหาความต้องการของผู้ชมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตน 

โดยนาํผลที่ได้จากการสาํรวจและวิจัยพฤติกรรมของผู้ชมมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผน

ทศิทางในการผลิตภาพยนตร์รวมไปถงึการวางแผนการสื่อสารการตลาดด้วย 

 ดังน้ันผู้สร้างภาพยนตร์จึงจาํเป็นต้องวิเคราะห์ผู้ชมภาพยนตร์เพ่ือที่จะได้นาํเสนอในสิ่งที่

ผู้ชมต้องการ Jowett and Linton (1980) โดยทาํให้ผู้ชมเกดิความพ่ึงพอใจสงูสดุ 

  

9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

        9.1 จากการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์แอคช่ันเป็นภาพยนตร์ที่ ผู้ชมเลือกชมมากที่สุด 

รองลงมาคือการ์ตูน/ตลก ดังน้ันผู้ประกอบการภาพยนตร์จึงควรทาํประเภทภาพยนตร์เหล่าน้ีมา

จัดจาํหน่ายมากกว่าประเภทอื่น 

         9.2 ช่วงเวลาที่ผู้ชมภาพยนตร์นิยมมากที่สดุคือ วันหยุดพักผ่อน และชมในโรงภาพยนตร์ 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการด้านโรงภาพยนตร์ควรเตรียมการอาํนวยความสะดวก รวดเรว็ให้กับผู้ชม

ภาพยนตร์ เช่น ขั้นตอนการซ้ือตั๋วภาพยนตร์ และอาหาร เคร่ืองดื่มให้พร้อม ภาพยนตร์ที่จะ

นาํเข้าควรมาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนทางด้านเอเชียควรนาํเข้าจากเกาหลีใต้  

         9.3 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์(ภาพยนตร์) ผู้ชมให้ความสาํคัญกับ

รายละเอยีดมากที่สดุ ดังน้ันข้อมูลน้ีจึงควรให้ feedback กบับริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของผู้ชม 

        9.4 จากการศึกษาพบว่า การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์และสื่อโฆษณาโดยมีภาพยนตร์

ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ ทาํให้ผู้ชมได้รู้จักภาพยนตร์เร่ืองที่จะนาํเข้ามาฉาย พร้อมทั้งวันเวลาเข้า

ฉายในโรงภาพยนตร์ที่แน่ชัด ผู้ประกอบการจึงควรที่จะทาํการส่งเสริมทางการตลาดผ่านช่องทางน้ี 
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10. กิตติกรรมประกาศ 

        การค้นคว้าเฉพาะบุคคลในคร้ังน้ี สาํเร็จลุลวงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วย

ศาสตร์ตราจารย์ ดร. อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้า อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าเฉพาะบุคคล ที่ได้สละเวลา

อนัมีค่าให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการทาํวิจัยคร้ังน้ีมาด้วยดีตลอด ผู้วิจัย

จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู 

        ขอขอบคุณญาติๆ เพ่ือนๆ และผู้ใกล้ชิดทุกท่านที่คอยให้กาํลังใจ ให้ความช่วยเหลือในด้าน

ต่างๆ ด้วยดีมาโดยตลอด 

        ท้ายที่สุดน้ี ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดา ซ่ึงเป็นแรงบันดาลใจ และ

กาํลังใจอันย่ิงใหญ่ และสร้างความฝันของข้าพเจ้าให้เป็นจริง หากมีข้อผิดพลาดประการใด 

ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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