การศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ
ของผูช้ มในเขตกรุงเทพมหานคร
มัชฌิมา ศรัทธาพร*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยหี่ ล้า**

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กชมภาพยนตร์
ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกชม
ภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน
3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่ า งกัน ใช้ วิธีการวิจัยเชิ งสํารวจ โดยการสุ่มตั วอย่ างจากผู้ ชม
ภาพยนตร์ต่างประเทศทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมู ล สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ ข้อมู ล ใช้ สถิติ ใ นการวิเคราะห์ โดย
แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การหาค่าจํานวน และค่าร้ อยละ เพื่ออธิบายตัวแปร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และส่วนที่ 2 คือ สถิติท่ใี ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ ไคสแควร์ (Chisquare) และ F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
สมมติฐานที่ต้งั ไว้ โดยใช้ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า จํานวนผู้ชมภาพยนตร์เป็ นเพศชาย
ใกล้ เคียงกับเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี ส่วนใหญ่ เป็ นพนักงานเอกชน ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท และสถานภาพโสด
พฤติกรรมในการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะ
เลือกชมภาพยนตร์แอคชั่น โดยมีความถี่ในการชมเดือนละ 1- 2 ครั้ง และไปดูกบั กลุ่มเพื่อน/
แฟน โดยเลือกที่จะไปดูในวันหยุดพักผ่อนที่โรงภาพยนตร์ และเลือกประเทศที่ผลิตภาพยนตร์
เป็ นสหรัฐอเมริกา โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลที่เลือกชม คือเพื่อความสนุกสนานและความ
บันเทิง

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล
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คุ ณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพั นธ์ต่อ
พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีผลต่อประเภทที่เลือกชม ความถี่ บุคคลที่ชม
ภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชม
ภาพยนตร์
ผู้ ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ต่ างประเทศต่ า งกัน ให้
ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการเลือกชม
ภาพยนตร์ ได้ แก่ ประเภทที่เลือกชม ความถี่ บุคคลที่ชมภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่
เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ท่ตี ่างกัน ให้ ความสําคัญต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์(ภาพยนตร์) ปัจจัยด้ านราคา
ปัจจัยด้ านสถานที่ชมภาพยนตร์ และปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ยกเว้ น ประเภท
ภาพยนตร์ ช่วงเวลาที่รับชม และเหตุผลในการชมภาพยนตร์

1. บทนํา
ภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่ง หลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ใช้ หลักการที่เรียกว่า
การเห็นภาพติดตา และเมื่อนําเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาฉายดูทลี ะภาพด้ วยอัตราความเร็วในการฉาย
ต่อภาพเท่า ๆ กัน สายตามนุษย์จะยังคงรักษาภาพไว้ ท่เี รติน่าเป็ นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 1
ส่วน 3 วินาที ถ้ าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอกี ภาพแทรกเข้ ามาแทนที่ สมองของคนจะทําการ
เชื่อมโยงสองภาพเข้ าด้ วยกัน และจะทําหน้ าที่ดังกล่ าวต่อไปเรื่อยๆ หากมีภาพต่ อไปปรากฏใน
เวลาใกล้ เคียงกัน ในกรณีท่ภี าพแต่ละภาพที่มองเห็น เป็ นภาพที่แสดงให้ เห็นถึงความสอดคล้ อง
ในลักษณะของการเคลื่อนไหว เมื่อนํามาเรียงต่อกันในระยะเวลากระชั้นชิด ภาพนิ่งเหล่ านั้นจะ
กลายเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันเป็ นธรรมชาติ ปัจจุบัน ความเร็วที่ใช้ ในการถ่ายทําคือ 24
เฟรม ต่อ 1 วินาที
ศักราชภาพยนตร์เริ่มต้ นขึ้นเมื่อ ตระกลูลิมิแอร์แห่ งฝรั่งเศส นําประดิษฐกรรมภาพยนตร์
ของตนที่เรียกชื่อว่า ซีเนมาโตกราฟ ออกฉายเก็บค่าดูจากสาธารณชนครั้งแรกในโลก ที่กรุงปารีส
เมื่ อ ธั น วาคม พ.ศ. 2438 ปรากฏว่ า ได้ รั บ ความนิ ย มจากมหาชนอย่ า งสูง ประดิ ษ ฐกรรม
ภาพยนตร์ชนิดฉายขึ้นจอนี้ จึงแพร่ กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงสองปี นับจาก
วันนั้น
ปั จจุ บันภาพยนตร์มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตประจําวัน เพราะภาพยนตร์เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
ชีวิต การทํางาน การศึกษา การโฆษณา และการบันเทิง ซึ่งมีอยู่แทบทุกมุมโลก ดังนั้นภาพยนตร์
จึงเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้ ว ซึ่งภาพยนตร์ท่เี ข้ ามาฉายในทุกๆ เรื่องไม่ใช่ผ้ ูบริโภค
ทุกคนจะต้ องชม แต่ผ้ ูบริโภคจะต้ องมีการเลือกสรร ว่าจะเลือกชมภาพยนตร์แนวใด ลักษณะใด ที่
เป็ นภาพยนตร์ ท่ีช่ื น ชอบของตนเอง ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ท างการตลาดเข้ า มาช่ ว ยในการ
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ตัดสินใจ นับตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ทางด้ านสินค้ า (Product) ซึ่งในที่น้ ีหมายถึงภาพยนตร์
ราคา (Price) สถานที่ชมภาพยนตร์ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมไป
ถึงกิจกรรมทางการตลาด เช่น การโปรโมชั่น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกลยุทธ์
ในการวางแผนการใช้ ส่อื ต่างๆ เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูชมมาสนใจชมภาพยนตร์เพิ่มขึ้น
ความบันเทิงที่ผ้ ูชมได้ รับจากการชมภาพยนตร์น้ ีเองทําให้ ธุรกิจภาพยนตร์กลายเป็ นธุรกิจที่
มีมูลค่า จึงมีบริษัทผลิตภาพยนตร์ บริษัทจัดจําหน่าย ตลอดจนผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะใช้ การแข่งขันในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านการผลิตภาพยนตร์ การส่งเสริมการตลาด และ
การใช้ ส่อื ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ ผ้ ูชมเกิดความสนใจ ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ศึกษา
จึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างประเทศของคนไทย เพื่อที่จะได้ ทราบถึง
ความต้ องการของผู้บริโภคว่าต้ องการเลือกชมภาพยนตร์แนวใด แบบใด ลักษณะใด นอกจากนั้น
ผลงานที่ได้ จากการศึกษาครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ ประกอบธุรกิจผลิ ตภาพยนตร์ ไทย ที่จะ
นํา ไปใช้ ว างแผนกลยุ ท ธ์ด้ า นการตลาดให้ มี ป ระสิท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้น ทั้ง ยั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการทํา
ภาพยนตร์ไทยให้ ส้ กู บั ภาพยนตร์ต่างประเทศได้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กชมภาพยนตร์ ต่ า งประเทศของผู้ ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการเลือกชม
ภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเลื อ กชมภาพยนตร์ ต่ า งประเทศต่ า งกั น ให้
ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานการศึกษา
3.1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ
3.2 ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างประเทศต่างกัน ให้
ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีไ่ ด้รบั จากการศึกษา
4.1 ทํา ให้ ท ราบถึ ง ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ กับ พฤติ ก รรมในการชมภาพยนตร์
ต่างประเทศของคนไทย
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4.2 ผลของการวิจัยจะสามารถนําไปใช้ ประกอบการวางแผนหรือกําหนดแนวทางเพื่อการ
จัดสร้ างภาพยนตร์ไทยให้ มีคุณภาพ เทียบเท่าภาพยนตร์ต่างประเทศ มีความหลากหลายเป็ นที่
ยอมรับของผู้ชม
4.3 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค
4.4 การศึ ก ษาวิ จั ยนี้ จะเป็ นแรงกระตุ้ น ให้ ว งการผู้ ส ร้ า งภาพยนตร์ ไ ทยหรื อ ผู้ ท่ีมี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินความนิยม
พฤติกรรมการเลือกชม และ/หรือ ความต้ องการของผู้ชมภาพยนตร์ก่อนการจัดสร้ างเพื่อผลกําไร
ความอยู่รอด และการส่งเสริมคุณภาพของภาพยนตร์ไทย

5. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้ านประชากร ได้ แก่ ผู้ชมทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าผู้ชมน่าจะเป็ น
กลุ่มที่มีอายุต้ังแต่ 12 – 65 ปี จึงใช้ จาํ นวนประชากร 4,514,089 คน ใช้ ขนาดตัวอย่าง จํานวน
205 คน
ขอบเขตด้ านเวลา เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในช่ วงเวลาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.
2558
ขอบเขตด้ านเนื้อหา เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชม
ในเขตกรุงเทพมหานคร และการให้ ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดนใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัยส่ง
ให้ กับ ตัวอย่ าง และผู้ ต อบแบบสอบถามส่ งแบบสอบถามกลั บมาให้ ผ้ ู วิจั ย โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
สถานภาพ และระดับการศึกษา
ส่ ว นที่ 2 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กชมภาพยนตร์ ต่ า งประเทศ
ประกอบด้ วย ประเภทภาพยนตร์ ช่วงเวลาที่เลือกชม บุคคลที่ร่วมชม เหตุผลที่เลือกชม ช่องทางที่
ชม ความถี่ในการชม และประเทศที่ผลิต
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ
ประกอบด้ วย ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์(ภาพยนตร์) ปัจจัยด้ านราคา ปัจจัยด้ านสถานที่ชมภาพยนตร์
และปัจจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาด
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ข้ อมูลในส่วนที่ 3 กําหนดระดับความสําคัญในแต่ละช่วง ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง
3.41 – 4.20 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80
หมายถึง

สําคัญมากที่สดุ
สําคัญมาก
สําคัญปานกลาง
สําคัญน้ อย
สําคัญน้ อยที่สดุ

7. ผลการศึกษา
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 205 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวนใกล้ เคียงกับ
เพศชาย มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มี
รายได้ มากกว่า 20,000 บาท และสถานภาพโสด
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์แอคชั่น มีความถี่ในการชม เดือนละ 1 –
2 ครั้ง โดยไปชมกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าแฟน และครอบครัว จะเลือกชมในวันหยุดพักผ่อน และ
ชมที่โรงภาพยนตร์ จะเลือกชมภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา ด้ วยเหตุผลเพราะการชมภาพยนตร์
เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง
คุ ณลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ช มในเขตกรุง เทพมหานคร มี ค วามสัมพั น ธ์ต่ อ
พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ มีผลต่อประเภทที่เลือกชม ความถี่ บุคคลที่ชม
ภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชม
ภาพยนตร์
ผู้ ช มในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี พ ฤติ ก รรมการชมภาพยนตร์ ต่ า งประเทศต่ า งกัน ให้
ความสําคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)แตกต่างกัน โดยพฤติกรรมการเลือกชม
ภาพยนตร์ ได้ แก่ ประเภทที่เลือกชม ความถี่ บุคคลที่ชมภาพยนตร์ ช่วงเวลาในการชม ช่องทางที่
เลือกชม ประเทศที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ท่ตี ่างกัน ให้ ความสําคัญต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์(ภาพยนตร์) ปั จจัยด้ านราคา
ปัจจัยด้ านสถานที่ชมภาพยนตร์ และปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ยกเว้ น ประเภท
ภาพยนตร์ ช่วงเวลาที่รับชม และเหตุผลในการชมภาพยนตร์

8. อภิปรายผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ตี ่างกัน กับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
จากการวิจัยพบว่ า ตัว แปรด้ า นลั ก ษณะประชากรศาสตร์ มีพ ฤติ กรรมการรั บ ชมและ
ความถี่ในการรับชม ซึ่งพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ ของผู้ชมที่แตกต่างกัน
ทําให้ ลักษณะการรับชมภาพยนตร์ต่างประเทศสัมพันธ์กัน ซึ่งเมื่อพิจารณาดูพบว่า ทั้งเพศหญิง
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และชาย ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะการรั บชมกับเพื่ อนเป็ นกลุ่ม ซึ่ งลั กษณะการรั บชมดั งกล่ าวนั้ น
สอดคล้ องกับการวิจัยของวิศรา ทองมาก (2549) ที่พบว่าพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีลักษณะการชมเป็ นกลุ่มเพื่อนเพื่อความบันเทิง ซึ่งก็เป็ นไป
ตามทฤษฎีทางสังคมของ De Flenr (1966) ที่กล่าวว่า การเลือกชมภาพยนตร์ท่สี มั พันธ์กนั เป็ น
กลุ่มนั้นขึ้นอยู่ กับปั จจัยทางสังคมนั่นเอง สําหรับตัวอย่ างจะมีลักษณะการรั บชมโดยปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์กย็ ่อมขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่อง
กระบวนการเลือกสรรและความคิดที่มีอยู่ก่อนเป็ นสําคัญ ดังนั้นบุคคลที่มีพฤติกรรมคล้ ายคลึงกัน
ในด้ านของอาชีพ รายได้ และระดับการศึกษานั้น ตัวอย่ างส่วนใหญ่ ยังมีลักษณะการรับชมกับ
เพื่อนๆ เป็ นกลุ่ม เช่นกัน
พฤติกรรมในการชมภาพยนตร์
การเข้ าชมภาพยนตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามชม
ภาพยนตร์เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง จากทฤษฎีความต้ องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
มาสโลว์กล่ าวว่า ในชีวิตมนุ ษย์นอกจากจะต้ องการปั จจัย 4 คือต้ องการอาหาร เครื่องนุ่ งห่ ม ยา
รักษาโรค และที่อยู่อาศัยแล้ ว มนุษย์ยังต้ องการพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงอีกด้ วย แนวคิด
เกี่ยวกับหน้ าที่หลักของพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคล จําแนกหน้ าที่ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ขวัญเรือน กิตติวัฒน์ (2532) วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารคือเพื่อความ
บันเทิง วัตถุประสงค์ของผู้รับสารคือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการรับชมของกลุ่มตัวอย่างก็จะ
มาชมกับเพื่อน หรือแฟน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของประจวบ อินอ๊อค(2539) ที่ช้ ีให้ เห็นถึง
ความสําคัญของอิทธิพลกลุ่ม ทั้งนี้เพราะเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่จะยอมรับความคิดเห็น
ของกลุ่ ม แต่ ท้ั ง นี้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมอาจจะยั ง ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงแต่ อ ย่ า งใด (ในการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของคนนั้ น ถ้ า ไม่ เ ป็ นไปตามอํา นาจบั ง คั บ แล้ ว การแปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมจะต้ องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศคติก่อน แล้ วจึงจะมีผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ) ตัวอย่ างอิทธิพลของกลุ่มหรือแรงกดดันทางสังคมที่เห็นได้ ชัดคือ
เรื่องของเสียงส่วนใหญ่ท่มี ีความคิดเห็นหรือมีพฤติกรรมไปในทางหนึ่งทางใด คนที่เหลือก็จะโอน
อ่อนผ่อนตาม และการตัดสินใจยังมาจากทัศคติและความเชื่อ คือความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
และตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Kotler (1997)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์
ปั จจัยด้ านผลิ ตภัณฑ์(ภาพยนตร์ ) ของผู้ ตอบแบบสอบถามพบว่ า ให้ ความสําคัญกับ
รายละเอียดของการทําภาพยนตร์ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมในการเลือกชมภาพยนตร์
ต่างประเทศมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Cunsumer Behavior) Kotler
(1997) กล่าวคือ สิ่งกระตุ้นถือเป็ นเหตุจูงใจให้ เกิดการซื้อสินค้ า ซึ่งอาจใช้ เหตุจูงใจด้ านเหตุผล
และใช้ เหตุผลจู งใจให้ เกิดการซื้อสินค้ า ในด้ านจิตวิทยา ชื่อเสียงของนักแสดงนํา และสภาพทาง
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เศรษฐกิจและสังคมก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการชมภาพยนตร์ การ
วิเคราะห์ผ้ ูชมเป้ าหมาย ปกรณ์ พรหมวิทกั ษ์ และพรทิพย์ ดีสมโชค (2532)
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ต่างประเทศของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า สื่อโฆษณาโดยมีภาพยนตร์ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์และตัวอย่างภาพยนตร์บนโทรทัศน์
เป็ นปั จ จัยที่มีผ ลต่ อพฤติ ก รรมในการชมภาพยนตร์ มากที่สุด อภิ ป รายผลได้ ดังนี้ การเสนอ
ภาพยนตร์ตัวอย่างให้ ผ้ ูชมได้ ชมในโรงภาพยนตร์น้ันเพื่อตอบสนองของผู้ซ้ ือ (Buyer’s response)
หรือการตัดสินใจจากผู้บริโภค (Buyer’s purchase dicisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจใน
ประเด็นต่างๆดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ เลือกตราสินค้ า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลาในการซื้อ
สินค้ า และการเลือกปริมาณในการซื้อ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541)
ที่พ บว่ า ปั จ จั ย ที่เ ป็ นองค์ ป ระกอบในการตั ด สิน ใจในการเลื อ กชมภาพยนตร์ ป ระกอบไปด้ ว ย
ชื่ อ เสี ย งของนั ก แสดงนํา ชื่ อ เสี ย งของผู้ ก ํา กั บ ภาพยนตร์ ท่ี ติ ด ตามมาจากภาคก่ อ น และ
รายละเอียดในการทําภาพยนตร์ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมในการเลือกชมภาพยนตร์มาก
ที่สดุ จากการที่ภาพยนตร์เป็ นงานที่ต้องใช้ เงินทุนในการสร้ างสูง การสร้ างภาพยนตร์แต่ละเรื่องจึง
ต้ องคํานึงถึงพฤติกรรมของผู้ชม เพื่อค้ นหาความต้ องการของผู้ชมที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของตน
โดยนําผลที่ได้ จากการสํารวจและวิจัยพฤติกรรมของผู้ชมมาใช้ ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผน
ทิศทางในการผลิตภาพยนตร์รวมไปถึงการวางแผนการสื่อสารการตลาดด้ วย
ดังนั้นผู้สร้ างภาพยนตร์จึงจําเป็ นต้ องวิเคราะห์ผ้ ูชมภาพยนตร์เพื่อที่จะได้ นาํ เสนอในสิ่งที่
ผู้ชมต้ องการ Jowett and Linton (1980) โดยทําให้ ผ้ ูชมเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
9.1 จากการศึ ก ษาพบว่ า ภาพยนตร์ แ อคชั่ น เป็ นภาพยนตร์ ท่ีผ้ ู ช มเลื อ กชมมากที่สุด
รองลงมาคือการ์ตูน/ตลก ดังนั้นผู้ประกอบการภาพยนตร์จึงควรทําประเภทภาพยนตร์เหล่านี้มา
จัดจําหน่ายมากกว่าประเภทอื่น
9.2 ช่วงเวลาที่ผ้ ูชมภาพยนตร์นิยมมากที่สดุ คือ วันหยุดพักผ่อน และชมในโรงภาพยนตร์
ดังนั้น ผู้ประกอบการด้ านโรงภาพยนตร์ควรเตรียมการอํานวยความสะดวก รวดเร็วให้ กับผู้ชม
ภาพยนตร์ เช่ น ขั้นตอนการซื้อตั๋วภาพยนตร์ และอาหาร เครื่องดื่มให้ พร้ อม ภาพยนตร์ท่ีจะ
นําเข้ าควรมาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนทางด้ านเอเชียควรนําเข้ าจากเกาหลีใต้
9.3 จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภั ณฑ์(ภาพยนตร์ ) ผู้ ช มให้ ค วามสํา คั ญ กับ
รายละเอียดมากที่สดุ ดังนั้นข้ อมูลนี้จึงควรให้ feedback กับบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ชม
9.4 จากการศึ กษาพบว่ า การโฆษณาทางสื่อโทรทัศ น์ และสื่อโฆษณาโดยมี ภ าพยนตร์
ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ ทําให้ ผ้ ูชมได้ ร้ จู ักภาพยนตร์เรื่องที่จะนําเข้ ามาฉาย พร้ อมทั้งวันเวลาเข้ า
ฉายในโรงภาพยนตร์ท่แี น่ชัด ผู้ประกอบการจึงควรที่จะทําการส่งเสริมทางการตลาดผ่านช่องทางนี้
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10. กิตติกรรมประกาศ
การค้ นคว้ าเฉพาะบุคคลในครั้ งนี้ สําเร็จลุลวงได้ ด้วยดี ด้ วยความช่ วยเหลือจาก ผู้ช่วย
ศาสตร์ตราจารย์ ดร. อดิลล่า พงศ์ย่ีหล้ า อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล ที่ได้ สละเวลา
อันมีค่าให้ คาํ ปรึกษา ชี้แนะ และแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ในการทําวิจัยครั้งนี้มาด้ วยดีตลอด ผู้วิจัย
จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุณญาติๆ เพื่อนๆ และผู้ใกล้ ชิดทุกท่านที่คอยให้ กาํ ลังใจ ให้ ความช่วยเหลือในด้ าน
ต่างๆ ด้ วยดีมาโดยตลอด
ท้ า ยที่สุด นี้ ผู้ วิจัยใคร่ ขอกราบขอบพระคุ ณบิดาและมารดา ซึ่ งเป็ นแรงบั น ดาลใจ และ
กํา ลั ง ใจอัน ยิ่ง ใหญ่ และสร้ า งความฝัน ของข้ า พเจ้ า ให้ เ ป็ นจริ ง หากมี ข้ อผิ ด พลาดประการใด
ข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว
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