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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยโดยประกอบไปดวยปจจยัสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในระดับมหภาค 
ปจจัยสภาพแวด ลอมในระดับการดําเนินงาน และปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ ท่ีสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการโรงภาพยนตร เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ท้ังหมดจํานวน 258 ราย โดย
วิธีการใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ซ่ึงวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใชคาสถิติ t-test และ f-test จากการศึกษา พบวา  
 ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ในภาพรวม 
อยูในระดับปานกลาง ในรายดาน พบวา ดานเทคโนโลยี มีระดับของผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยมากท่ีสุด หากมองในรายละเอียดในแตละดาน 1) ดานเศรษฐกิจ คือ การปรับตัวของ
ราคาสินคา 2) ดานสังคมและวัฒนธรรม คือ การเปล่ียนแปลงของวิถีการดําเนนิชีวิต 3) ดาน
การเมืองและกฎหมาย คือ การออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจภาพยนตรไทย 4) ดาน
เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 
 ปจจัยสภาพแวดลอมในการดาํเนินงานมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ใน
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ในรายดาน พบวา ดานลูกคา มีระดับของผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยมากท่ีสุด หากมองในรายละเอียดในแตละดาน 1) ดานลูกคา คือ รสนิยมในการชม
ภาพยนตรของผูบริโภค 2) ดานคูแขงขัน คือ กลยุทธคูแขงขัน 3) ดานผูขาย/ผูผลิต คือ ความพิถีพิถัน
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กับการสรางภาพยนตรของผูผลิต 4) ดานแรงงาน คือ สวัสดิการและคาจางแรงงาน 5) ดานรัฐบาล 
คือ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 6) ดานผูถือหุน คือ สัดสวนของการถือหุน และการเขามาบริหาร
กิจการของหุนสวน 7)ดานสมาคมการคา คือ สมาพันธภาพยนตรแหงชาติและสมาคมผูประกอบ 
การโรงภาพยนตร 
 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ในรายดาน พบวา ดานทรัพยากรภายในองคการ มีระดับของผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมากท่ีสุด หากมองในรายละเอียดในแตละดาน 1) ดานโครงสราง
พื้นฐานขององคการ คือ การไหลของงาน 2) ดานวัฒนธรรมภายในองคการ คือ ความผูกพันของ
พนักงาน 3) ดานทรัพยากรภายในองคการ คือ ทําเลที่ตั้งโรงภาพยนตร 
 การเปล่ียนแปลงจากปจจยัในสภาพแวดลอมในระดับตางๆท่ีมีความสัมพันธ และมีผล 
กระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวมมากท่ีสุด 3 อันดบัแรก คือ 1) ตัวภาพยนตรไทย 
2) การโฆษณาของภาพยนตร และการทําตลาด 3) เงินลงทุน และรูปแบบเน้ือหาภาพยนตรท่ีผูชมให
ความนิยมสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2545-2546 ท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมากท่ีสุด 
คือ เนื้อหาภาพยนตรแบบบู แอคช่ัน  
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ผูประกอบการที่มีลักษณะกิจการตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบััจจัยสภาพแวดลอมในแตละชนิดไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this the thesis are to find the environment of the Thai motion 
picture industry including societal environment, task environment and internal environment that 
have the effect to the Thai motion picture in bangkok area. The sample size of 258 samples are 
collecting from theatre dealers in bangkok area by using questionnaires and in person interview. 
In addition to the descriptive statistic analysis, we apply the percentage data analysis, average, 
and testing Hypothesis by using t-test and F-test. The result showed as follows: 
 Overall the societal environment has the effect to the Thai motion picture industry in 
moderate level. In each component, Including 1) economic environment, there is the change of 
product price 2) sociocultural environmebt, there is lifestyle change 3) political-legal 
environment,there is cinematigraph film laws, and 4) technological environment, there is internet 
availability, and the technological environment has the most effect to the Thai motion picture 
Industry.  

 
 Overall, the task environment has the effect in moderate level, and in each component 
including  1) buyers preference 2) competitors strategy 3) film’s producers who pay good 
attention to the film]s making process. 4) welfares and wages 5) government policy 6) ratio and 
the involvement of each shareholder, and 7) national film association and theatre dealer 
association, buyers have the most effect to the Thai motion picture industry.  
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 Overall, the internal environment has the effect in high level, and in each component 
including 1) workflow 2) staffs’ relationship, and 3) movie theatres’ location, the resources have 
the most effect to the Thai motion picture industry. 

 
 In the top 3 environments that have the most effect to the Thai motion picture 
industry are 1) Thai film 2) advertising and marketing for the film and 3) capital and films’ 
content that viewers are in favor have the most effect to the Tai motion picture industry especially 
action movie. 

 
 From the Hypothesis testing, it showed that different theater dealers do not have 
different opinions about those three kinds of environments. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
ภาพยนตร เปนส่ือมวลชนท่ีเกี่ยวของกับศิลปะ และวัฒนธรรม ประกอบข้ึนจากศิลปะ

ทุกสาขา   อาทิ   นาฎศิลป   ดุริยางคศิลป   วรรณศิลป   ประณีตศิลป   สถาปตยกรรม  ศิลปศาสตร 
จริยศิลป  เปนตน    ตามประวัติศาสตรภาพยนตรถือกันวาภาพยนตรหรือ “หนัง” นั้น   ถือกําเนิดข้ึน
อยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438    ซ่ึงเปนวันท่ีมีการฉายภาพยนตรใหสาธารณชน
ชมเปนคร้ังแรก   โดยจัดฉายท่ีรานกาแฟในนครปารีส     ซ่ึงภาพยนตรท่ีนํามาฉายในวันนั้นเปน
ภาพยนตรจากผลงานการสรางของสองพ่ีนองชาวฝร่ังเศส ช่ือ   โอกุส   และหลุย ลูมิแอร (Auguste 
and Louis Lumiere)  มีจํานวน 12 เร่ือง    แตเปนเร่ืองส้ันๆ    เร่ืองละประมาณ 1 นาที     เกี่ยวกับ
เหตุการณในชีวิตประจําวันท่ัวไป      เคร่ืองมือท่ีใชฉายเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถใชถายภาพได  
เคร่ืองมือท่ีกลาวนี้เรียกวา “ซีเนมา-โตกราฟ” (Cinematograph)     ตอมา สองพ่ีนองตระกูลลูมิแอร
ไดสรางภาพยนตรอีกเปนจํานวนมาก    แลวใหคนนําออกไปฉายยังประเทศตางๆรอบโลก   ใน
ขณะเดียวกันก็ใหถายภาพยนตร ณ ทองถ่ินนั้นๆ กลับมาดวย    ภาพยนตรจึงกลายเปนส่ิงสากลท่ี
แพรหลายใหชาวโลกไดรูจักในเวลาอันรวดเร็ว1        จนมีฝร่ังผูหนึ่ง    ช่ือ   เอส.จี มารคอฟ-สกี 
( S.G Marchovsky) กับคณะฉายภาพยนตรเร นําเครื่องฉาย Cinematograph เขามาฉายยังสยาม
ประเทศเปนคร้ังแรก ณ โรงละครหมอมเจาอลังการ (จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 2544)  นับจากนั้น
ภาพยนตรหรือหนัง   จึงกลายเปนมหรสพชนิดใหมท่ีใหความร่ืนรมยแกชีวิตของชาวสยาม   ตอมา
คนไทยไดเปล่ียนการเรียกภาพยนตรชนิดฉายข้ึนจอ   จากเดิมท่ีเคยเรียกทับศัพทคําในภาษาอังกฤษ 
Cinematograph วา ซีเนมาโตกราฟ  มาเปน  “หนังฝร่ัง”  แลวเปล่ียนช่ือเรียกตอไปตามท่ีเห็นวา
เหมาะควร 

ภาพยนตร  เปนส่ือสากลที่คนท่ัวไปนยิมกันมาก    เนือ่งจาก สามารถแสดงภาพและ
เสียงประกอบที่ดูสมจริง   ทําใหสามารถโนมนาวจิตใจของผูชมใหคลอยตามไดโดยงาย  และ
กวางขวางมากกวาส่ือประเภทอ่ืนๆ   นอกจากภาพยนตรจะมีบทบาทในการใหความรู   นําเสนอ
ขอมูลขาวสาร ท้ังยังใหความบันเทิงแกประชาชนอยางกวางขวางและนาเช่ือถือ   ภาพยนตรยังทํา
หนาท่ีเปนกระจกเงาสะทอนภาพความเปนอยูของสังคมนั้นๆเอาไวดวย  ซ่ึงก็เทากับวาภาพยนตร
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นั้นไดบันทึกถึงวัฒนธรรมแวดลอมชีวิตประชาชน  สภาพชีวิต  ขนบประเพณี  คานิยม  และระบบ
ตางๆของสังคมมาทุกยุคทุกสมัย     ดังนั้น ภาพยนตรจึงถือไดวาเปนมรดก  เปนสมบัติอันลํ้าคา  
และเปนพลังทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาตินั้นๆ 

ในอดีต กอนท่ีจะมีภาพยนตรเขามาฉายในประเทศไทย   มหรสพชนิดหนึ่ง ซ่ึงทํา
หนาท่ีในการใหความบันเทิงแกประชาชน  คือ  หนังตะลุง  ซ่ึงถือเปนมหรสพชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะ
เปนการแสดงฉายแสงข้ึนจอ    ดวยเหตุนี้ คําวา “หนัง”      จึงถูกนํามาใชเรียกลักษณะของการแสดง
ฉายแสงข้ึนจอชนิดอ่ืนๆดวย  และเม่ือภาพยนตรเขามาในประเทศไทยเปนคร้ังแรกจึงถูกเรียกวา 
หนังเชนเดียวกัน 

 สําหรับกิจการภาพยนตรไทย   ถือกําเนิดข้ึนเม่ือไดมีคนไทยรายหนึ่งท่ีเร่ิมตนทํากิจการ
ฉายและถายทําภาพยนตรชนิดฉายข้ึนจอเองเปนคร้ังแรก คนไทยผูนั้นเปนเจานายเช้ือพระวงศผูทรง
เปนพระเจานองยาเธอในรัชกาลท่ี ๕   คือ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ 

(จําเริญลักษณ ธนะวังนอย, 2544:23)   ซ่ึงตามเสด็จประพาสยุโรปในป พ.ศ. 2440   และไดซ้ือ
อุปกรณในการถายทําภาพยนตรกลับมาประเทศไทย       นอกจากนี้   ยังพบหลักฐานวาพระองคได
ทรงเร่ิมถายหนังมาต้ังแตประมาณป พ.ศ. 2443   ซ่ึงสวนใหญจะเปนการบันทึกภาพงานพระราชพิธี
ตางๆในชวงนั้น (ชลิดา เอ้ือบํารุง, 2540: 92) 

ในป พ.ศ. 2465   คณะผูสรางภาพยนตรจากฮอลลีวูด  นําโดยนายเฮนร่ี แมกเร (Henry 
A. MacRae)  เดินทางเขามาขอพระบรมราชานุญาตถายภาพยนตรในสยามประเทศในปลายปนั้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหกรมรถไฟหลวงจัดการ
อํานวยความสะดวกในการถายทํา    ซ่ึงภาพยนตรเร่ืองดังกลาว    คือ นางสาวสุวรรณ   หรือ 
Suvarna of Siam     ซ่ึงเขาเปนผูแตงเร่ืองและกํากับเอง     ดังนั้น  หากจะกลาววานางสาวสุวรรณ
เปนหนังไทยเร่ืองแรก    คงจะตอง กลาววา หนังเร่ืองนี้มิใชหนังไทย    เพราะมีเพียงผูแสดงเทานั้นท่ี
เปนคนไทย   คงจะเรียกไดเพียงวา     “เปนหนังไทยลูกคร่ึงขนาดยาวเร่ืองแรก   ท่ีพอเปนอเมริกัน
แมเปนไทย”     สวนเร่ืองโชคสองช้ันก็ตองบอกวาเปน   “หนังไทยแทๆเร่ืองแรกขนาดส้ันท่ีสราง
และแสดงโดยคนไทยลวนๆ”   (ยงศักดิ์ วีระเมธีวงศ, 2539:17)   โดยความเปนจริง    คนไทยรูจัก
ภาพยนตรมานานเกือบศตวรรษ และกิจการภาพยนตรไทย เร่ิมเกิดข้ึนมานานไมนอยกวา 100 ป   
ปจจุบัน   ผูประกอบการภาพยนตรพยายามท่ีจะยกระดับคุณภาพการผลิตภาพยนตรใหมีคุณคา   ใน
การสรางหรือการผลิตภาพยนตรแตละเร่ืองนั้น   ยังคงมีส่ิงท่ีเปนปจจัยในการกําหนดโครงสรางของ
การผลิตภาพยนตรประกอบอยูดวย   ไมวาจะเปนเร่ืองของผูอํานวยการสราง   หรือแหลงเงินทุน    
ดาราแสดงนํา  บทภาพยนตร   ผูกํากับการแสดง   โรงภาพยนตร   การโฆษณา   การประชาสัมพันธ
ตางๆ  ซ่ึงส่ิงตางๆท่ีกลาวมานั้นจะตองไปในทิศทางเดียวกันท้ังคุณภาพและการตลาด 
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นอกจากนี้      คุณภาพของภาพยนตรไทย    ควรจะตองมีการพัฒนาคุณภาพของบท
ภาพยนตรใหเปนท่ีตองการของตลาด   เนื่องจากภาพยนตรแตละเร่ืองนั้น   จะมีวงจรชีวิต  (Life 
Cycle) ส้ัน คือ  ภาพยนตรเร่ืองหนึ่งๆ จะอยูในความนิยมของผูชมภาพยนตรเพียงไมนานนัก    ไม
เหมือนกับสินคาประเภทอ่ืน   เม่ือภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ   ถูกสรางข้ึนมาแลวจะตองรีบทําการฉาย
โดยทันที    หากปลอยใหเวลาผานไป     ความนิยมของประชาชนจะเปล่ียนไป     ดังนั้น   ธุรกิจ
ภาพยนตร  จึงเปนธุรกิจท่ียากตอการท่ีจะสามารถไขวควาความสําเร็จ     และการคาศิลปะจึงเปนส่ิง
ท่ียากตอการคาดคะเนแนวโนมของตลาดเพราะรสนิยมของผูชม เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  เปน
ตน 

ดังนั้น   กอนการตัดสินใจท่ีจะทําการสรางภาพยนตรสักเร่ืองหนึ่งนั้น ผูประกอบการ
หรือเจาของแหลงเงินทุน จึงตองทําการวางแผนเอาไวลวงหนา  เพื่อใหการผลิตภาพยนตรบรรลุ
วัตถุประ สงค ไดงานท่ีมีคุณภาพ   ประหยัดงบประมาณและเวลา   รวมทั้งสามารถตัดสินใจใน
ปญหาตางๆได   เพราะภาพยนตรตองมีการลงทุนสูงมาก   มีความเส่ียงสูง  และยากท่ีจะสามารถ
คาดคะเนแนวโนมของตลาดได   เนื่องจากมีสภาพแวดลอมตางๆ  ท้ังท่ีเปนปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในท่ีควบคุมไดยากไมวาจะเปน  สภาพเศรษฐกิจ   สภาพสังคมและวัฒนธรรม   พฤติกรรมของ
ผูบริโภค   คานิยม   สถานการณทางการตลาด  นโยบายของรัฐ  และคูแขงขันเขามาเกี่ยวของดวย 
ซ่ึงสภาพแวดลอมตางๆท่ีกลาวมานั้น มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  

ดวยเหตุนี้  จึงตองมีการศึกษาถึงสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในระดับมหภาค สภาพแวด-  
ลอมในการดําเนินงาน และสภาพแวดลอมภายในองคการที่เกี่ยวของกับกิจการภาพยนตรอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยสามารถปรับตัวเทาทันกับสภาพแวดลอม  ในปจจุบัน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลา  ซ่ึงหากเราสามารถปรับทิศทางภาพยนตรไทยใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ  ดังกลาวท่ีเขามากระทบตอภาพยนตรไทยจะเปนผลดีสวนหนึ่ง
ท่ีจะสามารถชวยใหอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยเกิดรุงโรจนและขยายตัวจนสามารถสรางรายได
ใหแกธุรกิจภาพยนตรไทยใหสูงข้ึนในอนาคตได 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินการ   โดยประกอบไปดวย   ปจจัย
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปในระดับมหภาค    ปจจัยสภาพแวดลอมในระดับการดําเนินงาน   และ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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1.3 สมมติฐานในการวิจัย 
      1.3.1  ปจจัยสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิดดังกลาว มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 1.3.2  บริษัทท่ีมีปจจัยกิจการแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิด 
แตกตางกัน 

1.3.3 ปจจัยสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับผลประกอบการ 
1.3.4  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูจัดการท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวด-

ลอมในแตละชนิดแตกตางกัน 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การประเมินสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยใน

เขตกรุง เทพมหานคร” จะทําการศึกษาถึงเร่ืองปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ
และสงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย โดยเกิดจากปจจัยทางสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป
ในระดับมหภาค   ปจจัยสภาพแวดลอมในระดับการดําเนินงาน  และปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
องคกร  เพื่อนํามาประกอบ การวิเคราะห  โดยผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 ในการศกึษาคร้ังนี้เปนการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2546 
1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชื่อโรงภาพยนตร บริษัทผูประกอบการ จํานวน
สาขา 

จํานวน 
โรงภาพยนตร(โรง) 

Major Cineplex 1.บ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จก. มหาชน 11 104 
EGV 2.บจ.เอ็นเตอรเทนเมนทโกลเดน วิลเลจ  7 69 
SF Cinema 3.บ.เอส เอฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 6 43 
UMG 4.ยูเอ็มจี เอ็นเตอรเทนเมนต 3 9 
Major Hollywood  5.บ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จก. มหาชน 2 15 
NK THX 6.นิติบุคคลในนามนายบุญชวย รักเอ่ียม 2 10 
Apex ลิโด,สกาลา 7.บ.สยามมหรสพ จํากัด 2 4 
สยาม 8.บ.สยามฟลมอินเตอรเนช่ัน 1 1 
Coliceum 9.บ.โคลีเซ่ียม ซีนีเพล็กซ 1 3 

รวม 35 258 

ท่ีมา: D-CINE EGV 
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ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาขอมูลจากประชากรท่ีเปนกิจการอันเกี่ยวของกับวงการ
ภาพยนตรไทย ไดแก กลุมผูประกอบการโรงภาพยนตรจํานวน 9 บริษัทประกอบการ (ขอมูลรายช่ือ
บริษัทจาก http://www.pappayon.com) มีสาขาท้ังส้ิน 35 สาขา และจํานวนโรงภาพยนตรโดยรวม
ท้ังส้ิน 258 โรง เปนจํานวนโรงภาพยนตรของแตละบริษัท (ท่ีมา: บริษัทตัวแทนจําหนายภาพยนตร) 
โดยกําหนดคุณลักษณะในการเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 
แนวความคิดดานปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในระดับมหภาค ปจจัยสภาพแวดลอม

ในระดับการดําเนินงาน  และปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 

1.4.4 ตัวแปรในการวจิัย 
ตัวแปรตน(Independent Variable) ไดแก 
ปจจัยกิจการ ประกอบดวย โรงภาพยนตร  ระยะเวลาในการดําเนินงาน  จํานวนพนัก-  

งาน    เงินทุนจดทะเบียน    และสัดสวนพึ่งพาเงินทุน 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  

1. ปจจัยดานสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
1.1 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกจิ 
1.2 สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม 
1.3 สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย 
1.4 สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี 

2. ปจจัยสภาพแวดลอมในระดับการดําเนนิงาน 
2.1  ลูกคา 
2.2  คูแขงขัน 
2.3  ผูขายวัตถุดิบ 
2.4  แรงงาน/สหภาพแรงงาน/สมาคมการคา 
2.5 กฎระเบียบ 
2.6 หุนสวน/เจาหนี้/กลุมผลประโยชน 

3. ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีเกีย่วของกับผูประกอบการโรงภาพยนตร 
3.1 โครงสรางองคการ 
3.2 วัฒนธรรมองคการ 
3.3 ทรัพยากรภายในองคการ 

DPU



 

  

6 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
1.5.1 ภาพยนตรไทย หมายถึง ภาพยนตรท่ีอํานวยการสรางโดยคนไทย บุคลากรในกองถาย

ภาพยนตรเปนคนไทย ผูแสดงเปนคนไทย มีเนื้อเร่ืองเกีย่วกับประเทศไทยหรือประเทศอ่ืน ถายทํา
ในประเทศไทยหรือประเทศอื่น 

1.5.2 อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย หมายถึง บุคคล กิจการ และการบริหาร อันเกี่ยวของกับ
วงการภาพยนตรไทย 

1.5.3 ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป หมายถึง ปจจัยท่ีมีขอบเขตกวางท่ีมีผลกระทบตอ
ภาพยนตรไทย แตจะมีผลกระทบตอการบริหารงานของบริษัทในทันทีเปนสวนนอย 

1.5.4 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ หมายถึง ปจจัยหรือภาวะตางๆทางเศรษฐกิจ ไดแก รายได
ประชาชาติ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ีย ประสิทะภาพการผลิต อัตราจางงาน และอัตราภาษี เปนตน 

1.5.5 สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ปจจยัท่ีจะช้ีใหเหน็ถึงลักษณะของ
สังคมโดยท่ัวไป ไดแก การศึกษา ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรม วถีิทางในการดาํเนินชีวิต และ
คุณลักษณะทางประชากร เปนตน 

1.5.6 สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย หมายถึง ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการบริหารงาน
ของรัฐบาล และการออกกฎหมายของรัฐบาล ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาภาพยนตรไทย ไดแก 
ทัศนคติของรัฐบาลท่ีมีตออุตสาหกรรมตางๆ 

1.5.7 สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี หมายถึง ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
ตางๆท่ีมีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย กระบวนการสราง ระเบียบวธีิการ
ปฏิบัติงานใหมๆ และอุปกรณใหม เปนตน 

1.5.8 ปจจัยสภาพแวดลอมในระดับการดําเนินงาน หมายถึง การวิเคราะหในทุกๆสวน
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอองคกรธุรกิจและความสําเร็จขององคกร 

1.5.9  ลูกคา หมายถึง บุคคลหรือองคการท่ีมีความตองการท่ีจะไดรับการตอบสนอง มีเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาย ตลอดจนเต็มใจท่ีจะซ้ือ  

1.5.10 คูแขงขัน หมายถึง ผูท่ีอยูในองคกรอ่ืนท่ีเสนอสินคาหรือบริการใหแกลูกคากลุมเดียวกนั 
หรือใชแหลงผลิตท่ีเปนจําพวกเดียวกันกับท่ีกิจการใชอยู กิจการท่ัวๆไปจะมีคูแขงอยางนอย 1 ราย 
แตปกติแลวจะมีมากกวานัน้ 

1.5.11 ผูขายวัตถุดิบ หมายถึง เปนบุคคลหรือองคการผูนําสงทรัพยากรสําหรับปอนเขาสู
กระบวน การผลิตหรือบริการ  

1.5.12   แรงงาน หมายถึง ผูท่ีมีความพรอมจะใหวาจางไปทํางาน  
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1.5.13 กฎระเบียบ หมายถึง กฎระเบียบท่ีรวมท้ังหนวยงานของรัฐบาล เจาหนาท่ี และ
ผูชํานาญการพิเศษท่ีจะสราง มีอิทธิพล หรือบังคับใชแนวทางควบคุมทางกฎหมาย หรือนโยบายที่มี
ผลตอกิจกรรมขององคกร  

1.5.14 หุนสวน หมายถึง องคการท่ีดําเนนิธุรกิจรวมกนัไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ
จะสงเสริมกันและกันใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการที่องคการเสาะแสวงหา
หุนสวนท้ังช่ัวคราวและถาวร 

1.5.15 ปจจยัสภาพแวดลอมภายในองคการ หมายถึง การตรวจสอบ และประเมินขีด
ความสามารถ และขอบกพรองขององคการ ปจจัยเชิงกลยุทธของสภาพแวดลอมภายในองคการ 
ไดแก โครงสราง วัฒนธรรม และทรัพยากร 

1.5.16  บริษัท หมายถึง ตัวแทนของบริษัทซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีในการแสดงความคิดเหน็ 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.6.1 เพื่อใชเปนขอมูลท่ีมีประโยชนตอธุรกิจผูประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยใช
เปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยใหดียิ่งข้ึน 

  1.6.2 เพื่อวางแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนวงการภาพยนตรไทยใหขยายตัวตอไปใน
อนาคต 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวของ 

 
ในบทท่ี 2 นี้ จะกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะห

ปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ัวไปและปจจัยดานสภาพแวดลอมในระดับการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบ
ตอภาพยนตรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ 

1. จุดเร่ิมตนของภาพยนตรในประเทศไทย 
2. หนวยงาน และบุคลากรในการสรางภาพยนตรไทย 
3. กระบวนการ และข้ันตอนการสรางภาพยนตร 

3.1 กระบวนการและข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร 
3.2 กระบวนการและข้ันตอนการถายทําภาพยนตร 
3.3 กระบวนการและข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร 

4. งานเผยแพรภาพยนตร 
5. การจัดจําหนายภาพยนตร 
6. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

6.1 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
6.2 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในระดบัการดําเนนิงานหรือ

อุตสาหกรรม 
6.3 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 

7. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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1. จุดเร่ิมตนของภาพยนตรในประเทศไทย 
ภาพยนตรเปนส่ือมวลชนชนดิหนึ่งท่ีมีบทบาทในการใหความรู ใหขาวสาร และให

ความบันเทิงแกประชาชนในวงกวางและนาเช่ือถือ เพราะภาพยนตรสามารถเสนอไดท้ังภาพและ
เสียงท่ีดูสมจริงจนสามารถโนมนาวใจใหผูรับสารคลอยตามไดงาย ตามประวัติศาสตรภาพยนตร 
หรือหนัง นั้น ถือกันวาภาพยนตรกําเนิดข้ึนอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 ซ่ึง
เปนวนัท่ีมีการฉายภาพยนตรใหสาธารณชนชมเปนคร้ังแรก โดยจัดฉายท่ีรานกาแฟแหงหนึง่ใน
นครปารีส ภาพยนตรท่ีนาํมาฉายในวันนั้นเปนภาพยนตรจากผลงานการสรางของสองพ่ีนองชาว
ฝร่ังเศสช่ือโอกุส และหลุย ลูมิแอร(Auguste and Louis Lumiere)มีจํานวน 12 เร่ือง แตเปนเร่ืองส้ันๆ
เร่ืองละประมาณ 1 นาที เกี่ยวกับเหตุการณในชีวิตประจําวันท่ัวไป เคร่ืองมือท่ีใชฉายก็สามารถ
ถายภาพได เคร่ืองมือนี้เรียกวา “ซีเนมาโตกราฟ”(Cinematograph) ตอมาสองพี่นองตระกูลลูมิแอรนี้
ไดสรางภาพยนตรอีกจํานวนมาก แลวใหคนนําออกไปฉายยังประเทศตางๆรอบโลก ภาพยนตรจึง
กลายเปนส่ิงสากลที่แพรหลายใหคนไดรูจกัในเวลาอันรวดเร็ว 

กอนที่ภาพยนตรจะเดินทางมาถึงประเทศไทย คนไทยมีมหรสพทองถ่ินชนิดหนึ่งท่ีมี
ลักษณะเปนการแสดงแบบฉายแสงข้ึนจอ ซ่ึงรูจักกันเปนอยางดีอยูแลว นั่นคือ หนังตะลุง ดวยเหตุนี้
จึงไดใชคําวา “หนัง” มาเรียกลักษณะการแสดงฉายแสงข้ึนจอชนิดอ่ืนๆดวย เชน ใชคําวา “หนัง
ตาย” เรียกการฉายภาพนิ่งข้ึนจอดวยเมจิกแลนเทิรน และเม่ือภาพยนตรเขามาฉายคร้ังแรกจึงถูกเรียก 
วา “หนัง” เชนกัน 

พระราชนิพนธจดหมายเหตุในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คราวเสด็จ
ออกจากเมืองสิงคโปรเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2439 ท่ีมีขอความวา “แลวดูอะไรก็จําช่ือไมได คือ
รูปถายติดๆกันไปเปนมวนยาวๆเอาเขาในเคร่ืองไฟฟา หมุนไปแลเห็นเหมือนรูปนั้นกระดิกได” นั้น 
ส่ิงท่ีไดทอดพระเนตรคือ “ภาพยนตร” นั้นเอง ดังนั้นพระราชนิพนธจดหมายเหตุนี้จึงเปนเอกสาร
ช้ินแรกของไทยท่ีกลาวถึงภาพยนตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนคนไทย
คนแรกท่ีไดทอดพระเนตรภาพยนตร 

แตเดิมเคยมีความเช่ือวา  ญ่ีปุนเปนชาติแรก  ท่ีนําหนังเขามาในสยามเม่ือประมาณ พ.ศ. 
2447-2448    จนกระท่ังในป พ.ศ. 2525 โดม สุขวงศ ไดเสนอขอเขียน  “๘๕ ปภาพยนตรใน
ประเทศไทย”   ซ่ึงทาทายความเช่ือเดิมโดยอางอิงหลักฐานเกาแกท่ีสุดเกี่ยวกับการฉายหยังในฐานะ
มหรสพสาธารณะในประเทศไทย    ปรากฎอยูในหนังสือพิมพบางกอกไทมส   (Bangkok Times) 
ซ่ึงเปนหนัง สือพิมพท่ีแพรหลายอยูในเวลานั้น  ไดลงขอความการโฆษณาการฉายภาพยนตรข้ึน
เปนคร้ังแรกในฉบับประจําวันพุธท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2440 โดยลงโฆษณาท้ังในหนาภาษาอังกฤษ
และในหนาภาษาไทย มีขอความทํานองเดียวกัน คําโฆษณาในหนาภาษาอังกฤษไดเรียกการฉาย
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ภาพยนตรคร้ังนั้นวาเปนการแสดงส่ิงมหัศจรรย เรียกวา ปาริเซียน ซีเนมาโตกราฟ    (The 
Wonderful, Parisian Cinematograph)       ซ่ึงเปนภาพที่เคล่ือนไหวได(Picture with Life 
Movements)   เปดการแสดงเพียง 3 คืน คือ วันพฤหัสบดีท่ี 10 ถึงวันเสารท่ี 12 มิถุนายน เทานั้น 
โดยแสดงที่โรงละคะหมอมเจาอลังการ   มีแตรวงประกอบ และมีการแสดงมายากลโดย โปรเฟซเซ
อรมอริส นักมายากลผูยิ่งใหญแหงโลกตะวันตกสลับรายการดวย  คือ เอส.จี.มารคอฟสกี  (S.G. 
Marchovsky-Proprietor)  ซ่ึงในหนาโฆษณาภาษาไทยไดลงขอความวา 

“ขอแจงความใหทานท้ังหลายทราบท่ัวกันวา การละเลนซ่ึงเรียกวา ซีเนมาโตแครฟ คือ
รูปท่ีสามารถกระดิกแลทําทาทางตางๆได โดยคําขอของราษฎรจะเลน 3 คืนติดๆกัน คือวันพฤหัส 
บดี วันศุกร แลวันเสาร ตรงกับวันท่ี 10  11  12 เดือนมิถุนายน ท่ีโรงละครหมอมเจาอลังการ จะมี
แตรวงเปาดวย ปรอแฟศเซอร หมอรีส ผูชํานาญในการเลนนี้ในทวีปตะวันตก ประตูโรงจะเปดเวลา 
2 ทุม ตรงกับ 8 โมงฝร่ัง ราคาหองหน่ึงท่ีมีเกาอ้ีหลายตัว(บอกซ) ราคา 10 บาท ช้ันท่ี 1 ราคา 3 บาท 
ช้ันท่ี 2 ราคา 2 บาท ช้ันท่ี 3 ราคา 1 บาท ช้ันท่ี 4คือนั่งท่ีวงเวียน 2 สลึง เด็กท่ีอายุต่ํากวา 10 ขวบ จะ
เรียกเอาราคาแตคร่ึงเดียว” 

จากหลักฐานอางอิง คนไทยไดดูหนังมาต้ังแตป พ.ศ. 2440 และกลุมคนดูในวันนั้นเปน
กลุมคนดูท่ีหลากหลาย มีตั้งแตเจานาย ขุนนาง และประชาชนชายหญิง ราคาคาเขาชมท่ีตางกันมาก
ตั้งแตช้ันหนึ่ง 3 บาท จนถึงตํ่าสุด 2 สลึง ก็พอจะบอกถึงความแตกตางทางเศรษฐกิจของคนดูกลุม
นั้นไดเชนกัน และท่ีสําคัญ คน 600 คนนี้เปนคนไทยกลุมแรกท่ีมีโอกาสไดรูจักกับภาพยนตรกอน
ใคร เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2440 

ภาพยนตรกลายเปนส่ิงบันเทิงชนิดใหมของคนไทยไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะมี
โอกาสชมกันไดท่ัวถึงเนื่องจากมีการฉายตามโรงละครหรือวิก มีการสรางโรงฉายกระจายออกไป
และจัดฉายหลายรอบ ซ่ึงคนดูสามารถกลับมาดูซํ้าอีกไดหากตองการ 

ไมเพียงแตคนไทยจะรูจักภาพยนตรดวยการชมเทานั้น แตคนไทยยังรูจักสรางภาพ 
ยนตรข้ึน โดยคนไทยท่ีเปนผูสรางภาพยนตรรายแรกของไทย คือ พระเจานองยาเธอ สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ทรงถายภาพยนตรแลวนําออกฉายเก็บคาดูจากสาธารณ 
ชนในงานไหวพระประจําปของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในป พ.ศ. 2443 เปนคร้ังแรก 

จากน้ันคนไทยไดมีโอกาสชมภาพยนตรท่ีถายทําในเมืองไทยโดยฝมือของชาวตางชาติ 
เปนผลงานของชางถายภาพยนตรของโรงหนังญ่ีปุนหลวงเร่ืองหนึ่งและของคณะถายภาพยนตรของ
บริษัทริชารด เบอรตัน โฮลมจากสหรัฐอเมริกาอีกเร่ืองหน่ึง ภาพยนตรจากประเทศตางๆโดยเฉพาะ
จากประเทศฝร่ังเศส อังกฤษ อิตาลี และสหรัฐอเมริกาไดหล่ังไหลเขามาฉายใหคนไทยไดรูจักมาก 
มาย การไปชมภาพยนตรจึงกลายเปนกิจกรรมสวนหนึ่งในชีวิตของคนไทยนับต้ังแตนั้นมา 
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2. หนวยงาน และบุคลากรในการสรางภาพยนตรไทย 
ขนาดของหนวยงานและบุคลากรข้ึนอยูกับขนาดและปริมาณเงินลงทุนของแตละบรษิทั 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันการลงทุนในการสรางภาพยนตรจะตองทําเฉพาะเทาท่ีจําเปนจะ 
ตองมีเนื้อความสอดคลองกับงบประมาณการลงทุน ในการสรางภาพยนตรไทยน้ัน โดยที่เรารับเอา
อุตสาหกรรมน้ีมาจากตางประเทศ ดังนั้น รูปแบบและแนวทางในการปฎิบัติจึงคอยตามท่ีตางประ 
เทศวางพื้นฐานเอาไว แตเนื่องจากขีดจํากัดในกําลังการลงทุน  และขอจํากัดในดานการตลาด คือ 
ภาพยนตรไทยฉายเฉพาะในประเทศไทย ทําใหไมสามารถรับเอาหนวยงานและบุคลากรตามแนว
ของตางประเทศมาไดท้ังหมด 

หนวยงานและบุคลากรในการสรางภาพยนตรไทย โดยท่ัวไปมีดงันี ้
- ผูอํานวยการสราง(producer)  
- ผูกํากับภาพยนตร (director) 
- ผูชวยผูกํากับ(assistant director) 
- ธุรกิจกองถาย(unit manager) 
- ผูเขียนบท(script writer) 
- ผูควบคุมความตอเนื่อง(script girl หรือ continuity หรือ script clerk ) 
- ผูแสดงและผูแสดงประกอบ 
- ฝายจัดหาเส้ือผา(wardrobe) 
- ชางแตงหนา(make-up) 
- ชางตกแตงพเิศษ(special effect make-up) 
- ชางถายภาพยนตร(cameraman) 
- ผูชวยผูถายภาพยนตร(assistant cameraman) 
- พนักงานโยธา 
- ชางถายภาพนิง่(still photographer) 
- ผูตัดตอและลําดับภาพยนตร(editor) 
- ผูชวยผูตัดตอ(assistant editor) 
- แผนกใสเสียงพิเศษ 
- ผูแตงเพลงในภาพยนตร 
- ผูบันทึกเสียงประจําหองบันทึกเสียง(mixer) 
- หองแล็บลางและพิมพฟลมภาพยนตร(film laboratory) 
-      บริษัทจัดจําหนายและสายหนัง 
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3. กระบวนการและขั้นตอนการสรางภาพยนตร 
กระบวนการและข้ันตอนในการสรางภาพยนตร  แบงไดเปน  3  กระบวนการหลัก

(ประวิทย เกศรีระคุปต และจารีย คีรีโต, 2539)  ดังนี้ 
3.1  กระบวนการและข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร (pre-production phase) 
3.2  กระบวนการและข้ันตอนการถายทําภาพยนตร (production phase) 
3.3  กระบวนการและข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร (post-production phase) 
สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการสรางภาพยนตรในแตละ

ข้ันตอน ดังท่ีไดแบงไวขางตน ดังนี ้
3.1 กระบวนการและขั้นตอนกอนการถายทําภาพยนตร(pre-production phase) งานในข้ันตอน

นี้ถือไดวาเปนบันไดข้ันแรกของงานสรางภาพยนตรและเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากที่จะสามารถช้ี
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของภาพยนตร เม่ือบทภาพยนตรเสร็จและไดรับความเห็นชอบ
ข้ันตนจากผูเกี่ยวของแลว งานข้ันตอมา คือ การจัดวางแผนการปฎิบัติงานใหการถายทําภาพยนตร
เปนไปอยางมีประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงเง่ือนไขทางดานงบประมาณ จุดมุงหมายสําคัญของ
งานในข้ันนี้  คือ การจัดใหการใชเวลา แรงงาน และเงินงบประมาณใหไดประสิทธิผลสูงสุด (ประ
วิทย เกศรีระคุปต และจารีย คีรีโต, 2539) 

งานหลักในข้ันตอนการเตรียมงานกอนการถายทําภาพยนตรแบงไดดังนี้ 
3.1.1 การแยกบทภาพยนตรอยางละเอียด การแยกบทภาพยนตรอยางละเอียดเปนงานข้ันแรก

สุดของการเตรียมงานในข้ันตอนกอนการถายทําภาพยนตร ตองแยกภาพยนตรท้ังเร่ืองออกมาเปน
แตละซีเควนซ (sequence) แตละฉาก(scene)  และแตละช็อต(shot) หรือคัต(cut) อยางละเอียด เพื่อท่ี
นํารายละเอียดตางๆจากบทภาพยนตรมาใชในการจัดวางงบประมาณและการจัดตารางการถายทํา
ของภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ และบุคลากรผูมีหนาท่ีแยกบทภาพยนตร ไดแก ผูชวยผูกํากับภาพยนตร
รวมมือกับผูจักการสราง 

การแยกรายละเอียดจากบทภาพยนตรนั้นจะตองทําอยางละเอียด ส่ิงหนึ่งส่ิงใดในแตละ
ฉากจะตกหลนหรือขาดหายไปไมได เพราะทุกส่ิงท่ีระบุไวในบทภาพยนตรนั้นถือเปนส่ิงสําคัญ 
เปนตัวหลักท่ีใชในการถายทําแตละครั้งท่ีทีมงานทุกคนจะตองรับทราบ สวนในแตละฝายของการ
ทํางานหากจะเพิ่มรายละเอียดปลีกยอยอะไรอีกนั้น เปนเร่ืองของแตละฝาย แตตัวหลักตามบทภาพ 
ยนตรจะตองยืนพื้นอยูเชนนั้น 

ในรายการแยกบทภาพยนตรนั้น ควรใหรายละเอียดในแตละฉากซ่ึงประกอบดวย
รายละเอียดดานดาราและผูแสดง รายละเอียดดานสภาพฉาก เส้ือผาผูแสดงและอุปกรณประกอบ
ฉาก รายละเอียดดานเคร่ืองมือท่ีใชในการถายทํา และรายละเอียดดานทีมงานท่ีจะออกกองถาย 
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3.1.2 การจัดตารางการถายทํา เม่ือแยกบทภาพยนตรและจัดแยกกลุมสถานท่ีในฉากเรียบรอย
แลว จะถึงข้ันตอนของการจัดลําดับฉากเพื่อการถายทําแตละคร้ัง เพื่อใหเปนตารางการทํางานถาย
ทําภาพยนตรท้ังเร่ือง เรียกวา ตารางการถายทํา (production schedule หรือ shooting schedule) เพื่อ
แสดงวาคร้ังหนึ่งๆ หรือคิวหนึ่งๆที่เรายกกองถายเราจะถายอะไรบาง โดยดูราย ละเอียดจากใบแยก
บทภาพยนตร และกะแบงงานถายทําใหพอดีคิว ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงในการจัดตารางการถายทํา ไดแก 

- การโยกยายในขณะปฏิบัติงานถายทํา 
- ความตอเนื่องทางการแสดง 
- ความตอเนื่องของเร่ืองราวตามบทภาพยนตร 
- การใชคนใหไดประโยชนและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
- ฉากและการจดัฉาก 
- การใชเคร่ืองมือในการถายทําใหคุมคาท่ีสุด 
- การเดินทางไปยังสถานท่ีถายทํา 
- ปญหาท่ีจะเกดิเฉพาะหนาและอยางปจจุบันทันดวน 
- เวลาตามทองเร่ือง 

หลักดังกลาวนี้จะตองใชพิจารณาประกอบซึ่งกันและกันท้ังหมด 
3.1.3 การกําหนดงบประมาณ จุดบรรจบท่ีแทจริงของศิลปะกับการคาในงานผลิตภาพ ยนตร

จะอยูท่ีการกําหนดงบประมาณการสรางนั่นเอง งานในสวนท่ีเกี่ยวกับศิลปะของภาพยนตรจะ
ดําเนินไปไดดวยดีนั้น ผูคํานวณและจัดสรรงบประมาณการสรางท่ีเกงๆคือผูท่ีเปนฝายปฏิบัติงาน
ดานการคา มีสวนผลักดันพอๆกับผูกํากับ ดารา ผูถายทํา หรือผูตัดตอลําดับภาพ และเม่ือการวางงบ 
ประมาณการสรางมีความสําคัญอยางสูงตองานสรางภาพยนตร จึงตองคํานวณคาใชจายทุกอยาง
อยางละเอียด โดยจะทําเม่ือการจัดตารางถายทําเสร็จเรียบรอยแลว ตัวเลขคาใชจายทุกรายการตอง
ใหไดตัวเลขจริง หากสุดวิสัยท่ีจะไดตัวเลขจริงตองคํานวณใหใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด ผูชํานาญ
ในการวางงบประมาณภาพยนตรสามารถจะประเมินงบประมาณการสรางภาพยนตรเร่ืองหน่ึง
คลาดเคล่ือนจากความเปนจริงไปประมาณไมเกินรอยละ 5 เทานั้น 

3.1.4 การคัดเลือกผูแสดง ผูแสดง มีบทบาทท่ีสําคัญอยางสูงตอภาพยนตรเชนกัน ไมวาจะเปน
ภาพยนตรบันเทิง ภาพยนตรเพื่อการศึกษา หรือภาพยนตรโฆษณา เพราะในบางกรณีเพียงแตช่ือ
ของผูแสดงหรือดาราก็มีสวนทําใหการขายสินคาคือภาพยนตรไดในระดับหนึ่ง บางกรณีความ
เหมาะสมและความสามารถของผูแสดง ทําใหสามารถขายสินคาไดในอีกระดับหนึ่ง 

การหาผูแสดงท่ีเหมาะสมกับบทบาทน้ัน ทําเม่ือบทภาพยนตรเสร็จแลว (ถาบทนั้นทํา 
จากนวนิยายก็อาจหาผูแสดงไปในระหวางกําลังทําบทได) หรืออาจทําระหวางทําบทภาพยนตร 
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ผูท่ีทําหนาท่ีคัดเลือกผูแสดงภาพยนตร คือ แผนกคัดเลือกผูแสดง ผูกํากับภาพยนตร 
ผูอํานวยการสราง(สวนใหญมักตัดสินใจรวมกับผูกํากับ) ตามความสําคัญมากนอยของผูแสดง 

ปจจุบันช่ือเสียงของดารายังมีความสําคัญตอภาพยนตรอยู แตก็ไมมากเทาอดีต กลาย 
เปนตัวภาพยนตรเองเปนตัวสรางดารา ดวยเหตุนี้ เม่ือผูกํากับจะคัดเลือกผูแสดง นอกจากตองดูรูป 
รางหนาตาตรงตามบทแลว ยังตองพูดคุยกับผูแสดงเพื่อรูจุกตัวตนของผูแสดง และดูวาผูแสดง
สามารถแสดงตัวตนนั้นออกมาไดมากเพียงใด 

3.1.5 การเลือกโรงถาย ในกรณีท่ีบริษัทสรางภาพยนตรไมมีโรงถายเปนของตนเอง และ
จําเปนตองสรางฉากในการถายทําภาพยนตรก็ตองใชวิธีเชาเนื้อท่ีในโรงถายของผูอ่ืนใชประโยชน
ในการนี้ อัตราคาเชาโรงถายนั้นเปนส่ิงท่ีแพงมาก มีแตกตางกันไปตามขนาดของเน้ือท่ี และอุปกรณ
ประจําโรงถายท่ีตองการใชอัตราเชานั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญในการพิจารณา แตไมใชส่ิงเดียวท่ีจะใชใน
การตัดสินใจเลือกโรงถาย ยังมีส่ิงอ่ืนท่ีตองพิจารณาประกอบกันไปดวย ดังน้ี 

- ขนาดของเน้ือท่ีท่ีตองการใช 
- ความสะดวกในการเดินทาง 
- คุณสมบัติในการเก็บเสียงของโรงถาย 
- ความสะดวกในการเขาออก 
- สภาพของโรงถาย และอุปกรณตางๆตองอยูในสภาพที่พรอมสําหรับการใชงาน 
3.1.6 การเลือกสถานท่ีถายทํานอกโรงถาย หรือเรียกวา เลือกโลเคชั่น (location) คาใชจายใน

การสรางฉากถายทําในโรงถายสูงมาก และบางคร้ังใหผลไมคุมคากับคาใชจาย เวลา และแรงงานท่ี
เสียไป การถายทําโดยใหโลเคช่ันจึงเปนท่ีนิยมมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาห กรรมการ
สรางภาพยนตรไทย มีนโยบายการใชสถานท่ีจริงโดยตลอด เพราะส้ินเปลืองคาใชจายนอยกวากัน
หลายเทาตัว แตการพิจารณาเลือกสถานท่ีถายทํานอกโรงถายนั้นจุกจิกกวาการพิจารณาเลือกโรงถาย
มาก เชน 

- สภาพแวดลอมกลางแจง (หรือภายนอก) จะตองรับกับเร่ืองราวตามบทภาพยนตร 
- คํานึงถึงส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพืน้ฐานในชีวิตประจําวัน 
- คํานึงถึงปญหาเร่ืองเสียงรบกวนระหวางถายทํา 
- คํานึงถึงความรวมมือของเจาหนาท่ีและประชาชนในทองถ่ิน 
- คํานึงถึงดินฟาอากาศ 
3.1.7 การเลือกสถานท่ีถายทําในตางประเทศ การเลือกสถานท่ีถายทําในตางประเทศเปนส่ิงท่ี

ตองกระทําดวยความรอบคอบและระมัดระวังอยางสูง ท้ังในดานการเลือกและการติดตอเตรียมการ
ถายทํา ตองระมัดระวังอยางสูงกวาการเตรียมการถายทําในประเทศหลายเทาตัว เพราะหากผิดพลาด
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ไปแมนิดหนอย นั่นหมายถึงการท่ีจะตองเสียท้ังเงินและเวลาท่ีเพิ่มข้ึนอีกมากมาย และอาจทําใหการ
ถายทําตองลมเหลวก็เปนได 

ส่ิงท่ีตองนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกสถานท่ีถายทําในตางประเทศ มีดังน้ี 
- ความรวมมือของเจาหนาท่ีของรัฐ 
- คุณภาพของโรงถายและความชํานาญงานของทีมงานถายทําภาพยนตรของทองถ่ิน 
- ท่ีพักและอาหาร 
- ความรวมมือของสมาพันธหรือสมาคนภาพยนตรของทองถ่ิน 
- คุณสมบัติของสถานท่ีท่ีจะใชถายทําท้ังภายนอกและภายใน 
- การคมนาคมท้ังระหวางประเทศและภายในประเทศ 
- กฎระเบียบท้ังทางดานศุลกากรและหนวยงานอ่ืนๆภายในประเทศ 
- สภาพดินฟาอากาศตลอดท้ังป 
- อุปกรณการถายทําท่ีมีอยูในทองถ่ิน 

3.1.8 การเลือกทีมงาน การเลือกทีมงานเปนงานท่ีสําคัญอยางยิ่ง และตองกระทําอยาง
รอบคอบท่ีสุด ตั้งแตจํานวนของทีมงาน ประสบการณในการทํางาน คุณสมบัติเฉพาะตัวและรส 
นิยม คาแรง เปนตน 

ตําแหนงท่ีสําคัญท่ีสุดของทีมงาน   คือ   ผูกํากับภาพยนตร ซ่ึงอยูในฐานะหัวหนาทีมผู
อํา นวยการสราง   หรือฝายบริหารของบริษัทสรางภาพยนตร จะเปนผูพิจารณาเลือกผูกํากับให
เหมาะสมกับลักษณะของภาพยนตรท่ีจะสราง สวนทีมงานท่ีเหลือ   โดยเฉพาะตําแหนงสําคัญๆ   
เชน ผูชวยผูกํา กับ   ผูถายภาพ    ผูกํากับภาพ (Direction of Photography หรือ D.P.)   ผูออกแบบ
ภาพยนตร ผูบันทึก เสียง ผูกํากับศิลปและออกแบบฉาก ผูดําเนินงานธุรกิจ นั้น   ผูกํากับจะเปนผู
พิจารณาเลือกเอง   ท้ังนี้โดยยึดถือวาในการทํางานเปนทีมและโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับการ
สรางสรรคและศิลปะน้ันผูรวมทีมจะตองมีความคิดอานและรสนิยมท่ีไปดวยกันได ประกอบไปกับ 

- พิจารณาความสามารถรถและประสบการณทํางานท่ีผานมา 
- พิจารณาแนวถนัดในการทํางาน 
- พิจารณานิสัยและอัธยาศัยใจคอ 
- พิจารณาคาแรง 

3.1.9 การเลือกอุปกรณท่ีใชในการถายทํา การเลือกอุปกรณท่ีใชในการถายทํา หมายถึง การ
เลือกอุปกรณ กลองและฟลมใหเหมาะสมกับลักษณะของภาพยนตรท่ีจะถาย 
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3.2  กระบวนการและขั้นตอนการถายทําภาพยนตร (production phase) งานในข้ันตอนการ
ถายทําซ่ึงเปนการลงมือถายทําภาพยนตรจึงจะเร่ิมข้ึน สามารถจัดลําดับคราวๆของกระบวนการการ
ปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้ ไดดังนี้(- ตารางการถายทําเสร็จสมบูรณ) 

3.2.1 การนัดผูแสดงและทีมงาน เม่ือตารางถายทําเสร็จสมบูรณ จะทราบวันถายทํา
ภาพยนตร ดาราและผูแสดงจะไดรับใบนัดการถายทําแตละคร้ังหรือแตละวันท่ีมีบทแสดงของตน
เพื่อนัดหมายเวลา สถานท่ี และฉากท่ีจะถายทํา พรอมกับแนบบทในภาพยนตรแตละชวงตอนไปให
ลวงหนา ซ่ึงเม่ือใกลถึงวันถายทําตองยืนยันความแนนอนกับดาราและผูแสดงอักคร้ังหนึ่ง หากมีการ
งดถายทําตองแจงลวงหนา 

3.2.2 การประชุมทีมงานกอนยกกองถาย ผูชวยผูกํากับมีหนาท่ีเปนผูดําเนินการ และเรียก
ประชุมเฉพาะระดับหัวหนาฝายตางๆ สวนการประชุมในดานการสรางสรรคศิลปะน้ัน ผูกํากับ
ภาพยนตรจะประชุมรวมกับผูกํากับภาพ ผูถายภาพ ผูกํากับฝายศิลป ผูชวยผูกํากับภาพยนตร เพื่อทํา
ความเขาใจในเร่ืองการถายทํา มุมภาพ การจัดแสง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูกํากับ
ภาพยนตร และสอดคลองกับการออกแบบของผูออกแบบภาพยนตร 

3.2.3 การยกกองถาย ทีมงานฝายตางๆจะมีรถขนอุปกรณแยกอยางเปนสัดเปนสวน แต
ทีมงานฝายถายภาพจะมีพาหนะแยกตางหาก ไมปะปนกับฝายใด เพราะอุปกรณกลองภาพยนตรนั้น
มีราคาแพงมาก จะอยูกับผูท่ีรูวิธีการรักษาและรับผิดชอบดานนี้โดยตรง 

3.2.4 การปฏิบตัิงานถายทําประจําวัน สามารถแยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
-   การปฏิบัติงานขิงแตละฝายในกองถาย เม่ือกองถายถึงสถานท่ีถานทํา ไมวาจะเปน

ฉากในโรงถายภาพยนตรหรือนอกสถานท่ี ทีมงานแตละฝายจะแยกกนัปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับ
ผิด ชอบของแตละฝายไมวาจะเปนฝายฉาก ฝายถายภาพ ฝายบันทึกเสียง ฝายจัดการสราง และฝาย
แตง ตัวฝายแตงหนา 

-   การปฏิบัติงานรวมกันของฝายตางๆในกองถาย ผูประสานงานของฝายตางๆใน
กองถาย คือ ผูชวยผูกํากับ และแกปญหาบางสวนแทนผูกํากับภาพยนตร 

3.2.5 การสงฟลมท่ีถายแตละวันไปลางท่ีแล็ปและฉายเวอรคพรินต ในอดีตฝายถายภาพ
และฝายจัดการสรางจะนําฟลมภาพยนตรท่ีถายทําเสร็จสงหองแล็ปลางฟลมทันที เวนแตเม่ือมีการ
ถายทําตางจังหวัดจะทําการรวบรวมไวแลวจึงสงลางเม่ือกลับบริษัท 

ฟลมเนกาทีฟท่ีลางเรียบรอยแลวทางแล็ปจะจัดพิมพออกมาเปนโพสีทีฟ เรียกวา เวอรค 
พรินต (work print)หรือรัช(dailies) สวนภาพยนตรท่ีบันทึกเสียงขณะถายทํา เสียงท่ีบันทึกไดจะอยู
ในเทปกลมขนาด ¾ นิ้ว เรียกวา เทปควอเตอรอินช  เทปเสียงท่ีบันทึกไดจะถูกสงไปยังหองบันทึก
เพื่อถายทอด(transfer)ลงสูเทปแมเหล็ก (sprocketed megnetic sound film)ซ่ึงเปนเทปทึบแสงฉาบ
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แมเหล็กไวเฉพาะดานท่ีจะใชงานบันทึกเสียงดานเดียว ขนาด 35 มม. และขนาดคร่ึงหนึ่งของฟลม 
35 มม. ความยาว 1,000 และ 2,000 ฟต เม่ือไดเวอรคพรินต และเทปแมเหล็กแลวจะฉายเวอรพรินต
ใหผูกํากับภาพยนตร ผูอํานวยการสราง ผูตัดตอภาพ ผูกํากับภาพ ผูกํากับศิลป และหัวหนาฝายตางๆ
ท่ีเกี่ยวของดู ปจจุบันมีการใชมอนิเตอร(monitor) คือ เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะเหมือนเคร่ืองรับโทร 
ทัศนตอเขากับกลองถายภาพยนตร และอาจมีการตอใหบันทึกลงเคร่ืองผลิตภาพทัศน(video) เพ่ือ 
ใหผูกํากับไดตรวจสอบดูภาพท่ีถายได ณ ท่ีถายทําในทันทีท่ีถายเสร็จ เม่ือตองแกไขจะแกไขใน 
ขณะนั้นเลย โดยไมตองรอลางฟลมออกมาดูแลวแกไขใหมเม่ือตองมีการแกไข 

3.3 กระบวนการและขั้นตอนหลังการถายทําภาพยนตร (post-production phase) กระบวนการ
ถายทําภาพยนตรนี้จะมีขอบขายส้ินสุดเพียงการพิมพฟลมภาพยนตรเทานั้น งานผลิตภาพยนตรใน
กระ บวนการและข้ันตอนหลังการถายทําภาพยนตร  คือ งานท่ีปฏิบัติหลังหรือตอมาจากงานถายทํา
ภาพ ยนตร โดยจะเร่ิมต้ังแตการถายทําภาพยนตรเสร็จส้ินในแตละวัน โดยไมตองรอใหถายเสร็จท้ัง
เร่ือง 

3.3.1 งานตดัตอลําดับภาพ งานข้ันแรกสุด คือ การซิงกเสียงกับภาพเทคที่จะใชงานเขา
ดวยกัน แลวจงึนําไปลําดับเร่ืองราว โดยเอาลําดับในบทภาพยนตรเปนหลัก ในข้ันนี้จะยังไมมีการ
ตัดภาพสวนใดสวนหนึ่งท้ิง แตจะเปนการเรียกลําดับภาพและเสียงตามความยาวท้ังหมดของฟลมท่ี
ถายมา เรียกวา การเรียงคัต (assembly) ภาพยนตรท่ีไมบันทึกเสียงขณะถายทํา จะเรียงเฉพาะภาพ
เทานั้น ผูกํากบัจะดูภาพท่ีเรียงลําดับไวแลวบอกความตองการและความคิดเห็นของตน เพื่อท่ีผูตัด

ตอภาพจะเขาใจและทํางานตัดตอออกมาตรงกับความตองการของผูกํากบั 
ภาพยนตรท่ีบันทึกเสียงจริงขณะถายทํา เม่ือผูตัดตอลําดับภาพทํางานเสร็จเรียบรอยแลว 

จะเปนการใสดนตรีประกอบ(background music) การใสดนตรีประกอบน้ันสามารถทําไดตั้งแต
แบบวางแผนเสียงคือเลือกเพลงจากแผนเสียงมาใสประกอบ หรือแตงข้ึนใหมแลวบรรเลงมาเสร็จ
เรียบ รอยตามความยาวภาพแตละช็อต แตละฉากท่ีตองมีดนตรีประกอบแลวมาใสใหตรงกับภาพ 
หรืออาจจะใชวงดนตรีมาบรรเลงสดประกอบการฉายเวอรคพรินตในขณะบันทึกเสียงดนตรี
ประกอบ จากนั้นผูตัดตอเสียงดนตรี(music editor)จะทําหนาท่ีตัดตอเสียงดนตรีท้ังหมด และผูตัด
ตอเสียงประกอบ(effect editor)จะทําหนาท่ีตัดตอเสียงประกอบตางๆประกอบเขาในชวงท่ีตองการ
ใช จากนั้นจะรวม(mix)เสียงพูด เสียงบรรยาย เสียงประกอบ และเสียงดนตรีเขาดวยกันเปนเสนหรือ
แทร็ก(track)เดียวกัน  

3.3.2 งานพิมพฟลมภาพยนตร เม่ืองานตัดตอลําดับภาพเสร็จสมบูรณท้ังภาพ เสียงและ
มิกซเสียงเสร็จเรียบรอย เวอรคพรินตจะถูกสงไปใชในการตัดฟลมตนฉบับ และเทปเสียงแมเหล็ก
จะถูกสงไปถายทอดเปนเสียงออปติคัล ซ่ึงถาฟลมตนฉบับเปนเนกาทีฟ เสียงออปติคัลก็จะเปน
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เสียงเนกาทีฟดวยเชนกัน ถาตนฉบับเปนโพสิทีฟ เสียงออปติคัลก็เปนโพสิทีฟเชนกัน แลวจากนั้น
จะเร่ิมงานพิมพภาพและเสียงคูกัน โดยถายทอดจากฟลมตนฉบับ เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพของ
เสียงออปติคัลและสีของภาพแตละช็อต แตละฉากใหกลมกลืนและถูกตอง และน่ีถือเปนข้ันสุดทาย
ท่ีจะใหภาพยนตรท่ีสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถทําได 

เม่ืองานตรวจสอบฟลมตนฉบับเสร็จเรียบรอยแลว ทางแล็ปจะดําเนินกระบวนการใน
การพิมพออกมาเปนฟลมภาพยนตรตั้งแตตนเร่ืองจนจบเปนจํานวน 1 กอบป เรียกวา แอนเซอร 
พรินต(answer print)หรือ กอบป เอ(copy A.) และเม่ือทุกอยางเปนท่ีพอใจแลว แล็ปจะพิมพกอบป
ตอๆไปออกมาจนครบตามจํานวนท่ีส่ังพิมพ และกอบปเหลานี้ คือ กอบปท่ีสงออกฉายตามโรง
ภาพยนตร เรียกวา รีลีส พรินต(release prints)ซ่ึงไดแกสีท่ีดีกวาแอนเซอร พรินตแลว 
 
4. งานเผยแพรภาพยนตร 

ความสําคัญของการเผยแพรภาพยนตร ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ของธุรกิจภาพยนตร จะมีสวนทําใหภาพยนตรท่ีถูกสรางข้ึนมานั้นไดเปนท่ีรูจักของประชาชนโดย 
ท่ัวไป และสามารถโนมนาว ชักจูงใหประชาชนหรือผูชมเกิดความสนใจและมาชมภาพยนตรเร่ือง
นั้นมากข้ึน 

การสงเสริมการตลาด จะประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ, 2538) ไดแก 

1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) 
3. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) 
4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public relations) 
ในการสงเสริมการตลาดหรือการเผยแพรภาพยนตรจะนิยมใชท้ัง 4  กิจกรรมมาผสม 

ผสานกัน การใชการโฆษณาและประชาสัมพันธเปนประจําเพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตร 
โดยผานส่ือมวลชนไปยังประชาชน   การขายโดยพนักงานจะเปนวิธีการเฉพาะผูบริหารของบริษัท
ผูสรางภาพยนตร  เพ่ือใชเจรจากับสายหนังหรือผูบริหารสายหนังใชกับเจาของโรงภาพยนตร การ
สง เสริมการขาย เชน การใหรางวัล การแจกของที่ระลึก หรือการจัดใหดารานําแสดงมาพบกับ
ประชาชน 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงถึงเคร่ืองมือในการสงเสริมการตลาด 
1. การโฆษณา 

(Advertising) 
2. การขายโดยใชพนักงาน 

(Personal Selling) 
3. การสงเสริมการขาย 

(Sales Promotion) 
4. การใหขาวและการ

ประชาสัมพันธ (Publicity 
and Relation) 

1.1 สิ่งตีพิมพและส่ือ
กระจายเสียง (Print and 
Broadcast Acs.) 

1.2 โฆษณาท่ีติดอยูภายนอก
(Packaging Outer) 

1.3 โฆษณาท่ีติดอยูภายใน 
( Packaging Inserts) 

1.4 ไปรษณีย (Mailing) 

2.1 การเสนอการขาย 
     (Sales Presentation) 
2.2 การประชุม  
      (Sales Meetings) 
2.3 การสื่อสารทางการตลาด  
     (Telemarketing) 
2.4โปรแกรมในการให  สิ่ง 
      จูงใจพนักงานขาย    
     (Incentive Program) 
 
 

3.1 แขงขัน เกมส ชงิโชค 
      (Contests, Games,   
      Sweepstakes) 
3.2 ลอตเตอรี (Lotteries) 
3.3 ของแถมและของขวัญ   
      (Premiums and Gifts) 
3.4 การแจกของตัวอยาง  
      Sampling) 

4.1 การใหสัมภาษณ   
       (Press Kits) 
4.2 สุนทรพจน  
      (Speeches) 
4.3 การสัมมนา  
      (Seminars) 
4.4 รายงานประจําป  
      (Annual Reports) 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Philip Kotler.  Marketing Management. p.568. 
 

ซ่ึงกิจกรรมที่กลาวมาขางตนนี้ เรียกวา เปนการส่ือสารทางการตลาด (Marketing 
Communication) เนื่องจากตองอาศัยกระบวนการการส่ือสารเผยแพรใหผูชมหรือประชาชนไดรูจัก
ภาพยนตร รวมท้ังเปนการจูงใจใหผูชมมาดูภาพยนตรนั้นดวย 

ภาพยนตรท่ีสรางข้ึนและจัดฉายตามโรงภาพยนตรกวารอยละ 90 เปนภาพยนตรเพ่ือ
ความบันเทิง และเปนธุรกิจท่ีหวังผลกําไร ดังนั้น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของธุรกิจภาพยนตร การ
สงเสริมการตลาดจึงมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อแจงขาวสารขอมูล : บริษัทผูสรางภาพยนตรจะเผยแพรขอมูลขาวสารโดยผานส่ือ 
มวลชนตางๆ เพื่อแจงใหประชาชนท่ัวไปรูวาขณะน้ีจะมีการสรางภาพยนตรเร่ืองอะไร เร่ืองยอเปน
เชนใด บทประพันธของใคร ใครเปนผูกํากับการแสดง ดารานําแสดงมีใครบาง งบประมาณท่ีลงทุน
สรางเทาไร ท้ังนี้ก็เพื่อเปนการทําใหผูชมเกิดการตื่นตัวและสนใจท่ีจะไมชมภาพยนตร 

2. เพื่อโนมนาวหรือชักจูงใจ : เปนระยะท่ีภาพยนตรเร่ืองนั้นสรางเสร็จแลวและใกลท่ี
จะเขาฉายในโรงภาพยนตร ควรใชโฆษณาเพื่อชักจูง กระตุน เรงเราใหคนดูเกิดความตองการที่จะ
ไปดูภาพยนตรมากข้ึน โดยการสรางความนาต่ืนเตน เราอารมณ เนนจุดเดนของภาพยนตรเร่ือง
นั้นๆใหมากข้ึน บอกวันฉาย และเพิ่มความถ่ีในการเผยแพรขาวสารผานส่ือตางๆดวย 
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3. เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม : ในขณะท่ีภาพยนตรลงโรงฉายไประยะหนึ่ง 
ตองเผยแพรขาวสารใหประชาชนทราบเพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดย
ออกไปดูภาพยนตรแทนการดูโทรทัศนอยูบาน 

4. เพ่ือเตือนความจํา : แมวาระยะเวลาในการฉายภาพยนตรจะมีระยะเวลาท่ีส้ันก็ตาม 
การโฆษณาจะตองลดระดับของความเขมขนไปสูระดับของการนําเสนอขาวสารในเชิงเปนการย้ํา
เตือนความจํา(reminder promotion)เพื่อใหคนท่ัวไปรูวาภาพยนตรเร่ืองนั้นยังมีฉายอยูในโรง
ภาพยนตร 

วัตถุประสงคของการเผยแพรและวิธีการในการดําเนินงานนั้น มีความสอดคลองกับ
แนวคิดของ E.K. Strong ซ่ึงไดพัฒนาแนวความคิดท่ีเรียกวา AIDA ประกอบดวย 

A = Attention (สะดุดตา) 
I   = Interest (สนใจ) 
D  = Desire (ตองการ) 
A  = Action (กระทํา) 
ซ่ึงแนวคิด AIDA นี้ เปนแนวคิดท่ีนิยมใชในการบริหารงานเพ่ือเผยแพรขาวสารการ 

ตลาดของภาพยนตร ส่ิงท่ีผูท่ีทําหนาท่ีในการเผยแพรภาพยนตรตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
ส่ือสารภาพยนตร มีดังนี้ 

1. กระบวนการส่ือสาร ประกอบดวย 
1.1  ผูสงสารหรือแหลงสาร: ในธุรกิจภาพยนตร ผูท่ีทําหนาท่ีในการสงสาร ไดแก 

บริษัทผูสรางภาพยนตร 
1.2  สารอาจเปนขอความ: เร่ืองราวขาวสารที่เกี่ยวของกับการสรางภาพยนตรเร่ือง

ใหม ความคืบหนาของการสรางภาพยนตร เปนตน 
1.3 ชองทางการส่ือสาร : เปนเร่ืองของวิธีการท่ีบริษัทผูสรางภาพยนตรจะทําให

ขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรเร่ืองนั้นๆไหลไปสูประชาชน โดยการผานส่ือตางๆ ไดแก ส่ือวิทยุ ส่ือ
โทรทัศน ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือท่ีเปนตัวบุคคล  

1.4 ผูรับสาร: ประชาชนซ่ึงก็คือกลุมผูชมเปาหมายท่ีตองการใหดูภาพยนตรเร่ือง
นั้นๆท่ีบริษัทตองการที่จะสงขาวสารไปถึงนั่นเอง 

1.5 ปฏิกิริยาตอบกลับ: เร่ืองของปฏิกิริยาตอบกลับจากผูชมนั้น เปนส่ิงท่ียากตอการ
คาดคะเนไดวาภาพยนตรเร่ืองหนึ่งๆจะประสบความสําเร็จและไดรับการตอบรับเปนอยางดีหรือไม 
แตก็อาจจะสามารถสังเกตเอาไดจากจํานวนของผูชมท่ีซ้ือตั๋วเพื่อเขาชมภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ  
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           กลุมของความ               วิธีที่ขาวสาร 
            หมายที่ถูกสง               ถูกสงไป 
            ไปยังผูรับ 
                                                      ปฏิกิริยาตอบกลับ 

 
ภาพท่ี 2.1 ปฏิกิริยาตอบกลับ : ประสิทธิผลของการส่ือสาร 
 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. ( 2534). การบริหารงานภาพยนตร. หนา 242. 
 

2. ระบบของการส่ือสาร โดยจะเร่ิมต้ังแต 
2.1 การวิเคราะหสถานการณของการส่ือสารในขณะนัน้วามีปญหาอยางไรบาง ไมวา

จะเปนปญหาภายใน เชน บุคลากร อุปกรณตางๆในการเผยแพรขาวสารภาพยนตร งบประมาณ เปน
ตน และปญหาภายนอก เชน ส่ือประเภทใดท่ีประชาชนนิยมสูงท่ีสุด เปนตน ซ่ึงวิเคราะห
สถานการณจะนําไปสูการกาํหนดวัตถุประสงค 

2.2 การกําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดวัตถุประสงคของการส่ือสารหรือการ
เผย แพรในครั้งนั้นๆอยางชัดเจน และสามารถนําไปปฎิบัติได 

2.3 มีการกําหนดกลุมเปาหมายอยางชัดเจน 
3. สาร และการสรางความนาเช่ือถือของแหลงขาวสาร  ประเด็นหลักท่ีมักนิยมอาง และ

ใชในการสงสารผานชองทางการส่ือสาร และการสรางความนาเช่ือถือใหแกภาพยนตรเร่ืองหนึ่ง 
เชน ผลงานภาพยนตรเดนท่ีบริษัทผูสรางภาพยนตรไดเคยสรางสรรคเอาไวมากอนหนานี้ ผูกํากับ
การแสดงท่ีมีฝมือเปนท่ียอมรับของประชาชน ดารานําแสดงของบริษัท เปนตน 

4. ชองทางการเผยแพรขาวสาร โดยบริษัทผูสรางภาพยนตรนั้นจะตองมีการใชชองทาง
ในการเผย แพรขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรหลายชองทาง เนื่องจากมีกลุมเปาหมายท่ีจะตอง
ติดตอส่ือสารอยูหลายกลุมดวยกัน  

ในวงการธุรกิจภาพยนตรเองมีกลุมเปาหมายท่ีจะตองทําการติดตอส่ือสารมากมาย 
ไดแก สายภาพยนตรหรือสายหนัง เจาของโรงภาพยนตร ส่ือมวลชน และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงแตละ
กลุมเปาหมายจะมีความนิยมในชองทางหรือส่ือแตกตางกัน โดยสวนมากวิธีการในวงการภาพ 
ยนตรมักจะนิยมติดตอบุคคลท่ีเปนผูนําความคิดเห็นอยางไมเปนทางการ ซ่ึงเปนผูท่ีช่ืนชอบในการ

ผูสื่อสาร สาร ชองทางการสื่อสาร ผูรับสาร 
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ชมภาพยนตรเม่ือชมภาพยนตรเสร็จแลวและตนเองชอบ และเห็นวาดีมักจะนําไปบอกกลาวตอไป 
นอกจากนี้ยังใชผูนําอยางเปนทางการ เชน ส่ือมวลชนตางๆ คอลัมนิสตหนาบันเทิงของหนังสือ 
พิมพหรือคอลัมนิสตท่ีมีช่ือเสียง นักจัดรายการวิทยุ ฯลฯ ซ่ึงบริษัทผูสรางภาพยนตรจะเชิญบุคคล
เหลานี้ไปชมภาพยนตรรอบปฐมทัศน หรือรอบส่ือมวลชนโดยเฉพาะ เพ่ือใหนําไปเผยแพรตอทาง
ส่ือมวลชนตางๆ 

5. การประเมินผลการส่ือสาร เปนเร่ืองของการเปรียบเทียบการใชเงินงบประมาณกับ
ประสิทธิผลของการเผยแพรการส่ือสาร ซ่ึงอาจวัดไดจากปริมาณการขายในวงการภาพยนตรจะ
ประเมินผลไดงาย เพราะภาพยนตรแตละเร่ืองนั้นจะมีอายุส้ัน และใชเวลาในการฉายแตละเร่ือง
เพียงไมกี่สัปดาหเทานั้นและจะมีการประเมินผลเฉพาะเร่ืองนั้นๆเทานั้น นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
คุณภาพของขาวสารเกี่ยวกับภาพยนตรวาเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม โดยจะวัดจากปริมาณ
การรับรูขาวสารของกลุมเปาหมาย ความจํา ความเขาใจ และทัศนคติของผูชมท่ีมีตอภาพยนตรเร่ือง
นั้นๆ 
 
5. การจัดจําหนายภาพยนตร 

ชองทางในการจัดจําหนายภาพยนตร เพื่อใหภาพยนตรเขาฉายตามโรงภาพยนตรตางๆ 
มีลักษณะดังนี้ 

1.จากบริษัทผูสรางภาพยนตรไปยังโรงภาพยนตรโดยตรง ซ่ึงบริษัทผูสรางภาพยนตรนี้
จะเปนผูจัดจําหนายเอง  

2.จากผูสรางภาพยนตรผานสายหนังไปยังโรงภาพยนตร 
3.ในกรณีท่ีเปนภาพยนตรจากตางประเทศ จะมีบริษัทตัวแทนในประเทศไทยซ้ือภาพ 

ยนตรมาเพ่ือปอนโรงภาพยนตรในเครือของตนเอง และซ้ือมาแลวขายใหกับสายหนังเพ่ือฉายตาม
โรงภาพยนตรช้ัน 2 และตามตางจังหวัด 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดจําหนายใหกับบริษัทผูผลิตวีดิทัศน(video tape) สถานีโทรทัศน
ตางๆ และสถานีโทรทัศนตามสาย(cable T.V.) โดยมีขอตกลงวาภาพยนตรเร่ืองนั้นๆจะตองผาน
การฉายจากโรงภาพยนตรมาแลวในระยะเวลาหนึ่งตามท่ีตกลงกันไว 
หนาท่ีของฝายจัดจําหนาย 

งานของฝายจัดจําหนายเปนงานท่ีข้ึนอยูกับผูจัดการของบริษัทผูสรางภาพยนตร เนื่อง 
จากธุรกิจภาพยนตรไทยเปนธุรกิจขนาดเล็กในการท่ีจะทําการตัดสินใจเลือกชองทางการจัด
จําหนายและควบคุมการจัดจําหนายเอง ดังนั้น หนาท่ีของฝายจัดจําหนายมีดังนี้ 
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1. การวางแผนการจัดจําหนาย : การวางแผนการจัดจําหนายเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยประ 
สบการณ และตองใชหลักวิชาการทางดานการตลาดเขาชวย เชน ตองวิเคราะห และคาดคะเนความ
ตองการของตลาด วิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆท่ีมีผลกระทบตอการจัดจําหนาย เชน การเปล่ียน 
แปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคนใน
สังคม เชน เร่ืองของการใชเวลาวาง การพักผอน เปนตน ซ่ึงปญหาเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการจัด
จําหนายท่ีบริษัทควรตองนํามาพิจารณาควบคูกันไป กลวิธีในการจัดจําหนายและการสงเสริมการ
จัดจําหนายจะชวยดึงคนสวนหนึ่งท่ีชอบใชเวลาสวนใหญอยูกับบานใหออกมาดูหนัง 

2. การติดตอกับชองทางการจัดจําหนาย : การติดตอกับสายหนังหรือโรงภาพยนตรเพื่อ 
ท่ีจะใหเขาซ้ือภาพยนตรท่ีถายทําเสร็จแลว หากฝายจัดจําหนายสามารถติดตอกับสายหนังเพื่อขาย
สายหนังไดหมด และสามารถฉายในโรงภาพยนตรช้ันหนึ่งนั่นก็หมายถึงวาหนังเร่ืองนั้นจะสามารถ
ทํากําไรใหกับบริษัทผูสรางได 

3. การประสานงานหลังจากตกลงซ้ือขาย : การประสานงาน เพื่อท่ีจะทราบนโยบาย
และแผนการจัดจําหนายท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการตลาด และสถานการณแวดลอมตางๆ 
เชน สายหนังขอเลิกสัญญาซ้ือขาย ผูบริหารจะตองเปนผูตัดสินใจ  และฝายปฏบัติจะตองปฏิบัติตาม
การตัดสินในและตองทําการประสานงานภายนอกกับสายหนังหรือโรงภาพยนตรเพื่อใหรูถึง
นโยบายและเงื่อนไขบริษัท รวมถึงนําความตองการของสายหนังและโรงภาพยนตรมารายงาน
ผูบริหารของบริษัทใหทราบ 

4. การควบคุมและการตรวจสอบ : เปนการควบคุมใหภาพยนตรไปถึงสายหนังและโรง
ภาพยนตรไดทันตามเวลาตามโปรแกรมท่ีจะฉายในโรงภาพยนตร รวมถึงจัดเก็บรายไดจากการฉาย
ในแตละรอบดวย 
 
การจัดระบบการจัดจําหนายภาพยนตร 

การจัดระบบจัดจําหนาย หมายถึง การดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดสงและการ
จัดแยกประเภทฟลมภาพยนตรและส่ิงโฆษณา เพื่อใหไปยังสถานท่ีท่ีกําหนดไดทันเวลาที่ตองการ 
และอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชการได การจัดระบบจัดจําหนายมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การทําสัญญาซ้ือขาย หากบริษัทผูสรางตกลงซ้ือขายกับสายหนังจะมีการทํา
สัญญาซ้ือขายกัน 

ขั้นท่ี 2 การวางโปรแกรมการฉายภาพยนตร หากผูสรางภาพยนตรเปนผูจัดจําหนาย
ภาพยนตรเอง จะมีเจาหนาท่ีไปติดตอกับโรงภาพยนตรเองเพื่อวางโปรแกรมการฉาย 
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ขั้นท่ี 3 การเก็บรักษาและการแจกจายฟลมภาพยนตร ภาพยนตรท่ีสรางเสร็จจะถูกจัด 
เก็บไวเพ่ือรอการจัดจําหนาย และจัดสงไปยังสายหนังเพื่อสายหนังจะดําเนินการจัดจําหนายไปยัง
โรงภาพยนตรตอไป 

ขั้นท่ี 4 การนําภาพยนตรไปฉายและการจัดเก็บรายได หากบริษัทผูสรางเปนผูจัดจํา 
หนายเอง เม่ือบุกเกอรวางโปรแกรมเสร็จและกําหนดวันฉายท่ีแนนอน จะมีเจาหนาท่ีอีฝายนําฟลม
ภาพยนตรไปฉายตามโรงภาพยนตร และตรวจสอบรายไดจากการจําหนายตั๋วเขาชมภาพยนตร รวม 
ท้ังรับสวนแบงในการจัดฉายจากโรงภาพยนตรระหวางเจาของภาพยนตรและเจาของโรงภาพยนตร 
(55 ตอ 45) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  ภาพแสดงข้ันตอนการจัดระบบจัดจําหนายภาพยนตร 

 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2534). การบริหารงานภาพยนตร. หนา 265. 
 
งานการจัดระบบจัดจําหนายภาพยนตร ประกอบดวยงานสําคัญ ดังนี้ 

1.งานดานการบริหารการจัดระบบและการจายฟลมภาพยนตร รับผิดชอบเร่ืองของการ
รับทราบถึงรายละเอียดในสัญญาการซ้ือขายภาพยนตร จัดลําดับฟลมภาพยนตรตามโปราแกรมการ
ฉาย จัดสงฟลมภาพยนตรใหทันตามเวลาและอยูในสภาพท่ีดี 

การทําสัญญาช้ือขาย 

การวางโปรแกรมภาพยนตร 

การเก็บรักษาและการ
แจกจายฟลม 

การนําภาพยนตรไปฉายและ
การเก็บรายได 

สายหนัง 

โรงภาพยนตร 
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2.งานดานเก็บรักษาพัสดุ จัดเก็บฟลมภาพยนตรท่ีถายทําแลวไวในสถานท่ีท่ีอุณหภูมิ
เหมาะสมเพ่ือปองกันฟลมเสือมสภาพ และเก็บอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดจําหนายหรือ
ส่ือโฆษณาตางๆ 

3. การประสานงานในระบบการจัดสง เปนงานท่ีจะสามารถทําใหทราบถึงความ
ตองการของสายหนังและโรงภาพยนตรและสามารถอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อการดําเนินงาน
ดานการจัดจําหนายใหมีความคลองตัวไมติดขัด 

4.การจัดสงฟลมภาพยนตร มีอยู 2 วิธี คือ สายหนังมารับฟลมภาพยนตร พรอมดวยวัส 
ดุในการโฆษณาประชาสัมพันธดวยตนเอง เพ่ือนําไปบริหารงานดานการจัดจําหนายของสายหนัง
เอง อีกวิธี คือ บริษัทผูสรางภาพยนตรจัดจําหนายโดยตรง สวนผูท่ีทําหนาท่ีขนสงฟลมภาพยนตร 
คือ เช็คเกอร อาจกลาวไดวางานการจัดระบบการจัดจําหนายภาพยนตรนั้นตองเนนเร่ืองของความ
คลองตัว ตองลดข้ันตอนท่ียุงยากซับซอน ความรวดเร็วในการจัดสง การตรงตอเวลา และเช่ือถือได 
จึงจะถือวางานจัดจําหนายภาพยนตรนั้นมีประสิทธิภาพ 

 
6.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

6.1 การวิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป จะประกอบดวยปจจัยท่ีมีขอบเขตกวาง และมีผลกระทบตอ

การบริหารงานของบริษัทในทันทีเปนสวยนอย โดยปกติปจจัยเหลานี้ไดแก 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจจะช้ีใหเห็นวาทรัพยากรไดถูก

จัดสรร และถูกใชภายในสภาพแวดลอมอยางไร ดวยตัวอยางของปจจัยทางเศรษฐกิจเหลานี้ ไดแก 
รายไดประชาชาติ อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย ประสิทธิภาพการผลิต อัตราการจางงาน และอัตรา
ภาษี เปนตน 

สภาพแวดลอมดานสังคม และวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคมจะช้ีใหเห็นถึงลักษณะของ
สังคมโดยท่ัวไป ไดแก การศึกษา ความเช่ือคานิยม วัฒนธรรม วิถีทางในการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 
และคุณลักษณะทางประชากร เปนตน และจะตองตระหนักอยูเสมอ วาการเปล่ียนแปลงสังคม
จะตองเกิดข้ึนแนนอน ไมชาก็เร็ว 

สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยทางการเมืองเกี่ยวของกับการ
บริหารงานของรัฐบาล เชน ทัศนคติของรัฐบาลท่ีมีตออุคสาหกรรมตาง ๆ ความม่ันคงและเสถียร 
ภาพดานการเมืองของรัฐบาล ระเบียบขอบังคับในดานตางๆ ของรัฐ และคุณภาพของพรรคการ 
เมือง เปนตน 
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ปจจัยทางดานกฎหมายจะเกี่ยวพันกับการออกกฎหมายของรัฐบาล กฎหมายท่ีสมาชิก
ทุกคนภายในสังคมจะตองปฏิบัติตาม เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมาย
ภาษีอากร เปนตน 

สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี ปจจัยทางเทคโนโลยีจะเกี่ยวพันกับการคิดคนส่ิงใหม 
เชน กระบวนการผลิตสินคาใหม ระเบียบวิธีปฏิบัติงานใหม และอุปกรณใหม เปนตน ตัวอยาง
แนวโนมของการใช เทคโนโลยีสมัยใหมในปจจุบัน  ไดแก  การใชหุนยนตร เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตใหสูงข้ึน การติดต้ังเคร่ืองจักรท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร เปนตน 
 

Analysis of Societal Environment 
Economic, Sociocultural, Technological, Political-Legal Factor 

 

        Market 
        Analysis 

                                                Community                     Competitor 
                                                  Analysis                                     Analysis 

                                                                                                                                              Supplier 
                                                                                                                                             Analysis 

                  Interest Group         Government 

                                                                                                                      

                    

        
  
     

    

 
ภาพท่ี 2.3 ภาพแสดงการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก(Scanning the External Environment) 
ท่ีมา : Thomas L. Wheelen and J. David Hunger. (2002).  Strategic Management and Business 
Policy.(8th ed). p.58. 
 
 
 
 

Selection of 
Strategic Factor 

Opportunities 
Threats 

Analysis Analysis 
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6.2 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานจะมีอิทธิพลโดยตรงตอองคการและความสําเร็จของ

องคการ โดยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานท่ีสําคัญมี 6 ประการ(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 
2538) คือ 

6.2.1 ลูกคา คือปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญในสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน เพราะการซ้ือ
และการใชสินคาหรือบริการจะเปนเคร่ืองบงช้ีใหทราบไดวาองคการจะประสบความสําเร็จหรือ
ลมเหลว เนื่องจากวัตถุประสงคของธุรกิจคือการสรางและการรักษาลูกคาไว และเปนขอเท็จจริงท้ัง
สําหรับองคการที่หวังกําไรและองคการที่ไมไดหวังกําไร(Heydinger,R.R.. Consumerism: A 
Force to be Reckoned with?. Risk Management, February, 1990.) และเพราะวาลูกคาไมใชกลุม
คนท่ีเหมือนกันหรือมีความประพฤติแบบเดียวกันตลอดเวลา องคการจึงตองใกลชิดกับลูกคาเพื่อเขา
ใจความตองการ ความปรารถนา และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา(Bovee, C.L., Thill, 
J.V., Wood, M.B. and Dovel, G.P.. Management. New York: McGraw-Hill, 1992.)  

องคการสามารถรับฟงความคิดเห็นของลูกคาไดหลายทาง และเม่ือองคการไดรับความ
คิดเห็นจากลูกคาแลวก็สามารถนําเอาความคิดนั้นๆมาปรับปรุงและบริการใหดีข้ึนได ปจจุบันบริ 
ษัทท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือบริษัทท่ีพยายามปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการใหดีข้ึนได
มีการสอบถามหรือรับฟงขอรองเรียนหรือขอคิดเห็นจากลูกคาและผูใชบริการ 

6.2.2 คูแขงขัน คือผูท่ีอยูในองคการอื่นท่ีเสนอสินคาหรือบริการใหแกลูกคากลุมเดียว กัน 
หรือใชแหลงการผลิตท่ีเปนจําพวกเดียวกันกับท่ีกิจการใชอยู กิจการท่ัวๆไปจะมีคูแขงขันอยางนอย 
1 ราย แตปกติแลวจะมีมากกวานั้น โดยเฉพาะถาพิจารณาถึงผูท่ีมีโอกาสจะมาเปนคูแขงขัน
(Potential Competitor) และสินคาทดแทน(Substitute Products)ดวย 

ผูบริหารจะตองดําเนินการในทุกเร่ืองท่ีคูแขงขันกําลังดําเนินการอยูไมวาจะเปนเร่ือง
ราคา ผลผลิต การใหบริการลูกคา แหลงวัตถุดิบ และทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวของ แตเพราะวาคูแขงขัน
มีอยูท่ัวไปทุกหนทุกแหงในโลก พลังของคูแขงขันจึงกลายเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองประเมิน วิธีท่ีจะทํา
ไดคือตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคูแขงข้ันท้ังหมด รวมท้ังการเขารวมประชุมในวงการที่เกี่ยวของ 
อานวารสารการคา ตรวจสอบรายงานประจําป ตรวจดูการโฆษณา วิธีการวิเคราะหและติดตาม
ความเคล่ือนไหวของคูแขงขันอยางสมํ่าเสมอจะทําใหผูบริหารสามารถวางแผนการพัฒนาสําหรับ
การแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.2.3 ผูขายวัตถุดิบ เปนบุคคลหรือองคการผูนําสงทรัพยากรสําหรับปอนเขาสูกระบวนการ
ผลิตหรือบริการ ผูขายวัตถุดิบเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในสภาพแวดลอมในการดําเนินงานของ
ธุรกิจในปจจ ุบัน เพราะองคกรจะตองมีแหลงท่ีสงทรัพยากรใหอยางตอเนื่อง เพื่อทําการผลิตหรือ
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ใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง การทํางานอยางมีความสําพันธท่ีดีกับผูขายวัตถุดิบจะชวยให
องคการบรรลุเปาหมายได 

มุมมองของธุรกิจในปจจุบันผูขายวัตถุดิบอาจเปนผูสงทรัพยากรที่ไมใชวัตถุดิบโดยตรง 
เชน หาเงินทุน ขอมูล และลูกคา อาจกลาวไดวาธนาคาร ผูถือหุน หรือผูลงทุนรายยอย เปนแหลงวตั 
ถุดิบดานเงินทุนสําหรับองคการ ในขณะท่ีนิตยสาร หนังสือพิมพ และผูทําวิจัย เปนแหลงวัตถุดิบ
ดานขอมูลขององคการ  

6.2.4 แรงงาน คือผูท่ีมีความพรอมจะใหวาจางไปทํางาน แรงงานเปนปจจัยสําคัญใน
สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน เพราะกลายเปนสวนท่ีองคการจะวาจางมาฝกหัดและรักษาเอาไว
ไดยากมาก  โดยเฉพาะเพ่ือใหมาเปนผูใหบริการลูกคาท่ีดี เนื่องจากแรงงานหายาก จึงทําใหท้ัง
หนวยงานของรัฐและหนวยงานเอกชนตองแขงขันกันอยางมาก หลายกิจการตองพยายามปรับคา 
จางแรงงาน แตปจจุบันประเทศไทยยังคงขาดแรงงานอยู โดยเฉพาะแรงงานกึ่งฝมือและแรงงานมี
ฝมือ 

ในบางประเทศ สหภาพแรงงาน(Labor Union) เปนหนวยงานท่ีสําคัญมากสําหรับแต
ละองคการในการเรียกรองสิทธิตางๆใหกับพนักงาน แตในประเทศไทยอิทธิพลของสหภาพ
แรงงานยังมีไมมากเพราะมีกฎหมายบังคับไว 

6.2.5 กฎระเบียบ คําวากฎระเบียบจะรวมท้ังหนวยงานของรัฐบาล เจาหนาท่ี และ
ผูชํานาญการพิเศษท่ีจะสราง มีอิทธิพล หรือบังคับใชแนวทางควบคุมทางกฎหมาย หรือนโยบายท่ีมี
ผลตอกิจกรรมขององคการ แมวาพลังทางการเมืองจะเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมท่ัวไป แตกฎ 
ระเบียบตางๆท่ีนักการเมืองออกมาบังคับใชองคการจัดเปฌนสภาพแวดลอมในการดําเนินการดวย 
เพราะกฎระเบียบนี้มีผลโดยตรงตอการตัดสินใจปฏิบัติตาม อันมีผลทันทีตอการดําเนินการของ
องคการ 

จะเห็นวากฎระเบียบตางๆของหนวยงานราชการในประเทศไทยมีมาก ท้ังนี้เพื่อควบคุม
ใหองคการและกิจการตางๆดําเนินการโดยไมทําลายสภาพแวดลอม ไมเอาเปรียบลูกคาและแรงงาน 
ไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนท่ัวไป อีกท้ังไมเปนอันตรายตอเศรษฐกิจ สังคม 
และความสงบเรียบรอยท่ัวไป 

6.2.6 หุนสวน สภาพแวดลอมในงานขององคการจะรวมหุนสวนเขาไปดวย องคการท่ี
ดําเนินธุรกิจรวมกันไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการจะสงเสริมซ่ึงกันและกันใหบรรลุเปา 
หมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการที่องคการเสาะแสวงหาหุนสวนท้ังช่ัวคราวและถาวรนั้น มี
เหตุผลหลายประการดังตอไปนี้ 
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1.หุนสวนสามารถชวยลดความเส่ียงของบางโครงการหรือเพิ่มผลผลิตบางอยางไดอยาง
ทวีคูณ 

2. หุนสวนสามารถรวมทรัพยากรและความรวมมือเขาดวยกัน ทําใหสามารถทํากิจกรรมซ่ึง
ไมสามารถทําคนเดียวไดอยางมีประสิทธิภาพหรือท่ีเรียกวา การรวมพลัง (Synergy) 

3. หุนสวนอาจจะมีความรูพิเศษทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเมื่อมีบางกิจการในบาง
ประเทศตอง การนําผลิตภัณฑใหมๆเขามาในตลาด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ภาพแสดงสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน(Task Environment  [Industry]) 
 
ท่ีมา :  จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2546). การจัดการเชิงกลยุทธ. หนา 44. 
 

6.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ (Internal Environment Analysis) เปนการ

ตรวจสอบและประเมินขีดความสามารถและขอบกพรองขององคการ เพื่อท่ีจะใชเปนแนวทางใน
การกําหนดอนาคตขององคการ ตลอดจนสงเสริมความเขมแข็งและลดความออนแอของธุรกิจโดยท่ี
ผูบริหารเชิงกลยุทธตองพิจารณาปจจัยภายในองคการ เพื่อสามารถระบุปจจัยเชิงกลยุทธภายใน โดย
การวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออนขององคการ ซ่ึงจะสามารถใชในการกําหนดกลยุทธ โดยการใช

ลูกคา 

หุนสวน                 คูแขงขัน 

 

 

 

 
 

 

กฎระเบียบ             ผูขายวัตถุดิบ 

แรงงาน 

  องคการ 
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จุดแข็งแรงใหเปนประโยชนและหลีกเล่ียงจุดออน หรือทําการปองกันการโจมตีจากคูแขงขันโดย
การแขไขจุดออนนั้น ซ่ึงโดยปกติการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการสามารถทําไดโดย
การศึกษาถึงทรัพยากรพื้นฐานขององคการเปรียบเทียบกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม ผูบริหารจะไม
สามารถบรรลุความสําเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธได หากปราศจากความเขาใจอยางลึกซ้ึงเกี่ยวกับ
ปจจัยเชิงกลยุทธภายในองคการ และจุดแข็งและจุดออนท่ีอาจเปนขอสนับสนุนหรือขอจํากัดในการ
ดําเนินงานขององคการได ปจจัยเชิงกลยุทธของสภาพแวดลอมภายในองคการไดแก 

6.3.1 โครงสราง (Structure) โครงสรางขององคการจะแสดงใหเห็นถึงการติดตอส่ือ สาร
อํานาจหนาท่ี และการไหลของงาน ซ่ึงเปนแบบแผนของความสัมพันธขององคการ การจัดระ เบียบ 
บทบาท และความสัมพันธของพนักงานอยางเปนทางการ แมวาจะมีโครงสรางองคการอยูมากมาย 

6.3.2 วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมขององคการหมายถึงระบบความเช่ือถือ ความ
คาดหวัง และคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคการ และจะถูกถายทอดจากสมาชิกรุนหนึ่งไปยัง
สมาชิกรุนตอไปโดยผานกระยวนการทางสังคม (Socialization) วัฒนธรรมองคการเหลานี้ไดสราง
บรรทัดฐานหรือกฎท่ีระบุพฤติกรรมอันเปนท่ียอมรับของพนักงาน ตั้งแตผูบริหารสูงสุดลงมาจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงสะทอนในรูปแบบการแสดงออกและพฤติกรรมท่ีเปนรูปธรรม หรือ
สามารถสัมผัสไดดวยความรูสึก เร่ืองเลาและงานพิธีท่ีมักจะไมถูกบันทึกไวจะแสดงใหเห็นถึง
บรรทัดฐานและคานิยมบางอยางขององคการ และช้ีใหเห็นถึงเหตุผลท่ีวัฒนธรรมองคการเหลานั้นมี
ความสําคัญเหมือนกับการบอกเลาตอกันมาถึงความฝนและความอุตสาหะของผูกอต้ังองคการโดย
เร่ืองเลามักจะผูกติดอยูอยางใกลชิดกับภารกิจขององคการ 

วัฒนธรรมองคการจะกําหนดแบบแผนพฤติกรรมของพนักงานภายในองคการ Schaw  
และ David ซ่ึงเปนนักวิเคราะหไดช้ีใหเห็นวา “บริษัทดีเดนของโลกจะมีวัฒนธรรมท่ีโดดเดนซ่ึง
เปนสวนสําคัญตอการสราง การดําเนิน และการรักษาฐานะความเปนผูนําภายในโลกของพวกเขา
เอาไว”  วัฒนธรรมขององคการเหลานั้นจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริหาร และจะมีผลกระทบ
อยางรุนแรงตอการเปล่ียนแปลงทิศทางเชิงกลยุทธขององคการเชนเดียวกับ บริษัท Boeing,  บริษัท 
Walt Disney หรือองคการที่มีวิสัยทัศน (Visionary Organization) ท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมแบบลัทธิ 
(Cult-like Culture) ท่ีชัดเจน 

Peter และ Waterman (1980) กลาววา “แตละองคการมีวัฒนธรรมของตนเอง”  และได
ช้ีใหเห็นวาองคการท่ีไมโดดเดนจะมีวัฒนธรรมขององคการท่ีมุงการเมืองภายในแทนการมุงท่ีลูกคา 
และการมุงท่ีตัวเลขแทนการมุงท่ีผลิตภัณฑขององคการ 

ผลการวิจัยจากบริษัท 34 บริษัทของนิตยสาร DeNeilson ท่ีสนับสนุนขอสรุปของ Peter 
และ Waternam ซ่ึงคนพบวา องคการที่มีวัฒนธรรมองคการแบบมีสวนรวม เชน การมีสวนรวม
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อยางจริงจังกับการตัดสินใจขององคการ ไมเพียงแตจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีกวาบริษัทท่ีขาด
วัฒนธรรมองคการเชนนี้เทานั้น แตผลการดําเนินงานระหวางองคการท้ังสองแบบจะแตกตางกัน
มากข้ึนเร่ือยๆ ขอมูลท่ีบริษัทท่ีปรึกษา Hay and Associate ไดรวบรวมมากวา 100 บริษัทต้ังแตป 
พ.ศ. 2513 ถึง 2525 ไดช้ีใหเห็นวา “วัฒนธรรมขององคการจะมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน
ขององคการ” ซ่ึงหนาท่ีท่ีสําคัญของวัฒนธรรมองคการมีดังตอไปนี้ 

1. เอกลักษณ วัฒนธรรมขององคการจะถายทอดเอกลักษณขององคการแกพนกังาน 
2. ความผูกพนั วัฒนธรรมขององคการจะสรางความผูกพันของพนักงานตอบางส่ิง

มากกวาตนเอง 
3. ความมั่นคง วัฒนธรรมขององคการจะสรางความม่ันคงแกองคการในฐานะท่ีเปน

ระบบสังคมหน่ึง 
4. การอางอิง วัฒนธรรมขององคการจะเปนกรอบของการอางอิงแกพนักงาน เพ่ือการ

ดําเนินงานขององคการและใชเปนแนวทางของพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 หนาท่ีของวัฒนธรรมองคการ 
 
ท่ีมา: จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2546). การจัดการเชิงกลยุทธ. หนา121. 
 

วัฒนธรรมขององคการจะสะทอนใหเห็นถึงภาพกิจขององคการ และจะสรางความรูสึก
เปนเอกลักษณแกองคการวา “เราคือใคร และอะไรคือส่ิงท่ีเราทํา”  วัฒนธรรมขององคการบาง
องคการจะมุงการตลาด หรือองคการบางองคการอาจจะมุงผลิตภัณฑ โดยระบุตัวพนักงานของ

 

การอางอิง                เอกลักษณ 

 

 

                                                    

ความม่ันคง             ความผูกพัน 

วัฒนธรรม 

DPU



 32 

องคการดวยถอยแถลงภารกิจวา ผลิตภัณฑหรือบริการขององคการเปนบริษัทน้ํามัน บริษัทเหล็ก 
หรือบริษัทการเงินแหงแรก ซ่ึงหมายความวาพนักงานท่ีทํางานอยูกับองคการเหลานี้จะระบุตัวพวก
เขาอยางเดียวกัน การมุงผลิตภัณฑเชนนี้สามารถอธิบายไดวาทําไมอุตสาหกรรมบางประเภท เชน 
อุตสา หกรรมรถยนตและอุตสาหกรรมเหล็ก ตางก็มีวัฒนธรรมขององคการท่ีมีเอกลักษณของ
ตนเองท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคการภายในอุตสาหกรรมน้ัน ความเชื่อ คานิยม และขอ
สมมติฐานรวมเชนนี้ ทําใหการยายงานระหวางองคการภายในอุตสาหกรรมเดียวกันงายกวาท่ีจะยาย
ไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีวัฒนธรรมขององคการแตกตางกัน 

ความเขาใจในวัฒนธรรมองคการจะเปนส่ิงจําเปนตอการบริหารเชิงกลยุทธ วัฒนธรรม
องคการอาจสรางกลยุทธท่ีส้ัน (Strategic Myopia) แกองคการได หากผูบริหารไมสามารถรับรูการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก เพราะสวนหนึ่งจะปดตาผูบริหารดวยความเช่ือรวมกัน วัฒน 
ธรรมขององคการท่ียึดถือรวมกันอยางเขมแข็งจะกลายเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอความสําเร็จได เม่ือ
องคการจําเปนตองเปล่ียนแปลงทิศทางเชิงกลยุทธ ปญหาอีกอยางของการมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งคือ 
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธองคการไมอาจบรรลุความสําเร็จได หากวาเปล่ียนแปลงกลยุทธขัดแยงกับ
วัฒนธรรมองคการที่ไดรับการยอมรับกันในองคการอยูเดิม หากวัฒนธรรมขององคการไมสอด 
คลองกับการเปล่ียนแปลงกลยุทธแลว วัฒนธรรมขององคการจะเปนจุดออนอยางนึ่ง 

6.3.3 ทรัพยากร (Resource) แนวทางการพัฒนากลยุทธขององคการที่ดีท่ีสุดคือ การเลือก
บทบาทหรือชองทางที่เหมาะสมกับการแขงขันและทรัพยากรขององคการโดยท่ัวไปทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององคการนะไดรับการพิจารณาในแงของทรัพยากร การเงิน กายภาพ บุคคล ขอมูล และ
เทคโนโลยีขององคการ เนื่องจากทรัพยากรขององคการตางมีความหมายในเชิงหนาท่ีขององคการ 
ดังนั้นเราสามารถพิจารณาทรัพยากรขององคการภายใตหนาท่ีทางธุรกิจขององคการในดานการ 
ตลาด การผลิต การวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย และระบบวารสนเทศ ผูบริหารควรจะตรวจ 
สอบทรัพยากรขององคการเพื่อพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดออนของหนาท่ีดังกลาว 

 
7. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ยงศักดิ์ วีระเมธีวงศ (2539) ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองมิติท่ีหยุดนิ่งและมิติท่ี
เคล่ือนไหวในการพัฒนาภาพยนตรไทย พบวา มีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการของภาพยนตร
ไทยอยู 10 ปจจัย ซ่ึงไดแก ปจจัยภายใน 6 ปจจัย คือ เงินทุน บุคลากรที่อยูเบ้ืองหลัง นักแสดง 
เทคนิคและกลวิธีในการนําเสนอความเปน “น้ําเนา”ดานเนื้อเร่ืองและหลักการทํางานเพื่อเงินและ
ความอยูรอด ปจจัยภายนอก 4 ปจจัยคือ การเขามาของภาพยนตรตางประเทศ การใชหลักการตลาด
ในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแตละชวงเวลาและแนวคิดเร่ืองการมี
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สังคมเดียวกัน ระบบความคิดเดียวกันระหวางผูกํากับภาพยนตรและผูชมภาพยนตร ปจจัยภายใน
วงการภาพยนตรท้ัง 6 ปจจัย สวนใหญมีผลทําใหพัฒนาการของภาพยนตรไทยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะ
ปจจัยในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงไดแก ปจจัยในเร่ืองของผูกํากับภาพยนตร บุคลากรเบ้ืองหลังและ
นักแสดง  ในทางตรงกันขาม ปจจัยภายนอกวงการภาพยนตรกลับสงผลใหวงการภาพยนตรไทย
สามารถเคล่ือนไหวอยูรอดตอไปได หากทวาไมสามารถจะสงผลใหมีการพัฒนาคุณภาพของ
ภาพยนตรไทยมากข้ึน 

จรัล ทองเกษม (2539) ไดทําการวิจัยเร่ืองบทบาทของรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย พ.ศ. 2530-2537 พบวา พระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช 2473 เปนเคร่ืองมือ
ของรัฐท่ีลาสมัย ไมเหมาะสมกับสภาวะการณปจจุบันท่ีกิจการภาพยนตรไดมีวิวัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยี และมีบทบาทสูงในสังคมขาวสาร สมควรไดรับการแกไขปรับปรุงใหเปนประโยชนใน
กิจการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย พ.ศ. 2533 เปนกลไกและเคร่ืองมือของรัฐท่ีอํานวย
ความสะดวกใหองคกรของรัฐท่ีเกี่ยวของ สามารถดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตรเปนอยางดี แตอยางไรก็ดีระเบียบดังกลาวมีจุดออนตรงที่กําหนดให
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย (กสภ.)” 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน ซ่ึงคณะ 
กรรมการชุดดังกลาวนี้ ตองไดรับการแตงต้ังจากนายกรัฐมนตรี ดังนั้น เม่ือมีการเปล่ียนแปลงคณะ 
รัฐมนตรีเม่ือไร กสภ.ตองถูกเปล่ียนแปลงตามไปดวย ทําใหการดําเนินงานตองหยุดชะงักไมตอ 
เนื่องกันอยูเสมอ ถือวาเปนอุปสรรคในขณะเดียวกัน 

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด (2544) ไดทําการสํารวจเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,000 คน ระหวางวันท่ี 27 สิงหาคม-วันท่ี 5 
กันยายน พ.ศ. 2544 และไดสรุปถึงภาพรวมของความสามารถในการแขงขันของภาพยนตรไทยกับ
ตางประเทศ พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 72.4 มีความเห็นวาภาพยนตรแขงขันกับตางประเทศได 
และมีเพียงรอยละ 27.6 ท่ีมีความเห็นวาภาพยนตรไทยยังไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
อยางไรก็ตาม แมวาอนาคตของภาพยนตรไทยจะคอนขางสดใส บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด มี
ความเห็นวาภาพยนตรไทยยังมีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคอยูหลายประการ ดังนี้ 1.การสรางภาพยนตรมัก
ประสบปญหาในดานตางๆ อาทิ ปญหาทางดานเงินทุนในการสราง การขาดแคลนบุคลากรในการ
สรางภาพยนตร ทิศทางและแนวโนมของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูชมท่ีเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา 2.ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ แบงออกเปน ดานกฎหมาย มาตรการทางดานภาษี 
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มาตรการสงเสริมการสงออก 3.ความกาวหนาของเทคโนโลยี 4.การละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร และ5.
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

จําเริญลักษณ ธนะวังนอย (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองประวัติศาสตรภาพยนตรไทย
ตั้งแตเร่ิมแรกจนสิ้นสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเร่ิมศึกษายอนไปถึงวันแรกท่ีเร่ิมกําเนิดมีภาพ 
ยนตรข้ึนในโลก คือตั้งแตวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 พบวา มีการฉายภาพยนตรของลูมิแอรชาว
ฝร่ังเศสข้ึนเปนคร้ังแรก แลวจากนั้นก็มีการนําภาพยนตรเหลานี้และเร่ืองอ่ืนๆท่ีสรางข้ึนสงออกไป
ฉายท่ัวโลก ทําใหภาพยนตรเปนท่ีรูจักกันกวางขวางแพรหลาย จนกระท่ังไดมีผูนํามาฉายในประ 
เทศไทย มาสรางภาพยนตรในประเทศไทย และไดมีคนไทยสรางภาพยนตรไทยข้ึนเอง ท้ัง
ภาพยนตรเงียบและภาพยนตรเสียง รวมถึงภาพยนตรขาวและภาพยนตรสารคดี การนําภาพยนตร
ไปใชในกิจการของชาติควบคูไปกับการใหความบันเทิง การที่ภาพยนตรตองถูกควบคุมโดยรัฐและ
ไดรับคําวิพากษจากประชาชน นอกจากนี้ยังพบวา การสรางภาพยนตรยอมตองสรางไปตามเง่ือนไข
ความเปนไปไดของส่ิงตางๆท่ีเกี่ยวของ ตั้งแตความรูความสามารถของผูสราง ความเพียงพอของงบ 
ประมาณคาใชจาย วัฒนธรรมของสังคม ตลอดจนการไดรับความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ส่ิง
เหลานี้เปนตัวกําหนดเน้ือหาของภาพยนตรอยูไมนอย ซ่ึงผลสะทอนของปจจัยตางๆรอบขาง ทําให
ภาพยนตรมีลักษณะเชนนั้นๆ ซ่ึงปจจัยดังกลาวไดแก  1.บุคลากร 2.การดําเนินงาน 3.วัฒนธรรม 
และ4.ความรวมมือของฝายตางๆ 

วิโรจน หรัญโสทร (2537) ไดศึกษาไวในสารนิพนธเร่ืองโครงสรางและพฤติกรรมการ
แขงขันของตลาดภาพยนตร โดยพบวาโครงสรางของตลาดภาพยนตรประกอบดวย ภาพยนตร โรง
ภาพยนตร และบริษัทภาพยนตร โดยโครงสรางตลาดภาพยนตรนั้นเปนตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด 
ขณะท่ีพฤติกรรมการแขงขันระหวางโรงภาพยนตรจะเปนการแขงขันโดยไมใชราคา โดยจะเปน
การแขงขันในดานคุณภาพของโรงภาพยนตร เพราะราคาบัตรเขาชมภาพยนตรมีความใกลเคียงกัน 
นอกจากนี้ยังมีการทํากลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริมการแขงขันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน 
การรวมชิงโชคกับภาพยนตร มีการทําบัตรสมารทการด เปนตน 

รักศานต วิวัฒนสินอุดม (2543) ไดทําโครงการวิจัยเร่ืองปญหา อุปสรรค และแนวทาง
การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยประเภทบันเทิงเพ่ือการสงออก ไดผลจากการศึกษาวา 
ผูอํานวยการสรางและผูกํากับภาพยนตรคิดวาภาพยนตรไทยเปนอุตสาหกรรม เพราะมีกระบวนการ
ผลิตท่ีครบวงจร คือ มีการลงทุน มีการจางงาน มีตัวสินคา มีการสงเสริมการขาย และมีผูบริโภค 
ดานปญหาการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยเพ่ือการสงออกนั้นมีปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ
การผลิตไมเพียงพอ บทภาพยนตรยังไมมีคุณภาพที่ดีพอ รัฐไมใหความรวมมือในการถายทํา การ
เซ็นเซอรภาพยนตรทําใหมีขอจํากัดมาก สวนในดานอุปสรรคในการสงเสริม ไดแก นโยบาย 
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กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับไมเอ้ืออํานวยตอการผลิต ระบบการเก็บภาษีตางๆทําใหตนทุนการผลิต
สูงเกินไป และมาตรการการกีดกันการคาของตางประเทศทําใหภาพยนตรไทยสงออกไดยาก รวม 
ท้ังการรวมกลุมของผูทํางานดานภาพยนตรไทยยังไมเขมแข็งพอ สวนความพรอมของผูอํานวยการ
สรางและผูกํากับภาพยนตรนั้น สวนมากจะมีปญหาเร่ืองเงินทุนในการสราง ประกอบกับควรจะมี
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับภาพยนตรพรอมดวยคุณสมบัติตางๆเพ่ือแกปญหาดานบุคลากรใน
ทุกๆดาน ความตองการความชวยเหลือจากรัฐบาลนั้น ตองการใหรัฐบาลดําเนินการดานการตลาด
ใหกับภาพยนตรไทย ยกเวนภาษีหรือลดภาษีเคร่ืองมืออุปกรณเกี่ยวกับภาพยนตรนําเขา ยกเลิกหรือ
แกไขกฎหมายตางๆใหยืดหยุนมากกวาเดิม สงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรอยางจริงจัง และให
หนวยงานตางๆของรัฐใหการสนับสนุนในตางประเทศ รวมท้ังมีการศึกษาถึงแนวทางการสงเสริม
อุตสาหกรรมของตางประเทศเพ่ือนํามาเปนแนวทางสําหรับประเทศไทย สวนแนวทางของการ
สงเสริมนั้นจะตองผลิตภาพยนตรยนตรไทยใหเปนสากล มีมาตรฐานและคุณภาพเพียงพอจะสงไป
ขายได รัฐเปนผูหาตลาดใหโดยมีหนวยงานหรือตัวแทนท่ีมีความสามารถ ความชํานาญ เปนผูทํา
หนาท่ีนี้ ยกเลิกระบบการเซ็นเซอรหรือปรับปรุงใหทันสมัยเทาเทียมกับตางประเทศ การจัดจําหนาย
ควรใชบริษัทของตางประเทศเพราะมีความรูดานการตลาดดีกวาของไทย มีการปราบปรามการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิอยางจริงจัง มีการศึกษาถึงวิธีการสรางภาพยนตรท่ีมีคุณภาพ และการดําเนินการดาน
การตลาดของตางประเทศ 

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด (2539) บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง โรงภาพยนตร : 
แหลงบันเทิงยอดฮิต...ธุรกิจ 2,000 ลาน จากผลการสํารวจพฤติกรรมการชมภาพยนตรของคนใน
กรุงเทพและปริมณฑล วันท่ี 4 ตุลาคม 2539 พบวา การขยายธุรกิจโรงภาพยนตรครอบคลุมพื้นท่ีกัน
อยางกวางขวางท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด นับเปนนิมิตหมายท่ีดีตอผูชมใหไดมีโอกาสชมภาพ 
ยนตรท่ีมีคุณภาพทั่วท้ังประเทศ เพื่อผอนคลายความเครียดอันมีสาเหตุมาจากปญหาตางๆที่รุมเราได
เปนอยางดี ท้ังนี้เพราะโรงภาพยนตรจะเปนแหลงบันเทิงราคาไมแพงนักท่ีชนทุกช้ันสามารถหา
ความบันเทิงได เม่ือเปรียบเทียบกับสถานบันเทิงอ่ืนๆ 

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด (2542) จากผลการสํารวจพฤติกรรมการชมภาพยนตร
ของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหวางวันท่ี 29 เมษายน  2542- 21 พฤษภาคม  2542  พบวา จาก
จํานวนกลุมตัวอยาง 1, 432 ราย ประชาชนสวนใหญ นิยมชมภาพยนตรในหางสรรพสินคาคิดเปน
สัดสวนรอยละ 73.1 ขณะท่ีเลือกชมภาพยนตรแบบเดี่ยวรอยละ 26.9 เพราะมีการรวบรวมความ
บันเทิงไวหลายรูปแบบ  

ชรีรัตน ประจักษธรรม (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความตองการขอมูลขาวสาร
ในเว็บไซตโรงภาพยนตรของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา นิสิตนักศึกษามีความ
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ตองการขอมูลทางดานขาวสารดานการสงเสริมการจําหนายมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ขอมูลขาว 
สารดานการโฆษณา ขอมูลขาวสารดานการประชาสัมพันธ และขอมูลขาวสารดานการขายตรง 
ตามลําดับ โดยขอมูลขาวสารท่ีมีระดับความตองการเฉล่ียสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก การมีตัวอยาง
ภาพยนตรใหชม ตารางเวลาการฉายภาพยนตรของแตละโรงแบบวันตอวัน เนื้อเร่ืองยอของภาพ 
ยนตรท่ีเขาฉาย การมีภาพนิ่ง(screenshot) จากภาพยนตรใหชม และตารางเวลาฉายภาพยนตรของแต
ละโรงลวงหนา 1 สัปดาห นอกจากนี้นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาการจัดต้ังเว็ปไซดโรง
ภาพยนตรของโรงภาพยนตรในประเทศไทยเปนส่ิงจําเปน โดยใหเหตุผลวาเว็ปไซดโรงภาพยนตร
จะชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล ประกอบกับอินเตอรเน็ตจะมีผูใชบริการแพรหลาย
มากข้ึนและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดใหบริการจองต๋ัวภาพยนตรผานทางเว็ปไซด
เปนส่ิงจําเปนโดยใหเหตุผลวาชวยเพิ่มความสะดวกแกผูใชบริการ และชวยเพิ่มยอดจําหนายต๋ัว
ภาพยนตรได ในดานแนวโนมพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา ตอเว็ปไซดโรงภาพยนตรนั้น นักศึกษา
สวนมากมีแนวโนมจะเขาชมเว็ปไซดโรงภาพยนตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับภาพ 
ยนตรท่ีเขาฉายเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตรและโปรแกรมฉาย เพื่อความบันเทิงและพักผอน
หยอนใจ และดาวนโหลดของแจกเกี่ยวกับภาพยนตร และนักศึกษาสวนมากมีแนวโนมจะใชบริการ
จองต๋ัวภาพยนตรทางอินเตอรเน็ต โดยใหเหตุผลในการใชบริการวาเปนบริการท่ีใหความสะดวก 
และนักศึกษาเหลานั้นก็ใชบริการอินเตอรเน็ตเปนประจําอยูแลว  

ปาริชาต พรหมโยธี (2543) ไดทําการวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของภาพยนตรฮอลลลีวูดท่ีมีตอ
ภาพยนตรไทยรวมสมัย : กรณีศึกษาภาพยนตรประเภทบู เขยาขวัญ และประเภทสยองขวัญ จากผล 
การวิจัยแสดงใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตรภาพยนตรไทยอิทธิพลของภาพยนตร
ฮอลลีวูดปรากฏออกมาใหเห็นในรูปแบบเทคนิคการผลิต และการเลาเร่ืองแตไมสมํ่าเสมอ ภาพ 
ยนตรรวมสมัยไดรับอิทธิพลของภาพยนตรฮอลลีวูดมากท่ีสุดในสวนของเนื้อหา เชน โครงเร่ือง 
แกนเร่ือง ตัวละคร และรูปแบบ เชน องคประกอบของฉาก การทํางานของกลอง การตัดตอเทคนิค
พิเศษ เปนตน การวิจัยยังช้ีใหเห็นวา ยุคปจจุบันใหความสําคัญแกพฤติกรรมของผูบริโภคอยางมาก 
ดังนั้น ผูสรางภาพยนตรชาวไทยจึงตองผลิตภาพยนตรไทยท่ีคลายคลึงหรือเหมือนกับภาพยนตร
ฮอลลีวูด เพื่อท่ีจะตอบสนองรสนิยมของผูชมท่ัวไป  

มนฤดี ธาดาอํานวยชัย (2541) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง “พัฒนาการทิศทางของโรง
ภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซในประเทศไทย” พบวา โรงภาพยนตรในประเทศไทยน้ันไดมีการ
พัฒนาเร่ือยมาจนกระท่ังในยุคปจจุบันคือ ยุคของโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย มี 3 ปจจัยหลัก ๆ คือปจจัยทางดานผูประกอบการโรงภาพยนตร ปจจัยดานภาพยนตรซ่ึงเปน
สินคาสําคัญของโรงภาพยนตรและปจจัยทางดานผูชมภาพยนตรและยังพบวาวิธีการสงเสริมตลาดมี
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สวนสําคัญอยางยิ่งท่ีทําใหผูชมยอมรับโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซ ท้ังนี้การใชวิธีการสงเสริม
การตลาดของโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อกระตุนใหผูชมไปชมภาพ 
ยนตรในโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซมากข้ึนและเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหกับโรงภาพยนตร 
ระบบมัลติเพล็กซ   

มนตศักดิ์ เกษศิรินทรเทพ (2543) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคบทภาพยนตรไทยของผูเขียนบทภาพยนตร พ.ศ. 2538-2542 การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบ
วาวิธีการสรางสรรคภาพยนตรไทยของผูเขียนบทภาพยนตรนั้น มี 3 วิธี คือ 1. แนวคิดกําหนดโดย
ผูอํานวยการสราง 2. แนวคิดกําหนดโดยผูกํากับภาพยนตร และ 3. ผูเขียนบทแสนอแนวคิดและรวม
ทําบทภาพยนตรกับผูอํานวยการสราง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทภาพยนตรไดแก 1. ตัว
ผูเขียนบทภาพยนตรเอง 2. วิธีการทํางานท่ีมีผูอํานวยการสรางและผูกํากับภาพยนตรทําหนาท่ีเปน
เสมือนเปนนายทวารขาวสาร 3. นโยบายขององคการผูผลิต และ 4. ปจจัยทางสังคมและการเมือง 
คือระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร  

จินตนา ตั้งจิตธรรม (2548) ขอมูลเศรษฐกิจ และธุรกิจ-สํานักงานวิจัยธุรกิจธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เร่ืองโรงภาพยนตร วันท่ี 30 เมษายน 2548 ใจความวา ป 2548 ธุรกิจโรง
ภาพยนตรมีแนวโนมแขงขันรุนแรงข้ึน โดยผูประกอบการรายใหญ ซ่ึงครองสวนแบงตลาดสูงถึง
รอยละ 95 ใหความสําคัญกับการสรางความแตกตางในดานบริการ เชน นวัตกรรมในการบริกาซ้ือ
และจองบัตรชมภาพยนตรผานชองทางใหม ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร ผาน Call Center ผาน
โทรศัพทมือถือ เปนตน  

ขนิษฐา จิตตประกอบ (2541) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง “บทบาทของรัฐในการตรวจ
พิจารณาภาพยนตร”พบวา รัฐยังคงเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทางดานขนบธรรมเนียม 
ศีลธรรม ประเพณี และการเผยแพรส่ือในลักษณะลามกอนาจารและดานกามารมณเปนสวนใหญ 
โดยยังคงเปนไปในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพ ยนตร ซ่ึงควรมีการปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการฯ ท่ีมาจากหนวยงานภาคเอกชนเขามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน เช่ือวา
จะเปนการพัฒนาวงการภาพยนตรไทยตอไปไดในระดับหนึ่ง  

กัณทิมา บัวเอ่ียม (2545) เร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการชมภาพยนตรไทยและตางประเทศ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอชม
ภาพยนตรพบวา ปจจัยดานสถานท่ี และ ภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตร มีผลตอการชม
ภาพยนตรไทยในระดับมาก  

ศิริรังษี สุคคต (2540) เร่ือง การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหา 
วิทยาลัยเอกชนท่ีมีตอภาพยนตรไทย  พบวา พฤติกรรมการชมภาพยนตรไทยของนักศึกษาคณะ
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นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญยังชอบชมภาพยนตรไทยอยู ภาพยนตรท่ีเลือกชมมาก
ท่ีสุดคือ ภาพยนตรบู เหตุผลในการชมภาพยนตรไทย ชมเพื่อตองการความบันเทิงโดยไปเลือกชม
กับเพื่อนๆ ชวงเวลาคือ เสาร- อาทิตย สถานท่ีเลือกไปชมคือ ในหางสรรพสินคาท่ีมีโรงภาพยนตร  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “การประเมินสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร” เปนลักษณะการใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยทําการ
สํารวจจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ
(Interview) และการสังเกตการณ (Observation) ในสวนของขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ทําการศึกษาจากหนังสือ บทความ วารสาร และส่ิงพิมพตางๆจากหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงพาณิชย  หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
หองสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย หอสมุดแหงชาติ GMM Grammy Public Company Limited และขอมูลจากเว็บไซทตางๆ
ในประเทศท่ีเกี่ยวของกับภาพยนตรไทย มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. กรอบแนวความคิดการวิจยั 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3. สมมติฐาน 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวความคิดการวิจยั (Conceptual Framework) 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 

1. สภาพแวดลอมดานเศรษฐกจิ 
2. สภาพแวดลอมดานสังคม

และวัฒนธรรม 
3. สภาพแวดลอมดานการเมือง

และกฎหมาย 
4. สภาพแวดลอมดาน

เทคโนโลยี 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการ 
ดําเนินงาน 

สภาพแวดลอมภายในองคการ 

1. โครงสรางภายในองคการ 
2. วัฒนธรรมภายในองคการ 
3.     ทรัพยากรภายในองคการ 

1. ลูกคา 
2. คูแขงขัน 
3. ผูขายวัตถุดิบ 
4. ตลาดแรงงาน 
5. กฎระเบียบรัฐบาล 
6. หุนสวน 
7. สมาคมการคา 

ปจจัยกิจการ 

1. โรงภาพยนตร 
2. ระยะเวลาดําเนินงาน 
3. จํานวนพนกังาน 
4. เงินทุนจดทะเบียน 
5. สัดสวนการพึง่พา

เงินทุน 

การเปล่ียนแปลงของผล
ประกอบการ 

การเปล่ียนแปลงของการชม
ภาพยนตรไทย 
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ประชากรท่ีใชในการศึกษา 
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาขอมูลจากประชากรท่ีเปนกิจการอันเกี่ยวของกับวงการ

ภาพยนตรไทย ไดแก กลุมผูประกอบการโรงภาพยนตรจํานวน 9 บริษัทประกอบการ และมีสาขา
ยอยท้ังส้ิน 35 สาขา (ขอมูลรายช่ือบริษัทจาก http://www.pappayon.com) มีจํานวนโรงภาพยนตร
โดยรวมท้ังส้ิน 258 โรง เปนจํานวนโรงภาพยนตรของแตละบริษัท (ท่ีมา: บริษัทตัวแทนจําหนาย
ภาพยนตร) โดยกําหนดคุณลักษณะในการเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขนาดตัวอยาง 

ผูวิจัยไดกําหนดคุณลักษณะในการเลือกสุมกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจยันี้ คือ กลุม
ผูประกอบการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สําหรับกลุมตัวอยางของการวิจัยผูวิจยัไดทําการเลือกตัวอยาง ดังน้ี 
 
กําหนดขนาดตัวอยาง 

ใชตารางสถิติของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970: 580-581 อางใน ประคอง กรรณ
สูต, 2525: 13) จากจํานวนประชากรทั้งหมดท่ีทําการศึกษา 258 ราย ใชตารางสถิติในระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 95 โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 (∝ = 0.05) ไดจํานวนตัวอยางท้ังหมด 
34.88 สาขา จากตาราง 

ขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางประชากร สามารถคํานวณหาขนาดของตัวอยางท่ี
เหมาะสมจากประชากรท้ังหมดจํานวน 258 ราย โดยใชสูตรของ Yamane กําหนดใหมีความ
คลาดเคล่ือนของตัวอยางท่ียอมใหเกิด 0.05 หรือรอยละ 5 ตามสูตร 
 
   n  =              N                
              1+Ne2 

  โดย n =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N =     จํานวนประชากรทั้งหมด 
   e =     ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิด 
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 ดังนั้น n =   258 
                                                     1+258(0.05)2 

   =   258 
                   1+0.645 
   = 156.84 
จากการคํานวณตามสูตรจะไดกลุมตัวอยาง 156.84 ราย  

- ตัวอยางจริงจะตองใชบริษัท x จํานวนผูจัดการ และรองผูจัดการแตละสาขา 
- ขนาดตัวอยางโดยประมาณ 157 ราย 
 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา: D-CINE EGV 
 

สมมติฐาน 
1. ปจจัยสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิดดังกลาวมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
2. บริษัทท่ีมีปจจัยกิจการแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิด

แตกตางกัน 
3. ปจจัยสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับผลประกอบการ 
4. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูจัดการท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สภาพแวดลอมในแตละชนิดแตกตางกัน 

   ชื่อโรงภาพยนตร          บริษัทผูประกอบการ จํานวนสาขา     จํานวนโรงภาพยนตร(โรง) 

Major Cineplex 
EGV 
SF Cinema 
UMG 
Major Hollywood 
NK THX 
Apex ลิโด,สกาลา 
          สยาม 
Coliceum 

 1.บ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จก. มหาชน 
 2.บจ.เอ็นเตอรเทนเมนท โกลเดน วิลเลจ  
 3.บจ.เอส เอฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 4.ยูเอ็มจี เอ็นเตอรเทนเมนต 
 5.บ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จก. มหาชน 
 6.นิติบุคคลในนามนายบุญชวย รักเอี่ยม 
 7.บ.สยามมหรสพ จํากัด 
 8.บ.สยามฟลมอินเตอรเนชั่น 
 9.บ.โคลีเซียม ซีนีเพล็กซ 

         11 
          7 
           6 
           3 
           2 
           2 
           2 
           1 

1 

    104 
     69 
     43 
       9 
     15 
     10 
      4 
      1 
      3 

                                          รวม         35     258 

DPU



 43 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจ 

จัยตางๆดานปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน และปจจัย
สภาพแวดลอมในองคการโดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

ขั้นท่ี 1. ศึกษาขอบเขตของเนื้อหาท่ีจะใชในการสรางแบบสอบถาม ไดแก 
-  ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยเอกสารที่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย บทความจากวารสาร หนังสือพิมพ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เอกสารท้ัง
ของหนวยงานราชการ และเอกชนอ่ืนๆ ไดแก กระทรวงพาณิชย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหา 
วิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หอสมุดแหงชาติ โดยไดศึกษาถึงปจจัยดานสภาพ 
แวดลอมโดยท่ัวไป ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน และปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
องคการ 

ขั้นท่ี 2. สรางแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบปด (Closed-end Questions) ซ่ึงเปน
ลักษณะคําถามใหเลือกตอบหลายรูปแบบ การเรียงลําดับ และแบบคําถามแบบเปด (Open-end 
Questions) แบงออกเปน 2 ชุด คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการที่อยูในธุรกิจโรงภาพยนตรเกี่ยว 
กับผลกระทบของปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป,ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน และปจจัย
สภาพแวดลอมในองคการที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2546 โดย
ใชสเกลความสําคัญ(Importance Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย และนอยท่ีสุด 
ตามลําดับ ประกอบดวย ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 15 ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมในการดํา เนิน
งาน 14 ขอ และขอมูลภายในองคการที่เกี่ยวของกับผูประกอบการโรงภาพยนตร 10 ขอ รวมท้ังส้ิน 
39 ขอ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆท่ีมีความสัมพันธและ
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2546 โดยเปนคําถามลักษณะกําหนด
คําตอบเลือกจํานวน 2 ขอ และคําถามลักษณะใชสเกลความสําคัญจํานวน 2 ขอ รวมท้ังส้ิน 4 ขอ 

ขั้นท่ี 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มีการดําเนินการตามข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 

1. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเคร่ืองมือ และไดปรับปรุงแกไขสํานวนคําช้ีแจงตางๆในแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ
อาจารยท่ีปรึกษา 
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2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง และแกไขแลว นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
ผูประกอบการ ณ โรงภาพยนตรเพื่อทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยคํานวณคา
สัมประสิทธ์ิ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  โดยการสัมภาษณ(Interview)    และใชแบบสอบถาม

(Questionnaire) 
2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ วารสาร และ

ส่ิงพิมพตางๆ รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากอินเตอรเน็ตของหนวยงานที่เกีย่วของในประเทศ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
การประมวลผลขอมูลจะนําขอมูลท่ีไดรับมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

และนํามาวิเคราะหเบ้ืองตน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการสัม 
ภาษณและเอกสารตางๆท่ีไดรับจากการสํารวจเบ้ืองตนมาใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(Descriptive Approach ) และการสํารวจเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยใชการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 

1. การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

2. การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

3. การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจง
ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 

4. การศึกษาความสัมพันธของปจจัยสภาพแวดลอม,ปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน และปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีสงผลตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในชวงป 
พ.ศ. 2546 โดยใชสถิติอางอิง( Inference Statistic) และวิธีการทดสอบสมมติฐาน คือ วิธีการให
คะแนนความสําคัญ และวิธีการวิเคราะหเชิงถดถอย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 วิธีการใหคะแนนผลกระทบ โดยการใหคะแนนความสําคัญ (Weighting Scale) 
โดยกําหนดใหคะแนนของแตละระดับความสําคัญ ดังนี้ 

มากท่ีสุด = 5 คะแนน 
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มาก  = 4 คะแนน 
ปานกลาง = 3 คะแนน 
นอย  = 2 คะแนน 
นอยท่ีสุด = 1 คะแนน 

4.2 วิธีการใหคะแนนผลกระทบ โดยมีเกณฑการแปลคาคะแนนเฉล่ียเปนการ
ทดสอบระดับของผลกระทบจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป, ปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงานหรืออุตสาหกรรม รวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆที่มี
ความสัมพันธและสงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2546 ท่ีมีตัวเลือกเปน
คาตางๆดังนี้( การวัดทางพฤติกรรมศาสตรของ Best ) 

5 มากท่ีสุด           4 มาก            3 ปานกลาง            2 นอย            1 นอยที่สุด 
และไดกําหนดไววาคาระดับของผลกระทบเฉล่ียท่ีคํานวณได มีความหมายดังนี ้

1.00-1.80 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
1.81-2.60 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ นอย 
2.61-3.40 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ ปานกลาง 
3.41-4.20 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ มาก 
4.21-5.00 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ มากท่ีสุด  

4.3 วิธีการใหคะแนนผลกระทบ โดยมีเกณฑการแปลคาคะแนนเฉล่ียเปนการทดสอบ
ระดับของผลกระทบจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป, ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน
หรืออุตสาหกรรม รวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆท่ีมีความสัมพันธและ
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2546 ท่ีมีตัวเลือกเปนคาตางๆดังนี้( การ
วัดทางพฤติกรรมศาสตรของ Best ) 

3 มาก            2 ปานกลาง            1 นอย             
และไดกําหนดไววาคาระดับของผลกระทบเฉล่ียท่ีคํานวณได มีความหมายดังนี ้

 1.00-1.67 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ นอย 
 1.68-2.34 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ ปานกลาง 

2.35-3.00 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ มาก 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจยัเร่ือง “การประเมินสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดนําขอมูลตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมมาไดจํานวน 127 
ชุดที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวมาทําการวิเคราะห ดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของ
การวิจยั โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะหไว 3 สวนดังตอไปนี้ 
 

สวนท่ี  1   ผลการวิเคราะหลักษณะของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี  2   ผลการวิเคราะหปจจัยดานสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป ปจจัยสภาพแวดลอมใน

ระดับการดําเนินงานปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่ เกี่ยวของกับผูประกอบการโรง
ภาพยนตรท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  

สวนท่ี  3   ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สําหรับสัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหในบทนี้มีความหมายดังตอไปนี ้
 
x    หมายถึง  คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 
SD   หมายถึง  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
μ     หมายถึง  คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลท่ีไดจากกลุมประชากร 
n      หมายถึง  จํานวนของตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห 
t       หมายถึง  คาสถิติ  t  ท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
P – Value     หมายถึง  คาความนาจะเปนท่ีคํานวณไดจากคาสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
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สวนท่ี 1 ลักษณะของกลุมตวัอยาง 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตาม เพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
1.ชาย 70 55.10 
2.หญิง 57 44.90 
รวม 127 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปดวยเพศ

หญิง และชายในสัดสวนท่ีตางกันคือเปนเพศชาย รอยละ 55.10   เพศหญิง รอยละ 44.90 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับ อาย ุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน รอยละ 
1.ต่ํากวา  30  ป 107 84.30 
2.30-39 ป 13 10.20 
3.40-49 ป 7 5.50 
รวม 127 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญมีกลุมอายุ

อยูในชวง  ต่ํากวา  30  ป  มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  84.30  รองลงมาคือชวงอายุ  30-39 ป  กลุม
ตัวอยางในชวงอายุท่ี 40-49 ป  และ  ตั้งแต  50 ปข้ึนไป  จํานวนใกลเคียงกัน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษา ของกลุมตัวอยาง 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
1.อนุปริญญา 75 59.10 
2.ปริญญาตรี 51 40.20 
3.สูงกวาปริญญาตรี 1 0.80 
รวม 127 100.00 
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จากตารางท่ี4.3 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญมีการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 59.10 รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.20 
 
ตารางท่ี  4.4 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับโรงภาพยนตร 

โรงภาพยนตร จํานวน รอยละ 
Major  Cineplex 62 48.80 
EGV 4 3.10 
SF. Cinema 45 35.40 
UMG 4 3.10 
Major  Hollywood 7 5.50 
Apex 5 3.90 
รวม 127 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญเกี่ยวของ

กับกิจการโรงภาพยนตร Major Cineplex คิดเปนรอยละ 48.80   รองลงมาคือ SF. Cinema คิดเปน
รอยละ 35.40 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการดาํเนินงานของบริษัทถึงป 2546 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวน รอยละ 
1.นอยกวา 30 ป 115 90.60 
2.31-35 ป 7 5.50 
3.36-40 ป 3 2.40 
4.มากกวา  41 ป 2 1.60 
รวม 127 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญมี

ระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทนอยกวา  30 ป  คิดเปนรอยละ  90.60  รองลงมาคือ  31-35 ป  
คิดเปนรอยละ  5.50  กลุมตัวอยางในระยะเวลาในการดําเนินงาน  36-40 ป และ มากกวา  40 ป 
จํานวนใกลเคียงกัน 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดจํานวนพนักงานในบริษัท 

จํานวนพนักงาน จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 50 คน 66 52.00 
51 – 70 คน 52 40.90 
ตั่งแต  71 คนข้ึนไป 9 7.10 
รวม 127 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญมีจํานวน

พนักงานในบริษัทตํ่ากวา  50 คน  คิดเปนรอยละ  52.00  รองลงมาคือ  51-70 คน  คิดเปนรอยละ  
40.90   

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณจํานวนภาพยนตรไทยท่ีทําการฉายในชวงป  พ.ศ.    

2546 เปรียบเทียบกับ ป พ.ศ. 2545 

จํานวนภาพยนตร จํานวน รอยละ 
1.เพิ่มข้ึน 125 98.40 
2.ลดลง 2 1.60 
รวม 127 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้สวนใหญมี

ความเห็นวาจํานวนภาพยนตรไทยท่ีทําการฉายในป พ.ศ. 2546 เม่ือเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2545 
เพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 98.40 
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สวนท่ี  2   ผลการวิเคราะห ปจจัยดานสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป ปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน    ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีเก่ียวของกับผูประกอบการโรงภาพยนตรท่ีมี
ผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 
ตารางท่ี 4.8 ระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึน จากปจจัยสภาพแวดลอม โดยท่ัวไปที่มีผลกระทบตอ   

อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 

 ระดับของผลกระทบ  

ปจจัยสภาพแวดลอมโดยทั่วไป มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
ลาง 

นอย นอย
มาก 

x  SD ความหมาย บวก ลบ 

ดานเศรษฐกิจ  

1.สภาวะอัตราดอกเบ้ียในปจจุบัน 7.10 36.20 47.20 7.10 2.40 3.39 .817 ปานกลาง 11.00 89.00 
2.ระดับการวางงานในปจจุบัน 8.70 27.60 38.60 21.30 3.90 3.16 .987 ปานกลาง 15.00 85.00 
3.ระดับรายไดของผูบริโภคใน
ปจจุบัน 

5.50 37.0 40.20 16.50 0.80 3.30 .839 ปานกลาง 81.10 18.90 

4.การปรับตัวของราคาสินคา 12.60 34.60 37.80 12.60 2.40 3.43 .947 มาก 74.00 26.00 
เฉล่ีย  3.316 .605 ปานกลาง  

ดานสังคมและวัฒนธรรม  

1.การเปล่ียนแปลงของวิถีการ 
ดําเนินชีวิต 

18.90 43.30 29.10 7.10 1.60 3.71 .909 มาก 89.00 11.00 

2.อัตราการขยายตัวของจํานวน
ประชากร 

12.60 46.50 28.30 10.20 2.40 3.57 .922 มาก 92.90 7.10 

3.ศาสนาและความเช่ือ 11.00 11.80 26.00 25.20 26.00 2.57 1.295 นอย 85.80 14.20 
4.ระดับการศึกษา 11.00 19.70 28.30 25.20 15.70 2.85 1.228 นอย 92.90 7.10 
เฉล่ีย  3.173 .879 ปานกลาง  

ดานการเมือง และกฎหมาย  

1.การออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบ 7.10 29.10 38.60 22.80 2.40 3.16 .938 ปานกลาง 81.90 18.10 
2.กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภาษี
ภาพยนตร 

2.40 29.10 41.70 21.30 5.50 3.02 .908 ปานกลาง 17.30 82.70 

3.มาตรการสงเสริมการสงออก 4.70 18.90 41.70 26.80 7.90 2.86 .974 ปานกลาง 93.70 6.30 
เฉล่ีย  3.010 .750 ปานกลาง  

ดานเทคโนโลยี  

1.การปองกันทรัพยสินทางปญญา 24.40 29.90 29.10 11.00 5.50 3.57 1.138 มาก 86.60 13.40 
2.การปรับปรุงอุปกรณ  เครื่องมือ 12.60 33.90 40.20 8.70 4.70 3.41 .979 มาก 94.50 5.50 
3.การพัฒนาระบบสื่อสาร 15.00 33.90 36.20 9.40 5.50 3.43 1.036 มาก 96.10 3.90 
4.เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 25.20 31.50 24.40 8.70 10.20 3.53 1.246 มาก 96.10 3.90 
เฉล่ีย  3.484 .919 มาก  

รวมทุกดาน  3.246 .616 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา ระดับของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัว 
ไปท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  ( x    = 3.25 , 
SD = 0.62) เม่ือจําแนกตามรายดานพบวาดานเทคโนโลยีมีระดับผลกระทบมากท่ีสุด( x = 3.48 , SD 
= 0.92)   
ตารางท่ี  4.9  ระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึน  จากปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานท่ีมีผล  

กระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 ระดับของผลกระทบ     

ปจจัยสภาพแวดลอม
ในการดําเนินงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
มาก 

x  SD ความ
หมาย 

บวก ลบ 

ดานลูกคา  
รสนิยมการชม
ภาพยนตร 

29.90 50.40 17.30 1.60 0.80 4.07 0.778 มาก 94.50 5.50 

ความพึงพอใจของ 
ผูชมภาพยนตร 

26.00 52.80 17.30 2.40 1.60 3.99 0.821 มาก 96.00 4.00 

เฉล่ีย  4.03 0.760 มาก  

ดานคูแขงขัน  

จํานวนคูแขงขัน 18.90 39.40 33.90 7.10 0.80 3.69 0.888 มาก 92.10 7.90 
กลยุทธของคูแขง 26.80 40.90 26.00 6.30 - 3.88 0.878 มาก 74.00 26.00 
เฉล่ีย  3.78 0.793 มาก  

ดานผูขาย/ผูผลิต  

การพิถีพิถันกับการ
สรางภาพยนตรของ
ผูผลิต 

11.80 40.90 33.10 11.0 0.40 3.47 0.950 มาก 92.10 7.90 

ช่ือเสียงของตัวแทน
จําหนายภาพยนตร 

11.80 39.40 26.00 18.10 4.70 3.35 1.058 มาก 86.60 13.40 

เฉล่ีย  3.41 0.886 มาก  

ดานแรงงาน  

ตลาดแรงงาน 6.30 22.80 49.60 19.70 1.60 3.13 0.854 ปาน
กลาง 

87.40 12.60 

สวัสดิการ/คาจาง
แรงงาน 

9.40 23.60 44.10 19.70 3.10 3.17 0.958 ปาน
กลาง 

86.60 13.40 

เฉล่ีย  3.14 0.824 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 
 ระดับของผลกระทบ     
ปจจัยสภาพแวดลอมใน
การดําเนินงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
มาก 

x  SD ความหมาย บวก ลบ 

ดานรัฐบาล  
เทศบัญญัติควบคุม
อาคารของรัฐบาล 

3.90 19.70 48.00 24.40 3.90 2.95 0.872 ปานกลาง 84.20 15.80 

ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครจาก
รัฐบาล 

5.50 17.30 50.40 22.00 4.70 2.97 0.899 ปานกลาง 84.30 15.70 

เฉล่ีย  2.96 0.855 ปานกลาง  

ดานหุนสวน  

สัดสวนของการ 
ถือหุน 

5.50 25.20 46.50 20.50 2.40 3.11 0.875 ปานกลาง 93.70 6.30 

การเขามาบริหาร
กิจการของหุนสวน 

5.50 24.40 48.80 18.10 3.10 3.11 0.875 ปานกลาง 90.50 9.50 

เฉล่ีย  3.11 0.823 ปานกลาง  

ดานสมาคมการคา  

สมาพันธภาพยนตร
แหงชาติ 

10.20 30.70 37.00 12.60 9.40 3.20 1.091 ปานกลาง 94.50 5.50 

สมาคมผู 
ประกอบการ 
โรงภาพยนตร 

7.90 33.10 37.00 15.70 6.30 3.20 1.011 ปานกลาง 96.80 3.20 

เฉล่ีย  3.20 1.014 ปานกลาง  

รวมทุกดาน  3.37 0.586 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  4.9  พบวา ระดับของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมในการ

ดํา เนินงานท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  ( x  = 
3.37, SD = 0.586)  เม่ือจําแนกตามรายดาน พบวา ดานลูกคามีระดับผลกระทบมากท่ีสุด  ( x   = 
4.03 , SD = 0.760) 
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ตารางท่ี  4.10   ผลกระทบที่ เกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 ระดับของผลกระทบ  

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
องคการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
มาก 

x  SD ความหมาย 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการ  

การติดตอสื่อสาร 14.20 40.20 33.10 11.00 1.60 3.54 0.924 มาก 
อํานาจหนาที่ 5.50 29.90 61.40 3.10 - 3.38 0.642 ปานกลาง 
การไหลของงาน 5.50 40.20 51.20 3.10 - 3.72 2.699 มาก 
การจัดการทั่วไป 7.10 35.40 53.50 3.90 - 3.46 0.687 มาก 
เฉล่ีย  3.52 0.828 มาก 

ดานวัฒนธรรมภายในองคการ  

ระบบความเช่ือ 8.70 26.00 44.10 17.30 3.90 3.18 0.955 ปานกลาง 
ความคาดหวัง 11.80 36.20 40.20 10.20 1.60 3.46 0.889 มาก 
บรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน 5.50 43.30 40.90 8.70 1.60 3.43 0.792 มาก 
ความผูกพันของพนักงาน 15.00 37.80 38.60 7.90 0.80 3.58 0.868 มาก 
เฉล่ีย  3.41 0.656 มาก 

ดานทรัพยากรในองคการ  

การเงิน 24.40 40.90 30.70 3.90 - 3.86 0.833 มาก 
บุคลากร 18.10 45.70 33.90 2.40 - 3.80 0.759 มาก 
ขอมูล 21.30 39.40 37.0 2.40 - 3.80 0.800 มาก 
เทคโนโลยี 25.20 40.90 29.10 4.70 - 3.87 0.849 มาก 
เครื่องมืออุปกรณ 24.40 43.30 27.60 4.70 - 3.87 0.836 มาก 
ทําเลที่ต้ังโรงภาพยนตร 52.80 26.00 15.00 6.30 - 4.25 0.934 มาก 
เฉล่ีย  3.90 0.655 มาก 
รวมทุกดาน  3.61 0.548 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา ระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมภายใน

องคการที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม  อยูในระดับมาก  ( x    = 3.61, 
SD = 0.548)  เม่ือจําแนกตามรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับผลกระทบมาก  
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ตารางท่ี 4.11 ระดับของการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆท่ีมีความสัมพันธ
และผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

ปจจัย ระดับของการ
เปล่ียนแปลง 

 

มาก ปานกลาง นอย x  SD ความหมาย 
ตัวภาพยนตร 52.80 43.30 3.90 2.49 0.576 มาก 
ระบบภาพยนตร 26.00 60.60 13.40 2.13 0.617 ปานกลาง 
กลุมผูชมภาพยนตร 39.40 52.80 7.90 2.31 0.613 ปานกลาง 
การดําเนินการดานกลยุทธการทําตลาด 53.50 38.60 7.90 2.46 0.639 มาก 
เงินลงทุน 43.30 45.70 11.00 2.37 0.889 มาก 
ผูกํากับภาพยนตร 33.90 51.20 15.00 2.19 0.675 ปานกลาง 
รวม  2.32 0.421 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา ระดับของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมใน

ระดับตางๆและมีความสัมพันธของระดับของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  ( x    = 2.32 , SD = 0.421)   
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ตารางท่ี 4.12 รูปแบบเนื้อหาภาพยนตรไทยท่ีผูชมใหความนิยมสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2546 ท่ีมีความ 
สัมพันธและผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

แนวภาพยนตรไทย ระดับของความชื่นชอบ  

มาก ปานกลาง นอย x  SD ความหมาย 
ประวัติศาสตร 35.40 44.90 19.70 2.15 0.727 ปานกลาง 

ตลก 51.20 42.50 6.30 2.45 0.613 มาก 

บู  แอ็คช่ัน 54.30 40.90 4.70 2.50 0.589 มาก 

โรแมนติค 33.10 56.70 10.20 2.23 0.620 ปานกลาง 

ชีวิต 14.20 45.70 40.20 1.74 0.693 นอย 

ฆาตกรรม 22.80 44.10 33.10 1.90 0.744 นอย 

วิทยาศาสตร 20.50 26.00 53.50 1.67 0.797 นอย 

อื่น ๆ 9.40 26.80 6.80 1.46 0.664 นอย 

รวม  2.00 0.308 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  4.12  พบวา ระดับของความช่ืนชอบรูปแบบเนื้อหาภาพยนตรไทยท่ีผูชม

ใหความนิยมสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2546 ท่ีมีความสัมพันธและผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทยในภาพรวม  อยูในระดับ  ปานกลาง( x    = 2.00 , SD = 0.308)   
 
สวนท่ี  3       ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิด ดังกลาว มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 การทดสอบในระดับตางๆใชคาท่ีกําหนดไวตามเกณฑดงันี้ 
1.00-1.80 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

   1.81-2.60 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ นอย 
  2.61-3.40 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ ปานกลาง 

3.41-4.20 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ มาก 
4.21-5.00 ถือวา ผลกระทบอยูในระดับ มากท่ีสุด  
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 สมมติฐานท่ี 1.1 ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในระดับมหภาค มีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการทดสอบระดับของผลกระทบของปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในดาน

ตางๆ                                   
ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป x  S.D t-test P-value 
ดานเศรษฐกิจ 3.31 0.605 13.345 0.000* 
ดานสังคมและวัฒนธรรม 3.17 0.879 7.341 0.000* 
ดานการเมือง และกฎหมาย 3.01 0.750 6.168 0.000* 
ดานเทคโนโลยี 3.48 0.919 10.841 0.000* 

รวม 3.24 0.616 11.820 0.000* 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี  4.13  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  t – test ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา

ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในภาพรวมและรายดาน  มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทย 
 

สมมติฐานท่ี 1.2 ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานมีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการทดสอบระดับของผลกระทบของปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน

ในดานตางๆ                                   
ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน x  S.D t-test P-value 
ลูกคา 4.03 0.760 21.212 0.000* 
คูแขงขัน 3.78 0.793 16.812 0.000* 
ผูขาย / ผูผลิต 3.41 0.886 10.339 0.000* 
แรงงาน 3.14 0.824 7.463 0.000* 
รัฐบาล 2.96 0.855 4.748 0.000* 
หุนสวน 3.11 0.823 6.982 0.000* 
สมาคมการคา 3.20 1.014 6.675 0.000* 

รวม 3.37 0.586 14.949 0.000* 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
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จากตารางท่ี 4.14 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  t – test ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา
ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานท้ังภาพรวมและรายดาน  มีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพ 
ยนตรไทย 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการทดสอบระดับของผลกระทบของปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการใน

ดานตางๆ                                   
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ x  S.D t-test P-value 
โครงสรางภายพ้ืนฐานขององคการ 3.52 0.828 12.568 0.000* 
วัฒนธรรมภายในองคการ 3.41 0.656 13.964 0.000* 
ทรัพยากรในองคการ 3.90 0.655 22.454 0.000* 
รวม 3.61 0.548 20.864 0.000* 

* หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ  t – Test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการในภาพรวมและรายดาน มีผลกระทบตออุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 
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สมมติฐานท่ี 2 บริษัทท่ีมีปจจัยกิจการแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิด
แตกตางกัน 
 
 สมมติฐานท่ี 2.1 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางสถานประกอบการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.16   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางสถานประกอบการมีผลตอปจจัยสภาพ 

แวดลอมโดยท่ัวไปหรือไม 
 
ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
 

 

x  

 
n 

 
F-test 

 
P-value 

1.ดานเศรษฐกิจ  

Major  Cineplex 3.39 62  
3.377 

 
0.185 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.31 20 

SF. Cinema 3.20 45 

2.ดานสังคมและวัฒนธรรม  

Major  Cineplex 3.13 62  
2.414 
 

 
0.299 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.48 20 

SF. Cinema 3.08 45 

3.ดานการเมือง และกฎหมาย  

Major  Cineplex 3.07 62  
4.171 

 
0.124 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.20 20 

SF. Cinema 2.83 45 

4.ดานเทคโนโลยี  

Major  Cineplex 3.44 62  
0.847 

 
0.655 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.66 20 

SF. Cinema 3.46 45 
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ตารางท่ี 4.16 (ตอ) 
 
ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
 

 

x  

 
n 

 
F-test 

 
P-value 

รวม  

Major  Cineplex 3.26 62  
3.217 

 
0.200 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.42 20 

SF. Cinema 3.14 45 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี  4.16   แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test  ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา ในภาพรวมแลว บริษัทท่ีมีสถานประกอบการแตกตางกนัมีความคิดเหน็เก ี่ยวกับปจจัย
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปไมแตกตางกัน   
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สมมติฐานท่ี 2.2 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางสถานประกอบการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการดําเนินงานแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี  4.17   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางสถานประกอบการมีผลตอปจจัยสภาพ-

แวดลอมในการดําเนินงานหรือไม 
 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

 

x  

 
n 

 
F-test 

 
P-value 

1.ลูกคา  

Major  Cineplex 3.91 62  
4.522 

 
0.104 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 4.00 20 

SF. Cinema 4.21 45 

2.คูแขงขัน  

Major  Cineplex 3.75 62  
1.145 

 
0.564 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.90 20 

SF. Cinema 3.77 45 

3.ผูขาย / ผูขาย  

Major  Cineplex 3.59 62  
5.341 

 
0.069 
 

EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.35 20 

SF. Cinema 3.18 45 

4.แรงงาน  

Major  Cineplex 3.22 62  
2.139 

 
0.343 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.15 20 

SF. Cinema 3.03 45 

5.รัฐบาล  

Major  Cineplex 2.95 62   
EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.10 20 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 
 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

 

x  

 
n 

 
F-test 

 
P-value 

SF. Cinema 2.90 45   

6.หุนสวน  

Major  Cineplex 3.12 62  
0.119 

 
0.942 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.00 20 

SF. Cinema 3.14 45 

7.สมาคมการคา  

Major  Cineplex 3.48 62  
8.482 

 
0.014* EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 2.85 20 

SF. Cinema 2.96 45 

รวม  

Major  Cineplex 3.43 62  
2.495 

 
0.2.87 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.34 20 

SF. Cinema 3.32 45 

 
จากตารางท่ี  4.17   แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test  ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา ในภาพรวมแลว บริษัทท่ีมีสถานประกอบการแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัย
สภาพ แวด ลอมในการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาในรายดานพบวาดานสมาคมการคา
มีความแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2.3 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางสถานประกอบการมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในองคการแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.18   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางสถานประกอบการมีผลตอปจจัยสภาพ 

แวดลอมภายในองคการหรือไม 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 
 

 

x  

 
n 

 
F-test 

 
P-value 

1.โครงสรางพืน้ฐานขององคการ  

Major  Cineplex 3.48 62  
0.082 
 

 
0.960 
 

EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.45 20 
SF. Cinema 3.60 45 
2.วัฒนธรรมภายในองคการ  

Major  Cineplex 3.45 62  
0.438 

 
0.803 
 

EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.41 20 
SF. Cinema 3.36 45 
3.ทรัพยากรในองคการ  

Major  Cineplex 3.77 62  
5.522 
 

 
0.063 EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.98 20 

SF. Cinema 4.05 45 
รวม  

Major  Cineplex 3.57 62  
0.903 

 
0.637 
 

EGV,UMG,Major Hollywood,Apex 3.61 20 
SF. Cinema 3.67 45 
*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 

 
จากตารางท่ี  4.18   แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ  F-test  ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา ในภาพรวมแลว บริษัทท่ีมีสถานประกอบการแตกตางกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัย
สภาพแวด ลอมภายในองคการ ไมแตกตางกัน   
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สมมติฐานท่ี 2.4 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางระยะเวลาดําเนินงานของบริษัท มี
ความคิด เห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี  4.19   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาดําเนินงานของบริษัท มีผลตอ

ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป หรือไม 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
 

 

x  

 
n 

1.สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ  

นอยกวา 30 ป 3.34 115 
31 – 35 ป 3.14 7 
36 –40 ป 3.41 3 
มากกวา 41 ป 2.25 2 
2.สภาพแวดลอมดานสังคมและวัฒนธรรม  

นอยกวา 30 ป 3.17 115 

31 – 35 ป 3.60 7 
36 –40 ป 3.00 3 
มากกวา 41 ป 2.00 2 
3.สภาพแวดลอมดานการเมอืงและกฎหมาย  

นอยกวา 30 ป 3.00 115 

31 – 35 ป 3.00 7 
36 –40 ป 3.55 3 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



    64 

ตารางท่ี 4.19 (ตอ) 
 
ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
 

 

x   

 
n 

มากกวา 41 ป 2.50 2 

4.สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี  

นอยกวา 30 ป 3.50 115 
31 – 35 ป 3.28 7 
36 –40 ป 4.08 3 
มากกวา 41 ป 2.00 2 

รวม  

นอยกวา 30 ป 3.25 115 

31 – 35 ป 3.25 7 

36 –40 ป 3.51 3 
มากกวา 41 ป 2.18 2 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี  4.19   ขอมูลไมมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะทดสอบจากจํานวนท่ีแตกตางกัน 

เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบวาระยะเวลาในการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีนอยกวา 30 ป มีจํานวน 115 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของ
บริษัทระหวาง 31-35 ป มีจํานวน 7 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 36 – 
40 ป  มีจํานวน 3 ราย และตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทมากกวา 41 ป  มีจํานวน 2 
ราย  
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สมมติฐานท่ี 2.5 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางระยะเวลาดําเนินงานของบริษัท มี
ความคิด เห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการดําเนินงานแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.20    แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาดําเนินงานของบริษัทมีผลตอ

ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานหรือไม 
 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในการดําเนินงาน 

 

x  

 
n 

1.ลูกคา  

นอยกวา 30 ป 4.03 115 
31 – 35 ป 4.64 7 
36 –40 ป 4.16 3 
มากกวา 41 ป 1.50 2 
2.คูแขงขัน  

นอยกวา 30 ป 3.80 115 
31 – 35 ป 3.71 7 
36 –40 ป 4.00 3 
มากกวา 41 ป 2.50 2 

3.ผูขาย / ผูผลิต  

นอยกวา 30 ป 3.46 115 
31 – 35 ป 2.92 7 
36 –40 ป 3.66 3 
มากกวา 41 ป 2.00 2 
4.แรงงาน  

นอยกวา 30 ป 3.16 115 
31 – 35 ป 3.21 7 
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 
 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในการดําเนินงาน 

 

x  

 
n 

36 –40 ป 3.16 3 

มากกวา 41 ป 2.00 2 

5.รัฐบาล  

นอยกวา 30 ป 2.93 115 
31 – 35 ป 3.21 7 
36 –40 ป 3.83 3 
มากกวา 41 ป 2.00 2 

6.หุนสวน  

นอยกวา 30 ป 3.14 115 
31 – 35 ป 3.00 7 
36 –40 ป 2.83 3 
มากกวา 41 ป 1.75 2 

7.สมาคมการคา  

นอยกวา 30 ป 3.27 115 
31 – 35 ป 2.57 7 
36 –40 ป 2.50 3 
มากกวา 41 ป 2.00 2 

รวม  

นอยกวา 30 ป 3.40 115 
31 – 35 ป 3.32 7 
36 –40 ป 3.45 3 
มากกวา 41 ป 1.96 2 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี  4.20   ขอมูลไมมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะทดสอบจากจํานวนท่ีแตกตางกัน 

เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบวาระยะเวลาในการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีนอยกวา 30 ป มีจํานวน 115 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของ
บริษัทระหวาง 31-35 ป มีจํานวน 7 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 36 – 
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40 ป  มีจํานวน 3 ราย และตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทมากกวา 41 ป  มีจํานวน 2 
ราย  

สมมติฐานท่ี 2.6 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางระยะเวลาดําเนินงานของบริษัทมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในองคการแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.21   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางระยะเวลาดําเนินงานของบริษัทมีผลตอ

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการหรือไม 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ  

x  

 
n 

1.โครงสรางพ้ืนฐานขององคการ  

นอยกวา 30 ป 3.54 115 
31 – 35 ป 3.57 7 
36 –40 ป 3.16 3 
มากกวา 41 ป 2.50 2 

2.วัฒนธรรมภายในองคการ  

นอยกวา 30 ป 3.44 115 
31 – 35 ป 3.25 7 
36 –40 ป 3.25 3 
มากกวา 41 ป 2.25 2 

3.ทรัพยากรในองคการ  

นอยกวา 30 ป 3.89 115 

31 – 35 ป 4.52 7 
36 –40 ป 3.88 3 

มากกวา 41 ป 2.66 2 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 
 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 
 

 

x   

 
n 

รวม  

นอยกวา 30 ป 3.62 115 
31 – 35 ป 3.78 7 
36 –40 ป 3.43 3 
มากกวา 41 ป 2.47 2 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี  4.21   ขอมูลไมมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะทดสอบจากจํานวนท่ีแตกตางกัน 

เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบวาระยะเวลาในการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีนอยกวา 30 ป มีจํานวน 115 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของ
บริษัทระหวาง 31-35 ป มีจํานวน 7 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 36 – 
40 ป  มีจํานวน 3 ราย และตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทมากกวา 41 ป  มีจํานวน 2 
ราย  
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สมมติฐานท่ี 2.7 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางมีจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของ
บริษัทความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.22   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท

มีผลตอปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปหรือไม 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
 

 

x  

 
n 

 
t-test 

 
P-value 

1.ดานเศรษฐกิจ  

ต่ํากวา 50 คน 3.34 66 0.390 0.509 
51 คนข้ึนไป 3.30 61 
2.ดานสังคมและวัฒนธรรม  

ต่ํากวา 50 คน 3.21 66 0.517 0.907 
51 คนข้ึนไป 3.13 61 
3.ดานการเมือง และกฎหมาย  

ต่ํากวา 50 คน 2.94 66 -1.112 0.815 
51 คนข้ึนไป 3.09 61 
4.ดานเทคโนโลยี  

ต่ํากวา 50 คน 3.49 66 0.104 0.274 
51 คนข้ึนไป 3.48 61 
รวม  

ต่ํากวา 50 คน 3.25 66 -0.018 0.544 
51 – 70 คน 3.25 61 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 

จากตารางท่ี  4.22      แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ  t-test  ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว ความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทมี
ผลตอปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป ไมแตกตาง   
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สมมติฐานท่ี 2.8 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางมีจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของ
บริษัทความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการดําเนินงานแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  4.23   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท

มีผลตอปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานหรือไม 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

 

x  

 
n 

 
t-test 

 
P-value 

1.ลูกคา  

ตํ่ากวา 50 คน 4.01 66 -0.367 0.368 
51 คนขึ้นไป 4.06 61 

2.คูแขงขัน  

ตํ่ากวา 50 คน 3.79 66 0.065 0.231 
51 คนขึ้นไป 3.78 61 

3.ผูขาย/ผูผลิต  

ตํ่ากวา 50 คน 3.40 66 -0.156 0.693 
51 คนขึ้นไป 3.43 61 

4.แรงงาน  

ตํ่ากวา 50 คน 3.04 66 -1.542 0.792 
51 คนขึ้นไป 3.26 61 

5.รัฐบาล  

ตํ่ากวา 50 คน 2.96 66 0.020 0.667 
51 คนขึ้นไป 2.96 61 

6.หุนสวน  

ตํ่ากวา 50 คน 3.03 66 -1.139 0.277 
51 คนขึ้นไป 3.20 61 
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ตารางท่ี 4.23 (ตอ) 
 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
 

 

x  

 
n 

 
t-test 

 
P-value 

7.สมาคมการคา  

ตํ่ากวา 50 คน 3.16 66 -0.480 0.907 

51 คนขึ้นไป 3.25 61 

รวม  

ตํ่ากวา 50 คน 3.34 66 -0.739 0.666 
51 คนขึ้นไป 3.42 61 

*  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี 4.23    แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ  t-test  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา ในภาพรวมแลว ความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทมีผลตอ
ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน  ไมแตกตาง   
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สมมติฐานท่ี 2.9 บริษัทท่ีมีความแตกตางระหวางมีจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของ
บริษัทความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในองคการแตกตางกัน  
 
ตารางท่ี  4.24   แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท

มีผลตอปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการหรือไม 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 
 

 

x  

 
n 

 
t-test 

 
P-value 

1.โครงสรางภายพ้ืนฐานขององคการ  

ต่ํากวา 50 คน 3.39 66 -1.853 0.403 
51 คนข้ึนไป 3.66 61 
2.วัฒนธรรมภายในองคการ  

ต่ํากวา 50 คน 3.36 66 -888 0.558 
51 คนข้ึนไป 3.47 61 
3.ทรัพยากรในองคการ  

ต่ํากวา 50 คน 3.84 66 -1.180 0.855 
51 คนข้ึนไป 3.98 61 
รวม  

ต่ํากวา 50 คน 3.53 66 -1.764 0.891 
51 คนข้ึนไป 3.70 51 

 *  หมายถึงปฏิเสธสมมติฐานที่ระดับนยัสําคัญ  0.05 สถิติ 
 
จากตารางท่ี  4.24      แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ  t-test  ท่ีระดับนยัสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว ความแตกตางระหวางจํานวนพนกังานท่ีปฏิบัติงานของบริษัทมี
ผลตอปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ  ไมแตกตาง   
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  เร่ือง การประเมินสภาพ

แวด ลอมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังตอไปนี้ 

เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินการโดยประกอบไปดวย  ปจจัย
สภาพแวดลอมโดย ท่ัวไปในระดับมหภาค ปจจัยสภาพแวดลอมในระดับการดําเนินงาน และปจจัย
สภาพแวดลอมภายในองคการ ท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
โรงภาพ ยนตรไทยจํานวน 258 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท้ังหมด 2 สวน ซ่ึงผาน
การตรวจ สอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเช่ือม่ันแลว แบบสอบถามไดรับคืนอยาง
สมบูรณจํานวนท้ังส้ิน 127 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติ
ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใชคา  t – test  

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิดดังกลาวมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
2.บริษัทท่ีมีปจจัยกิจการแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท้ัง 3 ชนิดแตกตาง

กัน 
3.ปจจัยสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับผลประกอบการ 
4.คุณลักษณะสวนบุคคลของผูจัดการท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอม

ในแตละชนิดแตกตางกัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามเก่ียวกับ
ปจจัยตางๆปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป  ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน และปจจัย
สภาพแวดลอมในองคการโดยมีข้ันตอนในการสรางดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1. ศึกษาขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะใชในการสรางแบบสอบถาม ไดแก 
- ศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยเอกสารที่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย บทความจากวารสาร หนังสือพิมพ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เอกสารท้ัง
ของหนวยงานราชการ และเอกชนอ่ืนๆ ไดแก กระทรวงพาณิชย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หอสมุดแหงชาติ โดยไดศึกษาถึงปจจัย
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป  ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน  และปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
องคการ 

ขั้นท่ี 2. สรางแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบปด (Closed-end Questions) ซ่ึงเปนลักษณะ
คําถามใหเลือกตอบหลายรูปแบบ การเรียงลําดับ และแบบคําถามแบบเปด (Open-end Questions) 
แบงออกเปน 2 ชุด คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการท่ีอยูในธุรกิจโรงภาพยนตรเกี่ยวกับ
ผล กระทบของปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน และปจจัย
สภาพ แวดลอมในองคการที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2546 โดย
ใชสเกลความสําคัญ(Importance Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด
ตามลําดับ ประกอบดวย ปจจัยสภาพแวดลอมโดยทั่วไป 15 ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน 14 ขอ และขอมูลภายในองคการที่เกี่ยวของกับผูประกอบการโรงภาพยนตร 10 ขอ รวม
ทั้งส้ิน 39 ขอ 

ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆท่ีมีความสัมพันธและ
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในชวงป พ.ศ. 2546 โดยเปนคําถามลักษณะกําหนด
คําตอบเลือกจํานวน 2 ขอ และคําถามลักษณะใชสเกลความสําคัญจํานวน 2 ขอ รวมท้ังส้ิน 4 ขอ 

ขั้นท่ี 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มีการดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ของเคร่ืองมือ และไดปรับปรุงแกไขสํานวนคําช้ีแจงตางๆในแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

2. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงและแกไขแลว นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
ผูประกอบการ ณ โรงภาพยนตรเพื่อทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยคํานวณคา
สัมประสิทธ์ิ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 0.05 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data) โดยแบงออกเปน การสัมภาษณ(Interview) และใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) 
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2. ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยศึกษาจากหนังสือ บทความ วารสาร และส่ิงพิมพตางๆ 
รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากอินเตอรเน็ตของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในประเทศ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ระดับของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปที่มีผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม มีระดับผลกระทบปานกลาง และพบวาดานเทคโนโลยีมี
ระดับผลกระทบมาก และสามารถจัดลําดับของผลกระทบมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดไดดังนี้ 
อันดับ 1 การเปล่ียนแปลงของวิถีการดําเนินชีวิต (ดานสังคมและวัฒนธรรม) เปนผลกระทบเชิงบวก 
อันดับ 2 อัตราการขยายตัวของจํานวนประชากร (ดานสังคมและวัฒนธรรม) เปนผลกระทบเชิงบวก       
อันดับ 3 การปองกันทรัพยสินทางปญญา (ดานเทคโนโลยี) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 4 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต (ดานเทคโนโลยี) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 5 การพัฒนาระบบส่ือสาร (ดานเทคโนโลยี) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 6 การปรับตัวของราคาสินคา (ดานเศรษฐกิจ) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 7 การปรับปรุงอุปกรณ เคร่ืองมือ (ดานเทคโนโลยี) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 8 สภาวะอัตราดอกเบ้ียในปจจุบัน (ดานเศรษฐกิจ) เปนผลกระทบเชิง ลบ 
อันดับ 9 ระดับรายไดของผูบริโภคในปจจุบัน (ดานเศรษฐกิจ) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 10 ระดับการวางงานในปจจุบัน (ดานเศรษฐกิจ) เปนผลกระทบเชิง ลบ 
อันดับ 11 การออกกฎหมายที่มีผลกระทบ (ดานการเมือง และกฎหมาย) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 12 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับภาษีภาพยนตร (ดานการเมือง และกฎหมาย)เปนผลกระทบเชิงลบ 
อันดับ 13 มาตรการสงเสริมการสงออก (ดานการเมือง และกฎหมาย) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 14 ระดับการศึกษา (ดานสังคมและวัฒนธรรม) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 15 ศาสนาและความเช่ือ (ดานสังคมและวัฒนธรรม) เปนผลกระทบเชิง บวก 

2. ระดับของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานท่ีมี
ผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม มีระดับผลกระทบปานกลาง และพบวาดาน
ลูกคามีระดับผล กระทบมากท่ีสุด และสามารถจัดลําดับของผลกระทบมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดได
ดังนี้ 
อันดับ 1 รสนิยมการชมภาพยนตร (ดานลูกคา) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 2 ความพึงพอใจของผูชมภาพยนตร (ดานลูกคา) เปนผลกระทบเชิง บวก       
อันดับ 3 กลยุทธของคูแขง (ดานคูแขงขัน) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 4 จํานวนคูแขงขัน (ดานคูแขงขัน) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 5 การพิถีพิถันกับการสรางภาพยนตรของผูผลิต (ดานผูขาย/ผูผลิต) เปนผลกระทบเชิง บวก 
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อันดับ 6 ช่ือเสียงของตัวแทนจําหนายภาพยนตร (ดานผูขาย/ผูผลิต) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 7 สมาพันธภาพยนตรแหงชาติ (ดานสมาคมการคา) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 8 สมาคมผูประกอบการโรงภาพยนตร (ดานสมาคมการคา) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 9 สวัสดิการ/คาจางแรงงาน (ดานแรงงาน) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 10 ตลาดแรงงาน (ดานแรงงาน) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 11 สัดสวนของการถือหุน (ดานหุนสวน) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 12 การเขามาบริหารกิจการของงหุนสวน (ดานหุนสวน) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 13 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหุนสวน (ดานรัฐบาล) เปนผลกระทบเชิง บวก 
อันดับ 14 เทศบัญญัติควบคุมอาคารของรัฐบาล (ดานรัฐบาล) เปนผลกระทบเชิง บวก 

3.ระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่มีผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม และรายดาน  มีระดับผลกระทบมาก และพบวาดาน
ทรัพยากรในองคการมีผลกระทบมากท่ีสุด  และสามารถจัดลําดับของผลกระทบมากที่สุดไปนอย
ท่ีสุดไดดังนี้ 
อันดับ 1 ทําเลที่ตั้งโรงภาพยนตร (ดานทรัพยากรในองคการ)  
อันดับ 2 เทคโนโลยี (ดานทรัพยากรในองคการ)       
อันดับ 3 เคร่ืองมืออุปกรณ (ดานทรัพยากรในองคการ)  
อันดับ 4 การเงิน (ดานทรัพยากรในองคการ)  
อันดับ 5 ขอมูล (ดานทรัพยากรในองคการ)  
อันดับ 6 บุคคลากร (ดานทรัพยากรในองคการ)  
อันดับ 7 การไหลของงาน (ดานโครงสรางพื้นฐานขององคการ)  
อันดับ 8 ความผูกพันของพนักงาน (ดานวัฒนธรรมภายในองคการ)  
อันดับ 9 การติดตอส่ือสาร (ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการ)  
อันดับ 10 ความดาดหวัง (ดานวัฒนธรรมภายในองคการ)  
อันดับ 11 การจัดการท่ัวไป (ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการ)  
อันดับ 12 บรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (ดานวัฒนธรรมภายในองคการ)  
อันดับ 13 อํานาจหนาท่ี (ดานโครงสรางพื้นฐานขององคการ)  
อันดับ 14 ระบบความเช่ือ (ดานวัฒนธรรมภายในองคการ)  
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4. ระดับของการเปล่ียนแปลงจากปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ
และผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม มีระดับผลกระทบปานกลาง และ
สามารถจัด ลําดับของผลกระทบมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดไดดังนี้ 
อันดับ 1 ตัวภาพยนตร 
อันดับ 2 การดําเนินการดานกลยุทธการทําตลาด 
อันดับ 3 เงินลงทุน 
อันดับ 4 กลุมผูชมภาพยนตร 
อันดับ 5 ผูกํากับภาพยนตร 
อันดับ 6 ระบบภาพยนตร 

5. รูปแบบเนื้อหาภาพยนตรไทยท่ีผูชมใหความนิยมสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2546 ท่ีมีความ 
สัมพันธ และมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ
สามารถจัดลําดับของผลกระทบมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุดไดดังนี้ 
อันดับ 1 บู แอ็คช่ัน 
อันดับ 2 ตลก 
อันดับ 3 โรแมนติก 
อันดับ 4 ประวัติศาสตร 
อันดับ 5 ฆาตกรรม 
อันดับ 6 ชีวิต 
อันดับ 7 วิทยาศาสตร 
อันดับ 8 อ่ืนๆ  

6. ผลการทดสอบระดับผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทยท่ีเกิดจากปจจัยสภาพ
แวด ลอมโดยทั่วไป ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน  และปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
องคการในดานตางๆ ดวยคาสถิติ  t – test  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  พบวาปจจัยสภาพแวดลอมท้ัง 3 
ระดับในภาพรวมและรายดาน พบวา มีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

7.  ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
จําแนกตามสถานประกอบการโรงภาพยนตร แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ t-test ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลวความแตกตางระหวางสถานประกอบการมี
ผลกระทบตอปจจัยสภาพ แวด ลอมโดยท่ัวไปไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ในแต
ละดานมีระดับผลกระทบ ไมแตก ตางกัน 
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 8.  ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
จําแนกตามสถานประกอบการโรงภาพยนตร แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ t-test ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา 
ดาน0.05 พบวา ในภาพ รวมแลวความแตกตางระหวางสถานประกอบการมีผลกระทบตอปจจัย
สมาคมการคา มีระดับผลกระ ทบ  แตกตางกัน  
 9. ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 
จําแนกตามสถานประกอบการโรงภาพยนตร แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ t-test ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว ความแตกตางระหวางสถานประกอบการ มี
ผลกระทบตอปจจัยสภาพแวด ลอมภายในองคการไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา 
ในแตละดาน มีระดับผลกระทบไมแตกตางกัน  
 10. ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
จําแนกตามความแตกตางระหวางสถานประกอบการ แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว บริษัทท่ีมีสถานประกอบการแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป ไมแตกตางกัน 
 11.ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
จําแนกตามความแตกตางระหวางสถานประกอบการ แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว บริษัทท่ีมีสถานประกอบการแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาในรายดาน 
พบวา ดานสมาคมการคามีความแตกตางกัน 
 12. ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ
จํา แนกตามความแตกตางระหวางสถานประกอบการ แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ F-test ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว บริษัทท่ีมีสถานประกอบการแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ  ไมแตกตางกัน 

13. ขอมูลไมมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะทดสอบจากจํานวนท่ีแตกตางกัน เนื่องจากกลุม
ตัวอยางมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทท่ี
นอยกวา 30 ป มีจํานวน 115 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 31-35 ป มี
จํานวน 7 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 36 – 40 ป  มีจํานวน 3 ราย 
และตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทมากกวา 41 ป  มีจํานวน 2 ราย  

14. ขอมูลไมมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะทดสอบจากจํานวนท่ีแตกตางกัน เนื่องจากกลุม
ตัวอยางมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทท่ี
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นอยกวา 30 ป มีจํานวน 115 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 31-35 ป มี
จํานวน 7 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 36 – 40 ป  มีจํานวน 3 ราย 
และตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทมากกวา 41 ป  มีจํานวน 2 ราย  

15. ขอมูลไมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทดสอบจากจํานวนท่ีแตกตางกัน เนื่องจากกลุม
ตัวอยางมีจํานวนแตกตางกันมาก โดยกลุมตัวอยางท่ีตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทท่ี
นอยกวา 30 ป มีจํานวน 115 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 31-35 ป มี
จํานวน 7 ราย ตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทระหวาง 36 – 40 ป  มีจํานวน 3 ราย 
และตอบวาระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทมากกวา 41 ป  มีจํานวน 2 ราย   

16. ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
จําแนกตามจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงาน แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว ความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท
ท่ีแตกตางกัน มีระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยทั่วไป ไมแตกตางกัน และ
เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน 

17.ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 
จํา แนกตามจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงาน แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว ความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท
ท่ีแตกตางกัน มีระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ไมแตกตาง
กัน  

18.   ผลการทดสอบระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 
จําแนกตามจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงาน แสดงผลการทดสอบดวยคาสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบวา ในภาพรวมแลว ความแตกตางระหวางจํานวนพนักงานท่ีปฏิบัติงานของบริษัท
ท่ีแตกตางกัน มีระ ดับของผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ ไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง  ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป  ปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงานและปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ ท่ีสงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
นั้นมีสมมติฐานวา ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป  ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน และ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย   จากการ
ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูประกอบการที่เปนกลุม
ตัวอยางท้ัง  127  ราย  โดยแบงขอมูลออก เปน 2 ตอน คือ ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและความ
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คิดเห็นของผูประกอบการเก่ียวกับปจจัยสภาพ แวดลอมโดยท่ัวไป ปจจัยสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน และปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  
สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการโรงภาพยนตร 

ผูประกอบการโรงภาพยนตร สวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทตํ่ากวา 
30 ป มีจํานวนพนักงานในบริษัทจะมีนอยกวา 50 คน สวนมากเปนเพศชาย โดยมีอายุต่ํากวา 30 ป 
และระ ดับการศึกษาของพนักงานสวนใหญอยูในระดับอนุปริญญา เนื่องจากงานเกี่ยวกับธุรกิจ
ภาพยนตรเปนงานท่ีไมเนนวุฒิการศึกษาพนักงานท่ีมีความรูสูง  แตจะใหความสําคัญกับการใช
พนักงานท่ีมีอายุนอยๆ  ความ สามารถในการโนมนาว ชักจูงใหผูชมมาสนใจเขาชมภาพยนตรท่ี
กําลังเขาฉายอยูในชวงระยะเวลานั้น  
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูประกอบการเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป   ปจจัย
สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน และปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ในชวงป พ.ศ. 2546 
1. ปจจัยสภาพแวดลอมโดยทั่วไป ประกอบดวย 

1.1 ดานเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจท่ีผูประกอบการใหความ สําคัญเปน
อันดับแรกคือ การปรับตัวของราคาสินคา ซ่ึงการปรับตัวของราคาสินคานั้นเปนผล กระทบโดยตรง
ตอผูประกอบการ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา บรรดาผูประ 
กอบการธุรกิจประเภทตางๆก็ลวนแตปรับราคาสินคา และบริการของตนใหสูงข้ึนรวมท้ังผู
ประกอบ การโรงภาพยนตรเองก็ปรับราคาคาบัตรเขาชมภาพยนตร ถึงแมวาราคาคาบัตรชม
ภาพยนตรจะมีราคาแพงข้ึนแตก็ไมแพงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาประเภทอื่นๆท่ีปรับราคา
ข้ึน นอกนี้ผูประกอบการโรงภาพยนตรเองก็พยายามพัฒนารูปแบบโรงภาพยนตรใหมีความทันสมัย 
ท้ังดานรูปแบบตัวโรงภาพ ยนตร แสง สี เสียง และคุณภาพของตัวภาพยนตรเอง เพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบัน และถึงแมวาในชวงเวลาท่ีผานมาการปรับตัวของสินคาจะ
เปล่ียนแปลงสูงข้ึน เชน ราคาบัตรเขาชมภาพยนตรแพงข้ึน ราคาคาอาหารและเคร่ืองดื่มแพงข้ึน แต
ผูประกอบการก็ยังคงเห็นวาการปรับ ตัวของราคาสินคาทําใหเกิดผลกระทบท่ีเกิดจากปจจัยตัวนี้
เปน ผลกระทบเชิงบวก( อางถึง บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง โรงภาพยนตร : แหลงบันเทิงยอดฮิต
...ธุรกิจ 2,000 ลาน จากผลการสํารวจพฤติกรรมการชมภาพยนตรของคนในกรุงเทพและปริมณฑล 
วันท่ี 4 ตุลาคม 2539 ของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย(2539) พบวา การขยายธุรกิจโรงภาพยนตร
ครอบคลุมพื้นท่ีกันอยางกวางขวางทั้งในกรุง เทพฯ และตางจังหวัด นับเปนนิมิตหมายท่ีดีตอผูชม
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ใหไดมีโอกาสชมภาพยนตรท่ีมีคุณภาพทั่วท้ังประเทศ เพื่อผอนคลายความเครียดอันมีสาเหตุมาจาก
ปญหาตางๆที่รุมเราไดเปนอยางดี ท้ังนี้เพราะโรงภาพยนตรจะเปนแหลงบันเทิงราคาไมแพงนักท่ี
ชนทุกช้ันสามารถหาความบันเทิงได เม่ือเปรียบเทียบกับสถานบันเทิงอ่ืนๆ) 

1.2 ดานสังคมและวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงของวิถีการดําเนินชีวิต คือ ปจจัยสภาพ แวดลอม
ดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรใหความสําคัญวาเปนปจจัยหลักท่ี
สงผลกระทบกับผูประกอบการมากท่ีสุดปจจัยหนึ่ง  เนื่องจากแนวโนมของรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปนอยู
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในปจจุบันจะหันมาใหความสําคัญกับเร่ืองของความสะดวก 
สบาย รวดเร็ว ทําใหผูประกอบการตางพยายามพัฒนา และขยายธุรกิจโรงภาพยนตรไปตามแหลง
ตางๆท่ีจะสามารถสนองความตองการของผูบริโภคได ท้ังนี้เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเดินทางไปชม
ภาพยนตรท่ีใกลบาน หรือท่ีผูบริโภคจะไมตองเสียเวลาในการเดินทางนานๆ จะสังเกตไดวาปจจุบัน
ผูประกอบการตางแขงขันกันขยายสาขาโรงภาพยนตรมากข้ึน ดวยเหตุนี้ผูประกอบการจึงเห็นวา
ปจจัยการเปล่ียน แปลงของวิธีการดําเนินชีวิตเปนผลกระทบ ในเชิงบวก ( อางถึงผลสํารวจ
พฤติกรรมการชมภาพยนตรของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหวางวันท่ี 29 เมษายน 2542-21 
พฤษภาคม 2542 ของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย(2542) พบวา จากจํานวนกลุมตัวอยาง 1,432 ราย 
ประชาชนสวนใหญ นิยมชมภาพยนตรในหางสรรพสินคาคิดเปนสัดสวนรอยละ 73.1 ขณะท่ีเลือก
ชมภาพยนตรแบบเดี่ยวรอยละ 26.9 เพราะมีการรวบรวมความบันเทิงไวหลายรูปแบบ ) 

1.3 ดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยสภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมายท่ีผูประกอบการ
ใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจภาพยนตรไทย การลอกเลียน 
แบบภาพยนตร การไปแอบถายภาพยนตรในโรงภาพยนตรและนําออกมาจําหนายในราคาถูก แต
เนื่องจากปจจุบันรัฐบาลไดหันมาสนในและออกกฎหมายเพ่ือปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
ทําใหบรรดาผูประกอบการเกิดการต่ืนตัวมากข้ึน และพรอมท่ีจะมีการพัฒนารูปแบบ เทคนิคการ
ถายทําภาพยนตรออกมาใหหลากหลาย เพื่อจะสามารถตอบสนองความตองการของผูชมท่ี
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาได ซ่ึงการต่ืนตัวของผูประกอบ การเกี่ยวกับเร่ืองนี้ท่ีสงผลกระทบตอ
ธุรกิจภาพยนตรไทยนั้น จึงเห็นไดวาในชวงระยะเวลาท่ีผานมา ( พ.ศ. 2545-2546 ) เปนผลกระทบ 
ในเชิงบวก ( อางถึง บทสรุปสําหรับผู บริหาร เร่ือง โรงภาพยนตร : แหลงบันเทิงยอดฮิต...ธุรกิจ 
2,000 ลาน จากผลการสํารวจพฤติกรรมการชมภาพยนตรของคนในกรุงเทพและปริมณฑล วันท่ี 4 
ตุลาคม 2539 ของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย (2539) พบวา ธุรกิจโรงภาพยนตรท่ีมีแนวโนมเติบโต
อยางตอเนื่อง หลังจากท่ีซบเซาลงอยางมากต้ังแตชวงป 2524-2531 ท้ังนี้เพราะการนํากฎหมาย
ลิขสิทธ์ิมาใชและการควบคุมรานจําหนายและใหเชาวิดีโอเทปอยางเขมงวด ทําใหสามารถสกัดกั้น
การแพรระบาดขอวงการปลอมวิดีโอภาพยนตรท่ีไดรับความนิยมจากตางประเทศลงไปไดอยางมาก 
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ประกอบกับรัฐบาลลดภาษีนําเขาฟลมภาพยนตรท่ีบันทึกแลวจากตางประเทศ ทําใหตัวแทน
จําหนายตางนําเขาภาพยนตรท่ีมีช่ือเสียงทํารายไดสูงจากตางประเทศเขามาเสริมภาพยนตรไทยท่ีมี
การพัฒนาคุณภาพทัดเทียมตางประเทศ เนื่องจากรัฐบาลใหการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจสราง
ภาพยนตร และ ลดภาษีนําเขาฟลมภาพยนตรท่ียังไมไดบันทึก สงผลใหตลาดโรงภาพยนตรใน
ประเทศคึกคัก มีผูประกอบการราบใหมๆ เพ่ิมข้ึนหลายรายโดยตางแขง ขันพัฒนาโรงภาพยนตร
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเขาชมมากข้ึน) 

1.4 ดานเทคโนโลยี ปจจัยดานเทคโนโลยีมีผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจภาพยนตรมากท่ีสุด 
คือ เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต เนื่องจากในปจจุบันโลกเปนสังคมแหงการส่ือสาร หากผู ประ กอบการ
รายใดสามารถใชประโยชนจากเครื่องมือส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ก็
ยอมจะไดเปรียบผูแขงขันโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีเปดชองทาง
การสื่อสารใหม ๆ สําหรับผูประกอบการ คือระบบการส่ือสารบนเครือขาย อินเตอรเน็ต ท่ีเช่ือมโยง 
ไปท่ัวโลก ซ่ึงทําใหผูประกอบการสามารถส่ือสารกับผูบริโภค ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน 
ดูรอบภาพยนตรสถานท่ีชม เร่ืองยอภาพยนตร และตัวอยางภาพยนตร เปนตน นอกจากน้ี 
อินเตอรเน็ต ยังเปนชองทางการจําหนายบัตรชมภาพยนตร ของผูประกอบการที่สามารถขายได
ทันทีโดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงถือวาเปนอีกชองทางหนึ่ง สําหรับผูประกอบการสามารถ
โนมนาวใหผูบริโภคหันมาสนใจชมภาพยนตรเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงในชวงระยะเวลาผานมา (2545-2546) 
ผูประกอบการภาพยนตร เห็นวาเทคโนโลยี อินเตอรเน็ตนี้เปนผลกระทบในเชิงบวก ( อางถึง
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต เร่ือง “ความตองการขอมูลขาวสารในเว็บไซตโรงภาพยนตรของนิสิต
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ของ ชรีรัตน ประจักษธรรม (2541) พบวา นิสิตนักศึกษามีความ
ตองการขอมูลทางดานขาวสารดานการสงเสริมการจําหนายมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ขอมูล
ขาวสารดานการโฆษณา ขอมูลขาวสารดานการประชาสัมพันธ และขอมูลขาวสารดานการขายตรง 
ตามลําดับ โดยขอมูลขาวสารท่ีมีระดับความตองการเฉล่ียสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก การมีตัวอยาง
ภาพยนตรใหชม ตารางเวลาการฉายภาพยนตรของแตละโรงแบบวันตอวัน เนื้อเร่ืองยอของ
ภาพยนตรท่ีเขาฉาย การมีภาพนิ่ง(screenshot) จากภาพยนตรใหชม และตารางเวลาฉายภาพยนตร
ของแตละโรงลวงหนา 1 สัปดาห นอกจากนี้นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาการจัดต้ังเว็ปไซดโรง
ภาพยนตรของโรงภาพยนตรในประเทศไทยเปนส่ิงจําเปน โดยใหเหตุผลวาเว็ปไซดโรงภาพยนตร
จะชวยอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล ประกอบกับอินเตอรเน็ตจะมีผูใชบริการแพรหลาย
มากข้ึนและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาการเปดใหบริการจองต๋ัวภาพยนตรผานทางเว็ปไซด
เปนส่ิงจําเปนโดยใหเหตุผลวาชวยเพิ่มความสะดวกแกผูใชบริการ และชวยเพิ่มยอดจําหนายต๋ัว
ภาพยนตรได ในดานแนวโนมพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา ตอเว็ปไซดโรงภาพยนตรนั้น นักศึกษา
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สวนมากมีแนวโนมจะเขาชมเว็ปไซดโรงภาพยนตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับ
ภาพยนตรท่ีเขาฉายเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับโรงภาพยนตรและโปรแกรมฉาย เพื่อความบัน เทิงและ
พักผอนหยอนใจ และดาวนโหลดของแจกเกี่ยวกับภาพยนตร และนักศึกษาสวนมากมีแนวโนมจะ
ใชบริการจองต๋ัวภาพยนตรทางอินเตอรเน็ต โดยใหเหตุผลในการใชบริการวาเปนบริการที่ใหความ
สะดวก และนักศึกษาเหลานั้นก็ใชบริการอินเตอรเน็ตเปนประจําอยูแลว ) 
 
2. ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
ประกอบดวย 

2.1 ดานลูกคา รสนิยมในการชมภาพยนตรของผูบริโภคถือเปนส่ิงท่ีผูประกอบการใหความสนใจ
มากท่ีสุดปจจัยหนึ่ง เนื่องจากรสนิยมของผูบริโภคนั้น ผูประกอบการสามารถนํามาใหเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพ ไมวาจะเปนเร่ืองของเนื้อหาภาพยนตร ระบบภาพยนตรท่ีจะสะทอนถึงรสนิยม
ของผู ชมแตละรายเพื่อใหมาสนใจชมภาพยนตร นอกจากน้ีผูประกอบการยังสามารถนําประโยชน
ของเร่ืองรสนิยมมาชวยในการพัฒนาใหโรงภาพยนตรดูหรูหรา สวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภคไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้เองเราจึงเห็นโรงภาพยนตรในปจจุบันดูมีความโออา หรูหรา 
หลากสไตล ทันสมัยมากมาย และมักจะไดรับความนิยมจากผูบริโภคเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกัน ดังนั้น 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการชมภาพยนตรของผูบริโภคนั้น ผูประกอบการจึงเห็นวาเปนผลกระทบ ใน
เชิงบวก ( อางถึงวิทยานิพนธเร่ือง “อิทธิพลของภาพยนตรฮอลลลีวูดท่ีมีตอภาพยนตรไทยรวม
สมัย : กรณีศึกษาภาพยนตรประเภทบู เขยาขวัญ และประเภทสยองขวัญ ของ ปาริชาต พรหมโยธี 
(2543) จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตรภาพยนตรไทย อิทธิพล
ของภาพยนตรฮอลลีวูดปรากฏออกมาใหเห็นในรูป แบบเทคนิคการผลิตและการเลาเร่ืองแตไม
สมํ่าเสมอภาพยนตรรวมสมัยไดรับอิทธิพลของภาพยนตรฮอลลีวูดมาก ท่ีสุดในสวนของเน้ือหา 
เชน โครงเร่ือง แกนเร่ือง ตัวละคร และรูปแบบ เชน องคประกอบของฉาก การทํางานของกลอง 
การตัดตอเทคนิคพิเศษ เปนตน การวิจัยยังช้ีใหเห็นวา ยุคปจจุบันใหความสําคัญแกพฤติกรรมของ
ผูบริโภคอยางมาก ดังนั้น ผูสรางภาพยนตรชาวไทยจึงตองผลิตภาพยนตรไทยท่ีคลายคลึงหรือ
เหมือนกับภาพยนตร ฮอลลีวูด เพื่อท่ีจะตอบสนองรสนิยมของผูชมท่ัวไป ) 

2.2 ดานคูแขง กลยุทธคูแขงขันเปนส่ิงท่ีผูประกอบการใหความสําคัญมากท่ีสุดปจจัยหนึ่ง ดวย
ปจจุบันจํานวนของสถานประกอบการโรงภายนตรมีเพิ่มมากข้ึนทําใหผูประกอบการตางพยายาม
หากลยุทธทางการ ตลาดตางๆเพื่อโนมนาว ชักจูงใหผูชมเดินทางมาชมภาพยนตรใหมากขึ้น เชน 
การซ้ือบัตรชมภาพยนตรแลวไดรับสวนลด การจัดโปรแกรมชมภาพยนตรกอนใครตามโรง
ภาพยนตรตางๆท่ีเขารวมโครงการ ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนการพยายามวางกลยุทธทางการตลาด
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เพ่ือดึงลูกคาท้ังส้ิน และกลยุทธคูแขงขันนี้เองท่ีจะเปนตัวชวยผลักดันใหบรรดาผูประกอบการเรง
พัฒนาระบบโรงภาพยน ตรของตนใหดียิ่งข้ึนกวาท่ีอ่ืนๆ และย่ิงผูประกอบการรายใดสามารถวาง
กลยุทธคูแขงขันไดดีท่ีสุด นั่นก็หมายความวาผูประกอบการรายนั้นจะสามารถคงความไดเปรียบ
คูแขงขันเอาไวได ซ่ึงในชวงระ ยะเวลาท่ีผานมา (พ.ศ. 2545-2546) ผูประกอบการธุรกิจโรง
ภาพยนตรเห็นวาเร่ืองกลยุทธคูแขงขันเปนผล กระทบในเชิงบวก (อางถึงสาระนิพนธ เร่ือง 
“โครงสรางและพฤติกรรมการแขงขันของตลาดภาพยนตร ของ วิโรจน หรัญโสทร(2537) พบวา 
โครงสรางของตลาดภาพยนตรประกอบดวยภาพยนตร โรงภาพยนตร และบริษัทภาพยนตร โดย
เนนการแขงขันในดานคุณภาพของโรงภาพยนตร เพราะราคาบัตรเขาชมภาพยนตรมีความใกลเคียง
กัน นอกจากนี้ยังมีการทํากลยุทธทางการตลาดเพ่ือสงเสริมการแขงขันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เชน การรวมชิงโชคกับภาพยนตร มีการทําบัตรสมารทการด เปนตน) และ (อางถึงวิทยานิพนธ เร่ือง 
“พัฒนาการทิศทางของโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซในประเทศไทย” ของ มนฤดี ธาดาอํานวย
ชัย(2541) พบวา โรงภาพยนตรในประเทศไทยนั้นไดมีการพัฒนาเร่ือยมาจนกระท่ังในยุคปจจุบัน
คือ ยุคของโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็ซเกิดข้ึนในประเทศไทยมี 3 ปจจัยหลัก ๆ คือปจจัยทางดาน
ผูประกอบการโรงภาพยนตร ปจจัยดานภาพยนตรซ่ึงเปนสินคาสําคัญของโรงภาพ ยนตรและปจจัย
ทางดานผูชมภาพยนตรและยังพบวา วิธีการสงเสริมตลาดมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีทําใหผูชมยอมรับ
โรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซท้ังนี้ การใชวิธีการสงเสริมการตลาดของโรงภาพยนตรระบบ
มัลติเพล็กซมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อกระตุนใหผูชมไปชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรระบบมัลติ 
เพล็กซมากข้ึนและเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับโรงภาพยนตร ระบบมัลติเพล็กซ) 

2.3 ดานผูขาย/ผูผลิต ความพิถีพิถันกับการสรางภาพยนตรของผูผลิตเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผู 
ประกอบการใหความสําคัญ  เนื่องจากในปจจุบันธุรกิจภาพยนตรไทยโดนตลาดหนังตางประเทศ
เขามา ตีแรง ดังนั้น สรางภาพยนตรไทยเองจึงตองมีการสกรีนหนังมากข้ึน เพ่ือใหภาพยนตรไทย
ออกที่สรางมามีมาตรฐานในระดับหนึ่งใหเทากับตลาดหนังตางประเทศ และเต็มไปดวย
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งดานเทคนิคการสราง  การคัดสรรตัวแสดง  สถานที่ถายทํา เปนตน หาก
ภาพยนตรไทยท่ีสรางมีความนา สนใจก็จะสามารถเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีจะสามารถกระตุนใหคนดู
ออกมาดูหนังกันมาข้ึน ซ่ึงในชวงระ ยะเวลาท่ีผานมา ( พ.ศ. 2545-2546 ) ผูประกอบการธุรกิจโรง
ภาพยนตรเล็งเห็นวา เร่ืองความพิถีพิถันกับการสรางภาพยนตรของผูผลิตเปนผลกระทบ ในเชิงบวก 
(  อางถึงวิทยานิพนธเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคบทภาพยนตรไทยของผูเขียนบท
ภาพยนตร พ.ศ. 2538-2542 ของ มนตศักดิ์  เกษศิรินทรเทพ (2543) การศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบวา
วิธีการสรางสรรคภาพยนตรไทยของผูเขียนบทภาพ ยนตรนั้น มี 3 วิธี คือ 1. แนวคิดกําหนดโดย
ผูอํานวยการสราง 2. แนวคิดกําหนดโดยผูกํากับภาพยนตร และ3. ผูเขียนบทแสนอแนวคิดและรวม
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ทําบทภาพยนตรกับผูอํานวยการสราง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสราง สรรคบทภาพยนตร ไดแก 1. 
ตัวผูเขียนบทภาพยนตรเอง 2. วิธีการทํางานท่ีมีผูอํานวยการสรางและผูกํากับภาพยนตรทําหนาท่ี
เปนเสมือนเปนนายทวารขาวสาร 3. นโยบายขององคการผูผลิต และ4. ปจจัยทางสังคมและ
การเมือง คือระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร )  

2.4 ดานแรงงาน สวัสดิการ/คาจางแรงงาน ถือเปนส่ิงท่ีผูประกอบการใหความสนใจมากท่ีสุด 
เนื่องจากผูประกอบการเห็นความสําคัญของเร่ืองสวัสดิการ/คาจางแรงงานสําหรับพนักงานของตน 
เนื่องจากหากพนักงานไดรับคาตอบแทน และเงินสวัสดิการที่เหมาะสม ก็จะเปนแรงจูงใจอีกทาง
หนึ่งในการดําเนินงาน  โดยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา(พ.ศ. 2545-2546) ผูประกอบการธุรกิจโรง
ภาพยนตรเห็นวา สวัสดิการ/คาจางแรงงานเปนผลกระทบในเชิงบวก 

2.5 ดานรัฐบาล ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครจากรัฐบาล ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีผูประกอบการให
ความสําคัญมากท่ีสุดอีกประการหนึ่ง เนื่องจาก ปจจุบันธุรกิจโรงภาพยนตรมีการเติบโตเพิ่มข้ึนโดย
ผูประกอบการราบใหญไดมีการขยายธุรกิจโรงภาพยนตรของตนท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและ
ตาง จังหวัด และการแขงขันระหวางผูประกอบการเพ่ือตองการดึงดูดลูกคา สําหรับรองรับความ
ตองการของลูกคาใหมาใชบริการในเครือของตน ดูจะมีแนวโนมท่ีรุนแรงข้ึน อยางไรก็ตาม การ
พัฒนารูปแบบของโรงภาพยนตรเพื่อใหเปนศูนยกลางแหงความบันเทิงไมวาจะในพ้ืนท่ีของ
ศูนยการคา หรือแบบ stand alone มีส่ิงสําคัญอีกส่ิงหนึ่งท่ีผูประกอบการแตละรายพึงตระหนักถึง 
ไมนอยไปกวาเร่ืองของเทคนิคท่ีทันสมัย ระบบแสง สี เสียง การจองต๋ัว คือ เร่ืองของความเขมงวด
เกี่ยวกับความปลอดภัยของการชมภาพยนตรในศูนยการคา อันตรายตางๆ อันเกิดจากอัคคีภัยใน
ศูนยการคา หรือ ณ โรงภาพยนตร ความ รวมถึงเร่ืองของอนามัย ความสะอาดในโรงภาพยนตร ส่ิง
ท่ีกลาวมาเปนส่ิงสําคัญที่ผูประกอบการโรงภาพยนตรจะสามารถนําปจจัยเหลานี้เพื่อเกื้อหนุนให
ธุรกิจโรงภาพยนตรของตนเติบโตและขยายตัวเพิ่ม ข้ึนเชนกัน (อางถึงผลสํารวจพฤติกรรมการชม
ภาพยนตรของคนกรุงเทพฯและปริมณฑล  

ระหวางวันท่ี 29 เมษายน 2542 - 21 พฤษภาคม 2542 ของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย 
(2542) พบวา จากจํานวนกลุมตัวอยาง 1, 432 ราย กลุมตัวอยางยังใหความสําคัญกับทางเขา-ออกใน
โรงภาพยนตรมายังหางสรรพสินคารอยละ 57.5 รองลงมาใหความสําคัญกับอุปกรณดับเพลิงรอยละ 
22.2 บันไดหนีไฟ รอยละ 19.3 ซ่ึงหากมีการตรวจสอบ พบวา โรงภาพยนตรใดไมมีความปลอดภัย 
กลุมตัวอยางนั้นก็จะไมไปชมยังโรงภาพยนตรแหงนั้นถึงรอยละ 69.8 มีเพียงรอยละ 30.2 ท่ียังไปชม
ตามปกติ และอางถึง บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง โรงภาพยนตร : แหลงบันเทิงยอดฮิต...ธุรกิจ 
2,000 ลาน จากผลการสํารวจพฤติกรรมการชมภาพยนตรของคนในกรุงเทพและปริมณฑล วันท่ี 4 
ตุลาคม 2539 ของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย (2539) พบวา หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของควรเขามา
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สอดสองดูแลในเร่ืองราคาบัตร รวมท้ังอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีจําหนายหนาโรงภาพยนตร เพื่อความ
เปนธรรมแกผูบริโภค รวมท้ังเขมงวดตอการเซ็นเซอรภาพยนตรโดยเฉพาะโรงภาพยนตรช้ัน 2 เพื่อ
ปองกันปญหาสังคม แบะ อาชญากรรมท่ีจะติดตามมา ท่ีไมควรมองขามคือ เร่ืองความปลอดภัยของ
การชมภาพยนตรในหางสรรพสินคา จากการสํารวจ พบวา ผูชมสวนใหญไมตระหนักตระหนักถึง
อันตรายจากอัคคีภัยในหางสรรพสินคา ซ่ึงผู ประกอบการเจาของโรงภาพยนตรก็ไมเคยละเลย 
หนวยงานของรัฐก็ควรใชมาตรการที่เขมงวดในการตรวจตราอยางตอเนื่อง และมีบทลงโทษท่ี
รุนแรงเพ่ือปองกันโศกนาฏกรรมท่ีอาจเกิดแกผูชมภาพยนตรในกรณี ท่ี เกดเพลิงไหมใน
หางสรรพสินคา) 

2.6 ดานหุนสวน สัดสวนของการถือหุน และการเขามาบริหารกิจการของหุนสวน ท้ัง 2 ปจจัยนี้
เปนส่ิงท่ีผู ประกอบการสนใจมากเทาเทียมกัน เนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตรในประเทศไทยเปน
ลักษณะแบบคนไทยเปนผูถือหุน 100 เปอรเซ็นต และการเขามาบริหารงานก็บริหารงานโดยคน
ไทย ดังนั้น รูปแบบของสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน จะเปนเสมือนครอบครัวเดียวกัน  ไมเขมงวด
มากเกินไป มีความยืดหยุนในการทํางาน สงผลใหเกิดเปนความผูกพันกันระหวางพนักงานกับ
พนักงาน หรือระหวางนายจางกับพนักงาน ผูประกอบการโรงภาพยนตรเห็นวาท้ังเร่ืองสัดสวนของ
การถือหุน และการเขามาบริหารกิจการของหุนสวนเปนผลกระทบ ในเชิงบวก ( อางถึง บทสรุป
สําหรับผูบริหาร เร่ือง โรงภาพยนตร : แหลงบันเทิงยอดฮิต...ธุรกิจ 2,000 ลาน จากผลการสํารวจ
พฤติกรรมการชมภาพยนตรของคนในกรุงเทพและปริมณฑล วันท่ี 4 ตุลาคม 2539 ของบริษัท
ศูนยวิจัยกสิกรไทย(2539) พบวาในป 2540 จะยังขยายตัวสูงตอไปโดยคาดวาจะมีมูลคาประมาณ 
3,000 ลานบาททีเดียว เม็ดเงินของธุรกิจดังกลาวจูงใจใหมีผูประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรตางพากัน
ขยายกิจการกันอยางกวางขวาง ท้ังท่ีเปดดําเนินการโดยชาวไทย หรือการรวมลงทุนระหวางนัก
ลงทุนชาวไทย และผูประกอบการผูมีช่ือเสียงในธุรกิจภาพยนตรจากตางประเทศ โดยมี โครงการท่ี
จะเปดดําเนินการโรงภาพยนตรในหางสรรพสินคาอีกหลายแหงท้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และขยายตัวไปยังเมืองเศรษฐกิจหลัก และแหลงทองเท่ียวที่สําคัญในแตละภูมิภาค อาทิ ขอนแกน 
นครราชสีมา พัทยา พิษณุโลก สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช เปนตน นอกจากนี้ยังเนนพัฒนา
รูปแบบโรงภาพยนตรใหทันสมัยท้ังดานรูปแบบตัวโรงภาพยนตร แสง สี ควบคูกับการสรรหา
ภาพยนตรท่ีมีคุณภาพทั้งในประเทศและตาง ประเทศเขาสูตลาดอยางกวาวขวาง เพื่อดึงดูดใหมีผูเขา
ชมภาพยนตรในเครือของตนจํานวนมาก และอางถึง ขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ-สําหนักงานวิจัย
ธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เร่ืองโรงภาพยนตร วันท่ี 30 เมษายน 2548 โดย น.ส.จิตนา 
ตั้งจิตธรรม ใจความวา ป 2548 ธุรกิจโรงภาพยนตรมีแนวโนมแขงขันรุนแรงข้ึน โดยผูประกอบการ
รายใหญ ซ่ึงครองสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 95 ใหความสําคัญกับการสรางความแตกตางในดาน
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บริการ เชน นวัตกรรมในการบริกาซ้ือและจองบัตรชมภาพยนตรผานชอง ทางใหม ไดแก เคร่ือง
คอมพิวเตอร ผาน Call Center ผานโทรศัพทมือถือ เปนตน) 

2.7 ดานสมาคมการคา สมาพันธภาพยนตรแหงชาติ และสมาคมผูประกอบการโรงภาพ ยนตร 
เปนอีก 2 ปจจัยหลักของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยท่ีผูประกอบการโรงภาพยนตรใหความ สําคัญ
เทาเทียมกัน เนื่องจากท้ัง 2 องคกรตางมีความพยายามท่ีจะรวมมือกับบรรดาผูประกอบการโรง
ภาพยนตร และผูสรางภาพยนตร เพื่อเปนการผลักดันใหภาพยนตรไทยสามารถแขงขันกับหนังจาก
ฮอลลีวูดได โดยเปนการนําพาบุคลากรคนทําหนัง ท้ังผูอํานวยการสราง ผูกํากับ ดารา นักแสดง 
บุคคลท่ีเกี่ยวของในวงการ ตลอดจนส่ือมวลชนไปรวมงานเทศกาลภาพยนตร จนสามารถทําให
ภาพยนตรไทยไดรับความสนใจจากตาง ประเทศ และประสบความสําเร็จอยางนาภาคภูมิใจระดับ
หนึ่ง โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมา (พ.ศ. 2545-2546) ผูประกอบการโรงภาพยนตรเห็นวาสมาพันธ
ภาพยนตรแหงชาติ และสมาคมผูประกอบการโรงภาพยนตรเปนผลกระทบในเชิงบวก(อางถึง
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต เร่ือง  “บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร” ของ ขนิษฐา จิตต
ประกอบ(2541) พบวา รัฐยังคงเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทางดานขนบธรรมเนียม 
ศีลธรรม ประเพณี และการเผยแพรส่ือในลักษณะลามกอนาจารและดานกามารมณเปนสวนใหญ 
โดยยังคงเปนไปในรูปแบบของคณะกรรม การตรวจพิจารณาภาพ ยนตร ซ่ึงควรมีการปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการฯ ท่ีมาจากหนวย งานภาคเอกชนเขามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน เช่ือวา
จะเปนการพัฒนาวงการภาพยนตรไทยตอไปไดในระดับหนึ่ง) 
 
3.ระดับของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่มีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

3.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการ การไหลของงานเปนปจจัยหนึ่งสําหรับโครงสรางพื้น 
ฐานขององคการท่ีผูประกอบการเล็งเห็นความสําคัญ เนื่องจาก การทํางานในบริษัทตองอาศัยการ
รวม งานกันจากคนหลายแผนกรวมมือกัน จึงจะสามารถใหบริษัทประสบความสําเร็จไมวาจะเปน
ฝายการ ตลาดจําเปนตองคิดการวางแผนการตลาด การออกโปรโมชั่นตางๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
จากลูกคา เชน การมีกิจกรรมตางๆ ในชวงกอน และ หลังชมภาพยนตร  ฝายบริการลูกคา 
จําเปนตองคิดหาวิธีการ และ พยายามใหขอมูลขาวสารแกลูกคาและพยายามโนมนาว ดึงดูดให
ลูกคาเกิดความสนใจในกิจกรรมตางๆ ท่ีฝายการตลาดจัดข้ึน สวนพนักงานจําหนายตั๋วภาพยนตร 
พนักงานตอนรับ และพนักงานท่ีดูแลลูกคา ณ โรงภาพยนตรนั้นๆ จําเปนตองรักษามารยาที่ดีตอ
ลูกคา การใชคําพูดท่ีสุภาพ การยกมือไหว การขอบคุณ หรือใหขอมูลตางๆ เม่ือลูกคาเกิดขอสงสัย
ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนแตเปนปจจัยพื้นฐานท่ีผูประกอบการโรงภาพยนตรควรตระหนักถึง ท้ังนี้ การ
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พึ่งพาอาศัยกัน การรวมงานกัน การถายโอนขอมูลขาวสารระหวางฝายหนึ่งถึงอีกฝายหนึ่งจะตอง
ครบถวนเขาใจเปนไปในทางเดียวกันจึงจะสามารถ ทําใหบริษัทของตนประสบความสําเร็จ และ
เจริญเติบโตข้ึนได ดังนั้น การไหลของงานจึงมีความสําคัญมากในบริษัท 

3.2  ดานวัฒนธรรมภายในองคการ ความผูกพันของพนักงานเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญมากท่ีสุด
สําหรับผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร เนื่องจากความผูกพันของพนักงานเปนสวนหนึ่งของ
สภาพ แวดลอมในการทํางาน ท่ีผูประ กอบการจะตองใหความสนใจ จากปจจัยการไหลของงานใน
ขอ 3.1 นั้น เปนเหตุผลท่ีเช่ือมโยง และมีความสําคัญเกี่ยวของกับเร่ืองของความผูกผันของพนังงาน 
หากพนักงานมีอัธยาศัย ไมตรีท่ีดีตอกัน มีความเอ้ือเฟอเกื้อกูลกัน ชวยเหลืองานกันทําในแตละฝาย
หรือระ หวางก็ตาม ส่ิงเหลานี้สงผลใหการดําเนินงานตางๆ ไมติดขัด และ งานท่ีดําเนินอยูก็จะมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมากข้ึนเชนกัน  

3.3  ดานทรัพยากรในองคการ ทําเลท่ีตั้งโรงภาพยนตรเปนปจจัยสําคัญสําหรับทรัพยากรใน
องคการที่ผูประกอบการ ควรจะใหความสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจากวาทําเลท่ีตั้งเปนแรงจูงใจอยาง
หนึ่งท่ีทําใหผูบริโภค สะดวกในการใชบริการโรงภาพยนตร โดยไมตองเดินทางนาน และเสีย
คาใชจายสูง โรงภาพยนตรควรอยูในบริเวณชุมชน หรือหางสรรพสินคา ซ่ึงจะทําใหเกิดความ
สะดวกแกลูกคา เชน โรงภาพยนตรท่ีอยูในสยาม เปนทําเลที่ดี เพราะ วัยรุนสวนใหญนิยมเดินสยาม
กันมาก  และชอบปง เพื่อซ้ือสินคา ซ่ึงทําใหโรงภาพยนตรมีคนใชบริการมากข้ึน (อางถึง 
วิทยานิพนธเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการชมภาพยนตรไทย และตางประเทศของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ของกัณทิมา บัวเอ่ียม (2545)” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมีผล
ตอชมภาพยนตรพบวา ปจจัยดานสถานท่ี และภาพ ยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตร มีผลตอการชม
ภาพยนตรไทยในระดับมาก) 
 
4. การเปล่ียนแปลงจากปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ และมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในภาพรวม ระดับท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดคือ ตัวภาพยนตรเพราะคน
ไทยดูภาพยนตรสวนใหญ สนใจท่ีลักษณะของเร่ืองและการผูกเร่ืองท่ีนาสนใจ และระดับรองลงมา
ก็เปนการโฆษณาของภาพยนตรและการทําตลาด คนไทยสวนใหญจะดูภาพยนตรโดยดูจากโฆษณา
ในโทรทัศน, หนังสือพิมพ และโบชัวร ท่ีแจกตามสถานบันเทิงตาง ๆ เชน บริเวณโรงภาพยนตร, 
บริเวณหนาหางสรรพส่ิงคา และ บริเวณอ่ืน ๆ เปนตน สวนตอไปท่ีคนไทยความสนใจคือ เงินทุน
ในการทําภาพยนตรในเร่ืองนั้น ๆ เชน ถาภาพยนตรเร่ืองใดท่ี ใชเงินในการลงทุนสูง ๆ และมีการ
โฆษณาก็จะไดผูชมมากข้ึนดวยโดนมีผลมาจากผูชมท่ีรูก็อยากจะดูภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ดวย  ( อาง
ถึงวิทยานิพนธเร่ือง “พัฒนาการและทิศทางของโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซในประเทศไทย” 
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ของ มลฤดี ธาดาอํานวยชัย(2539) พบวา พัฒนาการของโรงภาพยนตรในประเทศไทยน้ันไดมีการ
พัฒนาเร่ือยมาจนกระท่ังปจจุบัน คือ ยุคของโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซปจจัยสําคัญท่ีทําใหโรง
ภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซเกิดข้ึนในประเทศไทยมี 3 ปจจัยและหนึ่งใน 3 ปจจัยนั้น คือ ปจจัยดาน
ตัวภาพยนตร ภาพยนตรในปจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึนท้ังในเร่ืองของเนื้อหา ความสมจริง 
ตลอดจนการนําเทคโนโลยีทาง ดาน Special Effect มาประยุกตใชทําใหภาพยนตรมีความสมจริง
มากข้ึน )  
 
5. รูปแบบเน้ือหาภาพยนตรไทยท่ีผูชมใหความนิยมสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2545-2546 ท่ีมีผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ซ่ึงผูประกอบการใหความสําคัญมากท่ีสุดปจจัยหนึ่งคือ เนื้อหาภาพ 
ยนตรในรูปแบบบู แอ็คช่ัน มากท่ีสุดเนื่องจากผูชมภาพยนตรสวนใหญมักจะเปนกลุมเด็กวัยรุน
จนถึงกลุมคนวัยทํางาน ดังนั้นลักษณะนิสัยของคนกลุมนี้จะชอบความต่ืนเตนสนุกสนานเสียสวน
ใหญ และระดับตอมาคนไทยใหความนิยมกับภาพยนตรตลก เบาสมอง เพราะสภาพสังคมใน
ปจจุบันมีการแขง ขันสูง และมักจะมีปญหาเกี่ยวกับความเครียดท้ังเร่ืองการงาน หรือการเรียน การ
เดินทางท่ีตองใชเวลาเดินทางนานมากในแตละวัน  ดังนั้นผูบริโภคจึงตองการดูภาพยนตรตลก เบา
สมอง เพื่อคลายความ เครียด ( อางถึงวิทยานิพนธเร่ือง การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชน ท่ีมีตอภาพยนตรไทย ของศิริรังษี สุคคต(2540) พบวาพฤติกรรมการชม
ภาพยนตรไทยของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเอกชนสวนใหญยังชอบชมภาพยนตร
ไทยอยู ภาพยนตรท่ีเลือกชมมากท่ีสุดคือ ภาพยนตรบู เหตุผลในการชมภาพยนตรไทย ชมเพื่อ
ตองการความบันเทิงโดยไปเลือกชมกับเพื่อนๆ ชวงเวลาคือ เสาร- อาทิตย สถานท่ีเลือกไปชมคือ 
ในหางสรรพสินคาท่ีมีโรงภาพยนตร) 
 
ขอเสนอแนะทางการตลาด 
1.  ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในระดบัมหภาค 

  1.1 ผลการวิจัย พบวา ในรายดานนั้น ดานเทคโนโลยี มีระดับของผลกระทบมาก  ดังนั้น 
ผูประกอบการโรงภาพยนตรควรใหความสนใจเร่ืองของความกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจภาพยนตรและนําไปประยุกตใชกับเทคนิคงานสรางภาพยนตร การบริการของ
โรงภาพยนตร ไมวาจะเปน การปรับปรุงอุปกรณ เคร่ืองมือ ชองทางการส่ือสารไรพรหมแดนท่ี
สําคัญอยางอินเตอรเน็ตใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีเปล่ียนแปลง และแนวโนม
ความตองการของผูบริโภคในกรุงเทพ มหานครในยุคปจจุบันเพื่อเปนการดึงดูดใหผูชมมาชม
ภาพยนตรเพิ่มข้ึน  
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1.2 ผลการวิจัย พบวา ในสวนของรายละเอียดในแตละดานนั้น เร่ืองการเปล่ียนแปลงวิถีการ
ดําเนินชีวิตมีผลกระทบในเชิงบวก มากท่ีสุด ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญ และเอาใจใส
ในเร่ืองของแนวโนมของการเปล่ียนแปลงรูปแบบของวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนกรุงเทพท่ี
เปล่ียนแปลงไปโดย ณ สถานประกอบการโรงภาพยนตรแตละแหงควรรวมรวมบันเทิงเอาไวอยาง
ครบวงจร ท้ังเร่ืองของโรงภาพยนตร รานคา รานอาหาร เปนตน เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมักให
ความสําคัญกับเร่ืองความสะดวกสบายในการเดินทาง และรวมความบันเทิงครบวงจร 
2. ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน 

2.1 ผลการวิจัย  พบวา ในรายดานนั้น ดานลูกคามีระดับของผลกระทบมากท่ีสุด ดังนั้น 
ผูประกอบการควรมีการศึกษาเร่ืองของความตองการของผูบริโภคซ่ึงก็คือกลุมผูชมภาพยนตรท่ีมา
ชมภาพยนตรไทย และสํารวจความตองการในดานตางๆ เชน ชอบรูปแบบ หรือแนวภาพยนตรไทย
แนวใดบาง ทัศนคติของกลุมผูชมท่ีมีตอภาพยนตรไทยในปจจุบัน เพ่ือท่ีจะผลิตภาพยนตรไทยให
ตรงกับความตองการของกลุมผูชมสวนใหญ 

2.2 ผลการวิจัย พบวา ในสวนของรายละเอียดในแตละดานนั้น รสนิยมในการชมภาพยนตรของ
ลูกคา มีผลกระทบในเชิงบวกสูงสุด ดังนั้น ผูประกอบการโรงภาพยนตรควรจะมีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเร่ืองของรสนิยมของลูกคา โดยมีการทําการวิจัยผูบริโภคอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ก็
เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการสามารถสรางภาพยนตรอยางทันเหตุการณตรงกับรสนิยมและ
ความตอง การของลูกคา 
3.  ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 

3.1 ผลการวิจัย พบวา ในรายดานนั้น ดานทรัพยากรภายในองคการ มีระดับของผลกระทบมาก
ท่ีสุด ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเร่ืองการบริหารงานภายในองคกรเปนหลักไมวา
จะเปนเร่ืองของความสัมพันธของพนักงานในแตละระดับ การแบงอํานาจหนาท่ีใหแตพนักงานตาม
ความสามารถและความถนัดของแตละคน การติดตอส่ือสารระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
องคกร และนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยใหการดําเนินงานตางๆงายข้ึน 

3.2 ผลการวิจัย พบวา ในสวนของรายละเอียดในแตละดานนั้น ทําเลท่ีตั้งโรงภาพยนตรมี
ผลกระทบมากท่ีสุด ดังนั้น หากผูประกอบการมีความตองการท่ีจะขยายสาขาโรงภาพยนตรเพิ่มข้ึน 
การเลือกทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสม ใกลแหลงชุมชนก็เปนปจจัยตัวหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากลูกคา
สวนใหญมักใหความสําคัญกับเร่ืองของการเดินทางไปในสถานท่ีตางๆที่ไมหางกับท่ีอยูอาศัยมาก
นัก เพื่อความสะดวก รวดเร็ว   
4.  ผลการวิจัย พบวา ตัวภาพยนตร มีผลกระทบตอธุรกิจภาพยนตรไทยมากท่ีสุด ดังนั้น การเลือก
ภาพยนตรมาเขาฉายผูประกอบการควรจะเลือกภาพยนตรโดยคํานึงจากเน้ือหาภาพยนตรท่ีผูชมให
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ความนิยมสูงสุด  และจัดภาพยนตรประเภทนั้นๆใหเขาฉายตามโรงภาพยนตรใหมากข้ึน ซ่ึงไดแก 
ภาพยนตรท่ีเปนรูปแบบ บู แอคช่ัน เนื่องจากเปนขอคนพบที่เกิดจากผลการวิจัย และจากการ
สัมภาษณผู ประกอบ การโรงภาพยนตร นอกจากนี้ยังพบวา กลุมผูชมภาพยนตรไทยท่ีสนใจเนื้อหา
ภาพยนตรแบบ บู แอคช่ัน นั้นมักจะอยูในชวงอายุระหวาง 15-35 ป และสวนใหญจะเปนเพศชาย 
มากกวาเพศหญิง  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป 

1.วิเคราะหผลกระทบของการเขามาของภาพยนตรจากตางประเทศกับภาพยนตรไทย 
2. ศึกษาความตองการ และพฤติกรรมในการชมภาพยนตรไทยของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลา 
3. ศึกษาศักยภาพของแนวโนมการขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตรใน

ประเทศไทย 
4. ศึกษาความเปนไปไดของการหาแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับกิจการภาพยนตร

ของชาติระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
5. ศึกษาถึงความตองการในการชมภาพยนตรไทยแนวสยองขวัญ หรือหนังผีซ่ึงเปน 

ภาพยนตรอีกแนวหนึ่งท่ีกลุมผูชมภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครใหความสนใจ 
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แบบสอบถาม 
 

“การประเมินสภาพแวดลอมของอุสาหกรรมภาพยนตรไทยในเขตกรงุเทพมหานคร” 
 
                                                                                                                                                                  
 

แบบสอบถามเร่ือง “การประเมินสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร” เปนสวนหนึ่งของการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการเขียนวิทยานิพนธตาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาปจจัยดานสถาพแวดลอมโดยทั่วไปในระดับมหภาค, ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน และปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
ในชวงป พ.ศ. 2546 เพื่อท่ีจะนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ เปนประโยชนในการแนวทางใน
การสนับสนุนวงการภาพยนตรไทยใหเกิดการพัฒนาและขยายตัวตอไปในอนาคต 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห และความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 
 

( นางสาวปจฉิมพร นาวีระ ) 
 

              ผูเขียน 
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ตอนท่ี 1 เร่ืองผลกระทบจากปจจัยสภาพแวดลอมท่ัวไป, ปจจัยสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน
และปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ 
1.ผลกระทบจากปจจยัสภาพแวดลอมโดยทั่วไป 
คําช้ีแจง รายการตอไปนี้เปนปจจัยสภาพแวดลอมท่ีทานพจิารณาวาปจจยัดังกลาวนี้สงผลกระทบตอ
กิจการของทานในระดับใดจากผลกระทบที่นอยท่ีสุด, นอย, ปานกลาง, มาก, และมากทีสุด 
นอกจากนี้ขอใหทานพิจารณาวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นการมีผลตอธุรกิจของทานทางบวก (+) หรือ
ทางลบ (-) กรุณาใสเคร่ืองหมาย 
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2. ผลกระทบจากปจจยัดานสภาพแวดลอมในการดําเนินการ 
คําชี้แจง รายการตอไปนี้เปนปจจัยสภาพแวดลอมท่ีทานพจิารณาวาปจจยัดังกลาวนี้สงผลกระทบตอ
กิจการของทานในระดับใดจากผลกระทบที่นอยท่ีสุด, นอย, ปานกลาง, มาก, และมากทีสุด 
นอกจากนี้ขอใหทานพิจารณาวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นการมีผลตอธุรกิจของทานทางบวก (+) หรือ
ทางลบ (-) กรุณาใสเคร่ืองหมาย 
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3. ขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการที่เกี่ยวของกับกิจการโรงภาพยนตร 
คําชี้แจง   รายการตอไปนี้เปนปจจยัสภาพแวดลอมภายในองคการท่ีทานพิจารณาวาปจจัยดังกลาวนี้  
สงผลกระทบธุรกิจของทาน นอกจากนี้ขอใหทานพิจารณาวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนนั้นมีผลตอธุรกิจ
ของทานทางบวก (+) หรือทางลบ (-) กรุณาเขียนเคร่ืองหมายลงในชองวาง 
1. เพศ 
      ชาย 
      หญิง 
2. อายุ 
      ต่ํากวา 30 ป 
      30-39 ป 
      40-49 ป 
      ตั้งแต 50 ปข้ึนไป 
3. การศึกษา 
      อนุปริญญา 
      ปริญญาตรี 
      สูงกวาปริญญาตรี 
4. โรงภาพยนตร 

� Major Cineplex 
� EGV 
� SF. Cinema 
� UMG  
� Major Hollywood 
� NK 
� Apex 
� Coliceum 

    โปรดระบุสาขา……………………… 
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5. ระยะเวลาในการดําเนินงานของบริษัทถึงป พ.ศ. 2546  ( ภายใตชื่อบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งของ
สาขาท่ีทานดําเนินงาน ) 

� นอยกวา 30 ป 
� 31 – 35 ป 
� 36 -40 ป 
� มากกวา 41 ป 

6.  จํานวนของพนักงานในบริษัท ( เฉพาะสาขาท่ีทานดาํเนินงาน ) 
 ผูจัดการสาขา และรองผูจัดการสาขา ................ ราย 
 พนักงานประจํา ………… ราย ( นับรวมผูจัดการสาขา และรองผูจัดการสาขา ) 
 พนักงานชัว่คราว .............. ราย 
7.  เงินทุนจดทะเบียนของบริษัท  จํานวน………………………บาท  
8.  สัดสวนของการพึง่พาเงนิลงทุนในธุรกิจของบริษัท 

ตางประเทศ       :        ในประเทศ 
  
9. ทานคิดวาปริมาณของจํานวนภาพยนตรไทยท่ีทําการฉายในชวงป พ.ศ. 2546 เปนเชนใดเม่ือ
เปรียบเทียบกับ 
    ป พ.ศ. 2545 

� เพิ่มข้ึน 
� ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 103 

10. โปรดพิจารณาระดับของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยดังตอไปนี ้

     ระดับของผลกระทบ 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1 โครงสรางพื้นฐานขององคการ           

  1.1 การติดตอส่ือสาร           

  1.2 อํานาจหนาท่ี           

  1.3 การไหลของงาน           

  1.4 การจัดการทั่วไป           

2 วัฒนธรรมภายในองคการ        

  2.1 ระบบความเช่ือ            

  2.2 ความคาดหวัง           

  2.3 บรรทัดฐานและคานยิมรวมกัน          

  2.4 ความผูกพนัของพนักงาน           

3 ทรัพยากรในองคการ        

  3.1 การเงิน           

  3.2 บุคลากร          

  3.3 ขอมูล           

  3.4 เทคโนโลย ี           

  3.5 เคร่ืองมืออุปกรณ           

  3.6 ทําเลที่ตั้งโรงภาพยนตร           
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ตอนท่ี 2 เร่ืองขอมูลท่ีเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอมในระดับตางๆท่ีมีความสัมพันธ และสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ในชวงป พ.ศ. 2546 

คําชี้แจง รายการตอไปนี้เปนขอมูลท่ีทานพิจารณาวาขอมูลเหลานี้เกีย่วของกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยและสงผลกระทบตอธุรกิจของทาน กรุณาเขียนเคร่ืองหมายลงในชองวาง 
1.  มูลคารายไดของภาพยนตรไทยเฉล่ียตอเร่ืองในชวงป พ.ศ. 2546 เปนเชนใด 
 เพิ่มข้ึน  
 คงท่ี 
 ลดลง 
2.  มูลคารายไดรวมของธุรกิจภาพยนตรไทยของบริษัททานในชวงป พ.ศ. 2546 
 < 700 ลานบาท 
 701 – 800 ลานบาท 
 801 – 900 ลานบาท 
 > 901 ลานบาท 
3.  ทานคิดวาโดยภาพรวมตลาดภาพยนตรไทยในปจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงหรือไม 

มีการเปล่ียนแปลง 
 ดีข้ึน 
ไมมาก 

                     แยลง 
 ไมมีการเปล่ียนแปลง       
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โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาพยนตรไทย 
 

     ระดับของการเปล่ียนแปลง 

ปจจัย มา
ก 

ปา
น

กล
าง

 

นอ
ย 

3.1 ตัวภาพยนตร       

3.2 ระบบภาพยนตร       

3.3 กลุมผูชมภาพยนตร       

3.4 การดําเนินการดานกลยุทธการทําตลาด       

3.5 เงินลงทุน       

3.6 ผูกํากับภาพยนตร       

 
4.รูปแบบเนื้อหาภาพยนตรไทยท่ีผูชมใหความนิยมสูงสุดในชวงป พ.ศ. 2546 คือรูปแบบใด 
 

                ความชื่นชอบ 

แนวภาพยนตรไทย 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

4.1 ประวัติศาสตร       

4.2 ตลก       

4.3 บู แอ็คช่ัน       

4.4 โรแมนติก       

4.5 ชีวิต       

4.6 ฆาตกรรม       

4.7 วิทยาศาสตร       

4.8 อ่ืน ๆ        
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ประวัติผูเขียน 
  
ช่ือ-นามสกุล                                       ปจฉิมพร นาวีระ   
ประวัติการศึกษา                                 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร  
                                                            สาขา ประชาสัมพันธ จากมหาวิทยาลัยรังสิตในป พ.ศ. 2541  
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน   พนกังานฝายการตลาดบริษัท อินเตอรเนต โซลูช่ัน แอนด   

                                               เซอรวิส โพรวายเดอร จํากดั ในป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน  
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