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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยด้านเน้ือหาซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างของภาพยนตร์ 
สุนทรยีศาสตร์ของภาพยนตร์ เนื้อหาสาระของภาพยนตร์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารแบบปาก               
ต่อปาก และภาพลกัษณ์ ที่มีผลต่อการตัดสนิใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดิโอจิบลิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจยั                
คือ ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไปที่เคยชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดิโอจิบลิ               
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่              
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
และสถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคูณู 

ผลการศกึษาพบว่า ภาพยนตรอ์นิเมชัน่ของสตูดโิอจบิลทิีม่กีารรบัชมมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอืเรื่อง Spirited 
Away มติวิญิญาณมหศัจรรย ์My Neighbor Totoro โทโทโร่เพื่อนรกั และ Kiki's Delivery Service แม่มดน้อยกกิ ิ

องค์ประกอบที่มีผลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดิโอจิบลิ อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 
ได้แก่ โครงสร้างของภาพยนตร์อนิเมชัน่ สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์อนิเมชัน่ และการสื่อสารการตลาด                       
แบบบูรณาการ และในระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การสื่อสารแบบปากต่อปาก และภาพลกัษณ์ ส่วนองคป์ระกอบทีไ่ม่มผีลต่อ
การตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ของสตูดโิอจบิล ิไดแ้ก่ เน้ือหาสาระของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ 
 
ค าส าคญั: การตดัสนิใจชม ภาพยนตรอ์นิเมชัน่ สตูดโิอจบิล ิ
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Abstract 
 

The purpose of this research is to study the content analysis include the structures of animated  
films, animation aesthefics and the contents of animated films, integrated marketing communication, 
word-of-mouth and image affecting audience decisions to watch animated movies by Studio Ghibli. The 
examples used in this research included four hundred customers who watched animated movies by Studio 
Ghibli. The questionnaire was employed as a tool for data collection. The statistic hypotheses testing employed 
a t-test, a One Way Analysis of Variance and Multiple Regression. 

The results of the study were as follows: The top three animation movies of Studio Ghibli included 
Spirited Away, My Neighbor Totoro and Kiki's Delivery Service. 

The factors influencing the decision to watch the animated films of Ghibli Studio. The structure of 
animated films, the aesthetics of animation movie and integrated marketing communication, were at significant 
level of 0.01 and word-of-mouth and image at significant levels of 0.05 The factor which influenced the decision 
to watch was the content of animated films. 
 
Keyword: Watch Decisions, Movie Animation, Studio Ghibli 
 
บทน า 

“ท าไมธุรกจิอนิเมชัน่ไทยถึงไม่ประสบความส าเรจ็?” เป็นค าถามที่หลายๆ คนสงสยั ทัง้ๆ ที่ปจัจุบนัธุรกจิ
ภาพยนตร์ เติบโตขึ้นอยากมาก มูลค่ารวมตลาดภาพยนตร์โลก ในปี ค.ศ. 2015 อยู่ที่ 38,300 ล้านเหรียญสหรฐั                
หรอืราว 1.34 ล้านล้านบาท และมกีารเติบโตขึน้เรื่อยๆ ซึ่งในไทยมูลค่ารวมตลาดภาพยนตร์ในปี 2558 มปีระมาณ 
4,200 ลา้นบาท ซึง่ภาพยนตรแ์ทบทุกเรื่องลว้นแต่ใชเ้ทคนิคอนิเมชัน่แทบทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอนิเมชัน่
ภาพยนตรท์ี่ใชเ้ทคนิคอนิเมชัน่เขา้มาผสมกบัคนแสดง ซึ่งตลาดอนิเมชัน่ปี 2558 ของไทยมมีูลค่า 3,851.1 ล้านบาท   
แต่เมื่อถามถงึภาพยนตรอ์นิเมชัน่ทีเ่ป็นฝีมอืของคนไทยเองแลว้ กลบัไม่มใีครนึกออกเลย นอกจากเรื่องกา้นกลว้ย ทัง้นี้
ธุรกจิอนิเมชัน่ทัว่โลกมกีารพฒันาและเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่สวนทางกบัธุรกจิอนิเมชัน่ในไทยทีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ 
เมื่อลองเปรียบเทียบรายได้จากภาพยนตร์อนิเมชัน่ เรื่อง Frozen ซึ่งมีรายได้รวมถึง 42,662.78 ล้านบาท                 
ส่วนภาพยนตร์อนิเมชัน่ของไทยที่ท ารายได้สูงสุดคือ ก้านกล้วย สามารถท ารายได้เพียง 93.12 ล้านบาท ซึ่งหลงั  
จากนัน้กไ็ม่มภีาพยนตร์อนิเมชัน่ของไทยเรื่องไหนที่ท ารายได้สูงกว่านี้อกีเลย บางคนกล่าวว่าทมีงานไม่มคีุณภาพ  
ภาพไม่สวย ไม่น่าดู ฝีมือไม่ดี แต่แท้ที่จริงแล้วผีมือการท าภาพยนตร์อนิเมชัน่ของคนไทยกลับได้รับการยอมรบั                 
จากต่างชาตไิม่น้อย และบรษิทัในไทยหลายแห่งกถ็ูกว่าจา้งใหผ้ลติภาพยนตรอ์นิเมชัน่ใหก้บัต่างประเทศหลายๆ เรื่อง 
เช่น เดอะมัง๊ค์สตูดโิอ (The Monk Studio) ที่ได้เคยร่วมงานกบัพกิซาร์แอนิเมชนัสตูดโิอ (Pixar Animation Studios) 
(สยามดารา. 2558: ออนไลน์) และยงัได้ร่วมงานกบับรษิัทภาพยนตร์ต่างประเทศอกีมากมาย เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 
Rango, ภาพยนตรเ์รื่อง Final Fantasy XV Kingsglaive และภาพยนตรเ์รื่อง ไซอิว๋ คนเลก็อทิธฤิทธิใ์หญ่ 2 (Journey 
to the west 2) เป็นต้น (The Monk Studio. ออนไลน์) เป็นต้น จากการที่ได้ศึกษาพบว่าคนไทยและบริษัทผลิต
ภาพยนตร์อนิเมชัน่ในไทยมฝีีมอืและความสามารถเทียบเท่าต่างชาติเช่นกนั แต่เหตุใดที่ท าให้ภาพยนตร์อนิเมชัน่                
ของไทย จงึถูกมองขา้มจากคนในชาตขิองตนเอง 
 จากการส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ จากคนทีอ่ยู่ในวงการอนิเมชัน่ ลว้นกล่าวว่า ปญัหาเกดิจากนายทุนทีใ่หเ้งนิทุน
ในการสนบัสนุน และสรา้งอนิเมชัน่ไม่เพยีงพอ มกีารตกีรอบการเล่าเรื่องต่างๆทีท่ าใหเ้รื่องราวน่าเบื่อและไม่น่าติดตาม 
มีการยัดเยียดประเพณี วัฒนธรรม ศีลธรรม หลักปรัชญา แล ะความรู้มากจนเกินไปจนไม่สมเหตุสมผล                      
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เนื้อเรื่องทีเ่ดาง่าย ไม่มคีวามน่าตื่นเตน้ เป็นต้น จากทีก่ล่าวมาสามารถสรุปไดเ้บือ้งต้นว่า สิง่ทีน่ายทุนต้องการมคีวาม
ใกล้เคยีงกบัแนวคดิหลกัของค่ายสตูดโิอจบิล ิ(Ghibli Studio) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัการกล่าวขานว่าเป็นดสินีย์              
แห่งตะวนัออก เป็นสตูดโิอทีส่รา้งภาพยนตรอ์นิเมชัน่ทีม่คีุณภาพทัง้ดา้นเน้ือหาของเรื่อง การออกแบบ ทัง้ยงัมกีารแฝง
ปรชัญาและขอ้คดิที่ด ีและยงัได้รางวลัจากเวทรีะดบัโลกจ านวนมาก อกีทัง้ภาพยนตร์แทบทุกเรื่องยงัถูกซื้อลขิสทิธิ ์            
โดยวอลดิสนีย์ และน าไปฉายในหลายประเทศ และยังได้รับต าแหน่งภาพยนตร์อนิเมชัน่ยอดเยี่ยมหลายเรื่อง                     
ซึ่งแตกต่างจากบรษิทัในไทย ถึงแม้ว่าแนวคดิหลกัจะมคีวามใกล้เคยีงกนัแต่การประสบความส าเรจ็กลบัแตกต่างกนั   
โดยสิน้เชงิ ท าใหบ้รษิทัผูผ้ลติและผูล้งทุนในธุรกจิภาพยนตรอ์นิเมชัน่ในไทยจงึต้องพจิารณาปญัหาใหต้รงจุด ว่าปญัหา
ทีแ่ทจ้รงิอยู่ตรงไหน องคป์ระกอบส่วนไหนบา้งทีค่วรทุ่มเงนิไปกบัการลงทุนมากทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นดา้นโครงสรา้งของ
ภาพยนตรอ์นิเมชัน่ สุนทรยีศาสตรข์องภาพยนตรอ์นิเมชัน่ หรอืเน้ือหาสาระของภาพยนตร ์รวมถงึกลุ่มเป้าหมายของ
ผูช้มภาพยนตรอ์นิเมชัน่ทีข่ยายวงกวา้งมากขึน้ ไม่จ ากดัเฉพาะแค่วยัเดก็ ความตอ้งการ ความคาดหวงัของคนเหล่านัน้
คอือะไร ปจัจยัอะไรบา้งทีท่ าใหผู้บ้รโิภคในกลุ่มน้ีเลอืกชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่แต่ละเรื่อง 
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         Regression 
 
      Regression 
                         
   
 Regression  
               
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความส าคัญขององค์ประกอบในการผลิตภาพยนตร์อนิเมชัน่ต่อ              
ความตัง้ใจชม : กรณีศกึษาสตูดโิอจบิล ิอนัจะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัผูผ้ลติ และผู้ลงทุนในธุรกจิภาพยนตร์อนิเมชัน่ 
เพื่อใหส้ามารถพฒันาผลงานภาพยนตรอ์นิเมชัน่ใหเ้ป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นเน้ือหา ของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ

2. เพื่อศกึษาการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ
 3. เพื่อศกึษาการสือ่สารแบบปากต่อปาก (WOM) ของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ
 4. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ ของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ
 5. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ
 6. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นเน้ือหาทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ 
 

 

โครงสรา้งของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ 

 

ภาพลกัษณ์ (Image) 

 
 
 

 
 

การตดัสนิใจชมภาพยนตร ์
อนิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ
ของคนกรุงเทพมหานคร 

 

 

สนุทรยีศาสตรข์องภาพยนตรอ์นิเมชัน่ 

 

เน้ือหาสาระของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ 

 

การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 

 

การสือ่สารแบบปากต่อปาก (WOM) 
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 7. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC ที่มีผลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ ของ
สตูดโิอจบิล ิ 
 8. เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) ที่มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ ของ                
สตูดโิอจบิล ิ 
 9. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. โครงสรา้งของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ 
 2. ปจัจยัด้านเน้ือหา ทางด้าน สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์อนิเมชัน่ มีผลต่อการตัดสนิใจชมภาพยนตร์                
อนิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ 
 3. ปจัจยัดา้นเน้ือหา ทางดา้น เน้ือหาสาระของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ 
ของสตูดโิอจบิล ิ 

4. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ 
 5. การสือ่สารแบบปากต่อปาก (WOM) มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ 
 6. ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิ
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านเน้ือหา (Content) ชลทชิา สทุธนิิรนัดรก์ุล (2521: 2) การทีจ่ะเขา้ใจ
สิง่ใดสิง่หนึ่งอย่างลกึซึง้ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง กจิกรรม หรอืการด าเนินงานต่างๆ อย่างน้อยทีสุ่ดต้องการ
การวิเคราะห์ (Analysis) ส่วนประกอบต่างๆ ของสิ่งนัน้ เช่น วิเคราะห์เนื้อหาความรู้ เป็นต้น อันจะช่วยให้เกิด                 
ความเขา้ใจถ่องแทใ้นสาขาวชิานัน้ 

นิพนธ ์คุณารกัษ์ (2551) อา้งองิจาก Jeremy G. Butler (1994) ไดเ้สนอแนวทาง ซึง่สามารถน ามาวเิคราะห์
และวจิารณ์ภาพยนตรอ์นิเมชัน่ไดเ้ป็นอย่างด ีองคป์ระกอบหรอืปจัจยัของภาพยนตรอ์นิเมชัน่หลกัๆ ทีจ่ะน ามาวเิคราะห์
วจิารณ์ 

ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกปจัจยัดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย โครงสรา้งของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ (Structure) สนุทรยีศาสตร์
ของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ (Aesthetics) และเน้ือหาสาระของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ (Contents) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เสรี วงษ์มณฑา  (2540) ได้ให้              
ค านิยามของ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการว่าเป็นกระบวนการพฒันาแผนงานการสื่อสารการตลาดทีต่อ้งใชก้าร
สื่อสาร เพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง เป้าหมายของ IMC คอืการทีจ่ะมุ่งสรา้งพฤตกิรรม
ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความต้องการของการตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสนิค้า (Brand 
contacts) เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะได้รู้จกัสนิค้าที่จะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมัน่ในสนิค้า               
ยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่ง 

ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การตลาด
ทางตรง การจดันิทรรศการ และการใหส้มัปทาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โรเซน (2545) กล่าวว่า                
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) เป็นการพูดถึงเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) ซึ่งการสื่อสารแบบปากต่อปาก                   
เป็นการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยงัอกีบุคคลหนึ่ง (Person-to-Person Communication) โดยจะสื่อสารเพื่อเจาะลงไป
ยงัปจัจยัที่ส่งผลต่อการซื้อผลติภัณฑ์ ในช่วงเวลาต่างๆ โดยผ่านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย หรอืแม้กระทัง่             
การสือ่สารดว้ยโทรศพัท ์E-mail หรอืหนงัสอืพมิพ ์
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เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล และคณะ (2544) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) เป็นเครื่องมือ                
ทางการตลาดที่มีประสทิธิภาพสูง เพราะการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าจนลูกค้าเกิดความชื่นชม  และมีการ              
บอกต่อไปยงับุคคลอื่น ถอืว่าเป็นการโฆษณาสนิคา้ใหโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายซึง่เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มคีวาม
น่าเชื่อถอื และถอืเป็นการโฆษณาทีก่วา้งขวางและรวดเรว็ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ (Image) คอตเลอร์ และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller. 2006: 299) 
อธบิายว่า ภาพลกัษณ์ คอื การรบัรูข้องสาธารณชนเกีย่วกบับรษิทัหรอืสนิคา้ของบรษิทั 

Jefkins (1993, 21-22) ได้อธิบายภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจไว้ว่าภาพลักษณ์ต่อบริษัทหรือภาพลกัษณ์               
ต่อองค์กรธุรกจิ (Corporate Image) คือ ภาพขององค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งหมายรวมทุกสิง่ทุกอย่างเกี่ยวกบัองค์กร              
ที่ประชาชนรู้จ ักเข้าใจและได้มีประสบการณ์ในการสร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรนัน้ ส่วนหนึ่งกระท าได้โดยอาศยั              
การน าเสนออัตลักษณ์ขององค์กร  (Corporate Identity) ซึ่งปรากฎแก่สายตาคนทัว่ไปได้ง่าย เช่น  สัญลักษณ์ 
เครื่องแบบ ฯลฯ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้ เชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 659) ไดใ้ห้
ความหมายของ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค หมายถงึ ขัน้ตอนในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากสอง ทางเลอืก
ขึน้ไปพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะพจิารณาในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ  ทัง้ดา้นจติใจ (ความรูส้กึนึกคดิ) และ
พฤตกิรรมทางกายภาพ การซือ้เป็นกจิกรรมดา้นจติใจ และกายภาพ ซึง่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กจิกรรมเหล่านี้ 
ท าใหเ้กดิการซือ้ และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542: 192) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า ในการที่ผู้บริโภคจะซื้อ               
สนิค้าใดสนิค้าหนึ่งนัน้จะต้องมกีระบวนการตัง้แต่จุดเริม่ต้นไปจนถึงทศันคติหลงัจากที่ได้ใช้สนิค้าแล้ว  ซึ่งสามารถ
พิจารณาเป็นขัน้ตอนได้ดงันี้  การมองเห็นปญัหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลอืก               
การตดัสนิใจซือ้ ทศันคตหิลงัการซือ้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักศกึษาและอาจารยม์หาวทิยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล               
ทีเ่คยชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิลิ โดยใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 
2546: 74) และได้ก าหนดค่าความเชื่อมัน่  95% ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน  5% จะได้ขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง               
จ านวน 385 ราย และเผื่อการสูญเสยีแบบสอบถามโดยส ารองไวเ้ท่ากบั 15 ราย ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยั 
ครัง้นี้เท่ากบั 400 ราย 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 การวจิยัในครัง้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 7 สว่น คอื  
1) แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามความคดิเหน็ของปจัจยัด้านเน้ือหา                 
3) แบบสอบถามความคดิเหน็ดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 4) แบบสอบถามความคดิเหน็ดา้นการ 
สื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) 5) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปจัจัยด้านภาพลักษณ์ 6) แบบสอบถาม                     
การตัดสินใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดิโอจิบลิ 7) แบบสอบถามพฤติกรรมการชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของ                 
สตูดโิอจบิล ิ 
 ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั   
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ ทฤษฏีหลกัการ และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทางในการ 
ก าหนดขอบเขตของการวจิยั และการสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั ใหค้รอบคลุมตาม ความมุ่งหมายของการวจิยั  
 2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาทีต่อ้งการจะ ศกึษา   
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 3. รวบรวมขอ้มลูและเน้ือหาต่างๆ ทีไ่ดจ้ากเอกสาร งานวจิยั เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดท้ัง้หมดมา สรา้งแบบสอบถาม   
 4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบและเสนอแนะ  เพิ่มเติม เพื่อ               
ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหถู้กตอ้งและเหมาะสมก่อนน าไปใช้  
 5. น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครัง้  เพื่อแก้ไขปรับปรุงครัง้สุดท้าย  ก่อนน าไป                    
ทดลองใช้ (Try Out) โดยการน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นัน้ไปทดลองใช้ เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliabitity)                              
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 449) จากการน าแบบสอบถามไปค านวณหาค่าความเชื่อมัน่ จ านวน 30 ชุด 
 6. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา ดงันี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง                 
อายุ 15-20 ปี รายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่า 15,000 บาท 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านเนื้อหาประกอบด้วย โครงสร ้างของภาพยนตร ์อนิเมชัน่ 
สนุทรยีศาสตร์ของภาพยนตร์อนิเมชัน่ และเน้ือหาสาระของภาพยนตรแ์อนิเมชัน่ พบว่า 
 ดา้นโครงสร้างของภาพยนตร์อนิเมชัน่  ผู้ชมมีความคดิเหน็ในระดบัดมีาก คอื ข้อแนวคดิหลกั (concept) 
ของภาพยนตร์ของสตูดโิอจบิลมิคีวามน่าสนใจ รองลงมาคอื ขอ้รูปแบบลกัษณะของภาพยนตร์ (รูปแบบเหมอืนจรงิ            
ตัดทอน ยุคโบราณ ยุคอวกาศ เป็นต้น) ของสตูดิโอจิบลิ มีความน่าหลงใหล ข้อการเล่าเรื่อง ของภาพยนตร์                  
ของสตูดโิอจบิล ิมคีวามสนุกสนาน และขอ้แนวเรื่องของภาพยนตร์ (แฟนตาซ ีดราม่า ไซไฟ เป็นต้น) ของสตูดโิอจบิล ิ
ตรงกับแนวภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบตามล าดับ และความคิดเห็นในระดับดี คือ ข้อการเล่าเรื่อง ของภาพยนตร์                
ของสตูดโิอจบิล ิมคีวามสมจรงิ สมเหตุสมผล 
 ดา้นสนุทรยีศาสตร์ของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ผู้ชมความคดิเหน็ในระดบัดมีาก คอื ขอ้การออกแบบ (ตวัละคร
ฉาก และองคป์ระกอบต่างๆ) ของภาพยนตร ์ของสตูดโิอจบิล ิมคีวามสวยงาม รองลงมาคอื ขอ้งานศลิป์ (การใชส้ ีแสง
เงา เช่น สสีนัสดใส สพีาสเทล สสีนัเหมอืนจรงิ เป็นต้น) ของภาพยนตร์ ของสตูดโิอจบิล ิมคีวามสวยงาม ขอ้เสยีง
ประกอบ เพลงประกอบ ของภาพยนตร์ ของสตูดโิอจบิลิ มคีวามไพเราะ ขอ้การเคลื่อนไหว (ความละเอยีดการขยบั    
ของตวัละคร) ของภาพยนตร์ ของสตูดโิอจบิลิ มคีวามสมจรงิ และสวยงาม และขอ้เสยีงพากย์ ของภาพยนตร์ ของ
สตูดโิอจบิล ิมคีวามสมจรงิ ตรงกบัอารมณ์ของตวัละคร ตามล าดบั 
 ด้านเนื้อหาสาระของภาพยนตร์แอนิเมชัน่  ผู้ชมมีความคิดเห็นในระดับดีมาก คือ ข้อเนื้อหาสาระ (การ
สอดแทรกความเชื่อ วฒันธรรม ขอ้คดิ ปรชัญา เป็นตน้) ของภาพยนตร ์ของสตูดโิอจบิล ิมคีวามเหมาะสมกบัเรื่องนัน้ๆ 
ไม่มากหรอืน้อยจนเกินไป รองลงมาคอื ขอ้ภาพยนตร์ของสตูดโิอจบิล ิมเีนื้อหาที่ให้ขอ้คดิ และเป็นประโยชน์ และ             
ขอ้ภาพยนตร์ ของสตูดโิอจบิล ิสามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระ (การสอดแทรกความเชื่อ วฒันธรรม ขอ้คดิ ปรชัญา                
เป็นตน้) เขา้กบัเนื้อเรื่องของภาพยนตรไ์ดอ้ย่างลงตวั ตามล าดบั 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลความคดิเหน็การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า ความคดิเหน็ในระดบัดมีาก 
คือ ด้านการให้สมัปทาน ในระดับดี คือ ด้านการโฆษณา ด้านการจัดนิทรรศการ ด้านการประชาสมัพันธ์ และ               
ดา้นการตลาดทางตรง อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 
 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก ผู้ชมมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก คือ              
ข้อการบอกต่อจากคนรอบข้าง มีความส าคัญต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของท่านเพียงใด ในระดับดี คือ                    
ขอ้ค าแนะน า/การวจิารณ์/รวีวิ จากบุคคลทัว่ไปในสื่อออนไลน์ มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตร์ของท่าน
เพยีงใด และขอ้ค าแนะน า/การวจิารณ์/รวีวิ จากนกัวจิารณ์ มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรข์องท่านเพยีงใด 
ตามล าดบั 
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 5. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคดิเหน็ปจัจยัด้านภาพลกัษณ์ พบว่า ผู้ชมมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก คอื                
ขอ้ท่านมคีวามรูส้กึว่าภาพยนตรข์องสตูดโิอจบิล ิจากรางวลัทีไ่ดร้บัเป็นภาพยนตรท์ีม่คีุณภาพ รองลงมาคอื ขอ้ท่านมี
ความรู้สึกว่าภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย สตูดิโอจิบลิ มีความสนุกสนาน ข้อท่านมีความรู้สึกว่าภาพยนตร์ของ                 
สตูดโิอจบิล ิที่ติดอนัดบัหนังท าเงนิ เป็นภาพยนตร์ทีส่นุกสนาน และมคีุณภาพ และขอ้ท่านมคีวามรูส้กึว่าภาพยนตร์               
ทีถู่กสรา้งขึน้โดย ผูก้ ากบั ฮายาโอะ มยิาซาก ิ(ผูก้่อตัง้) เป็นภาพยนตรท์ีส่นุกสนานและน่าตดิตาม ตามล าดบั 
 6. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็การตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ของสตูดโิอจบิล ิพบว่า ผูช้มมคีวาม
คดิเหน็ในระดบัดมีาก คอื ชื่นชอบสไตลข์องภาพยนตร ์รองลงมาคอื ชมเพราะเรื่องราวมคีวามสนุกสนาน ในระดบัด ีคอื 
ชอบเพลงประกอบของภาพยนตร ์ชมเพราะชื่อเสยีงของสตูดโิอ ชมเพราะมรีางวลัการนัตคีุณภาพ และชมเพราะสรา้ง
จากบทประพนัธช์ื่อดงั ตามล าดบั 
 7. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็พฤตกิรรมการชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ของสตูดโิอจบิล ิพบว่า บุคคลทีม่ี
อทิธพิลต่อการชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดโิอจบิลมิากที่สุด คอื ตวัท่านเอง แนวภาพยนตร์อนิเมชัน่ ที่ผู้ชมชอบ  
มากที่สุด คือ ภาพยนตร์แฟนตาซี สื่อโฆษณาของภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดิโอจิบลิที่ท่านพบบ่อยที่สุด คือ                
สือ่โฆษณาทางอนิเทอรเ์น็ต ภาพยนตรข์องสตูดโิอจบิลทิีม่ผีูช้มมากทีส่ดุคอื เรื่อง Spirited Away มติวิญิญาณมหศัจรรย ์
รองลงมาคอื My Neighbor Totoro โทโทโร่เพื่อนรกั และ Kiki's Delivery Service แม่มดน้อยกกิ ิ
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบแบบสอบถาม ดงันี้ 
 องค์ประกอบที่มีผลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดิโอจิบลิ อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 
ได้แก่ โครงสร้างของภาพยนตร์อนิเมชัน่ สุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์อนิเมชัน่ และการสื่อสารการตลาด                   
แบบบูรณาการ และในระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การสื่อสารแบบปากต่อปาก และภาพลกัษณ์ ส่วนองคป์ระกอบทีไ่ม่มผีลต่อ
การตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ของสตูดโิอจบิล ิไดแ้ก่ เน้ือหาสาระของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ปจัจยัทีผ่ผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ของสตูดโิอจบิล ิมากทีส่ดุ คอื  

ปจัจยัด้านเน้ือหา ด้านโครงสร้างของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของ
สตูดิโอจิบลิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากโครงสร้างของภาพยนตร์เป็นเสมือนภาพรวมของ
ภาพยนตร์เรื่องนัน้ๆ ซึ่งผู้ชมจะพจิารณาการตดัสนิใจชมภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องด้วยการพจิารณาโครงสร้างต่างๆ             
ของภาพยนตร ์เช่น แนวคดิหลกัชองเรื่อง แนวของเรื่อง การเล่าเรื่อง เป็นต้น หากผูข้มชอบแนวภาพยนตรแ์นวไหน              
ก็มักจะเลือกชมภาพยนตร์แนวนัน้ๆ เช่น ผู้ชมที่ชอบแนวแอคชัน่ก็จะมีความสนใจ และตัดสินใจชมภาพยนตร์                 
แนวแอคชัน่มากกว่าแนวอื่นๆ หรือวิธีการเล่าเรื่องที่สามารถท าให้สนุกสนาน และน่าติดตาม ดังนัน้  โครงสร้าง
ภาพยนตร์จึงถือเป็นปจัจยัแรกที่ท าให้ผู้ชมตัดสนิใจชมภาพยนตร์นัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐ นิวรณ์                
ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และสนัทดั ทองรนิทร์ (2016) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยัภาพยนตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชม
ภาพยนตร ์พบว่า ปจัจยัของภาพยนตรต์วัอย่างทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์ ประกอบดว้ย ความน่าสนใจ
ของเน้ือเรื่องและน า ประเภทภาพยนตร ์และงานวจิยัของ ชาญวทิย พรหมพทิกัษ์ (2557) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การเลอืกชมภาพยนตรด์จิทิลัในประเทศไทย กรณีศกึษาโรงภาพยนตร์ ระบบมลัตเิพลก็ซ์ พบว่า ปจัจยัทีก่ลุ่มตวัอย่าง
เลอืกชมภาพยนตรด์จิทิลัสามมติใินระดบัสงู คอื เน้ือหาของภาพยนตร ์และประเภทของภาพยนตร ์ 

รองลงมา คือ ปจัจัยด้านเน้ือหาด้านสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์อนิเมชัน่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์อนิเมชัน่ของสตูดโิอจบิล ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากสุนทรยีศาสตร์ของภาพยนตร์               
อนิเมชัน่ เป็นองคป์ระกอบของภาพยนตรท์ีผู่บ้รโิภคสามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสั ไม่ว่าจะเป็นการมองเหน็ หรอื
การได้ยนิ เช่น การออกแบบตวัละคร การออกแบบฉาก งานศลิป์ การใช้ส ีแสงเงา และเสยีงประกอบต่างๆ เป็นต้น 
ดงันัน้ จงึเป็นองคป์ระกอบทีผู่ช้มจะรบัรูไ้ดช้ดัเจนทีสุ่ด หากสามารถสรา้งแรงดงึดูดจากสุนทรยีศาสตรข์องภาพยนตร์      
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อนิเมชัน่ได้จะช่วยให้ผู้ชมเกิดการตัดสินใจชมได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรภัทร์ จิตต์จ านงค์                        
จีรบุณย์ ทัศนบรรจง (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกชมภาพยนตร์แอนิเมชันไทยเรื่อง                         
"กา้นกลว้ย 2" พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการชมภาพยนตรม์ากทีสุ่ดอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความน่ารกัและความสวยงาม
ของตวัละคร  

อันดับต่อมาคือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) มีผลต่อการตัดสนิใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่                
ของสตูดโิอจบิล ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ เป็นสิง่ทีเ่ชื่อมโยง 
ระหว่างผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค ซึง่จะท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัและรบัรูถ้งึสิง่ทีผู่ผ้ลติภาพยนตรต์อ้งการจะสื่อและน าเสนอมากที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐ นิวรณ์ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และสนัทดั ทองรนิทร์ (2016) ที่ศกึษาเรื่อง ปจัจยั 
ภาพยนตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร ์พบว่า ปจัจยัของภาพยนตรต์วัอย่างทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชม 
ภาพยนตร์ ประกอบด้วย การสื่อสารภายในภาพยนตร์ตวัอย่าง และการน าเสนอและการตดัต่อภาพยนตร์ตวัอย่าง  
ชาญวทิย พรหมพทิกัษ์ (2557) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกชมภาพยนตรด์จิทิลัในประเทศไทย กรณีศกึษา 
โรงภาพยนตร์ ระบบมัลติเพล็กซ์ พบว่า ปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกชมระดับปานกลาง ได้แก่ ภาพยนตร์ตัวอย่าง                
สว่นปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกชมระดบัน้อย ไดแ้ก่ กจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาดต่างๆ  

อันดับต่อมาคือ การสื่อสารแบบปากต่อปาก  (WOM) มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ของ             
สตูดิโอจิบลิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) ถือเป็นการสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพมากในยุคปจัจุบนั เน่ืองจากการสื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) เป็นการสื่อสารจากผูบ้รโิภคถงึผูบ้รโิภค 
ซึ่งมคีวามน่าเชื่อถือและเป็นกลางมากกว่าการสื่อสารจากผู้ผลติถึงผู้บรโิภค ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Yong Liu 
(2001)  ไ ด้ ศึกษ า  Word of Mouth for Movies: Its Dynamics and Impact on Box Office Revenue. Journal of 
Marketing (การสื่อสารแบบปากต่อปาก: การเปลีย่นแปลงและผลกระทบต่อรายไดจ้ากบ๊อกซอ์อฟฟิต) พบว่า กจิกรรม
การสื่อสารแบบปากต่อปากมกีารใชง้านมากทีสุ่ดในช่วงก่อนเผยแพร่ ช่วงเปิดตวัภาพยนตรส์ัปดาหแ์รก และส าหรบั
ผู้ชมภาพยนตร์จะมีความคาดหวังค่อนข้างสูง แต่เป็นสิ่งที่ส าคัญในช่วงเปิดตัวภาพยนตร์ ซึ่งการสื่อสารแบบ                  
ปากต่อปากสามารถอธบิายไดถ้งึ รายรบั รายไดร้วม และรายไดป้ระจ าสปัดาห ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงต้นสปัดาห์
หลังเปิดตัว งานวิจัยของ Bae, Jungho Kim, Byung Do (2013) ได้ศึกษา Is the Electronic Word of Mouth Effect 
Always Positive on the Movie? (การบอกต่อปากต่อปากผ่านสื่อออนไลน์ (eWOM) ส่วนใหญ่มีผลด้านบวกต่อ
ภาพยนตรห์รอืไม่) ซึง่พบว่า คุณค่าของ eWOM ส่งผลต่อรายไดจ้ากบอ็กซอ์อฟฟิศ และปรมิาณ eWOM ไม่ใช่สาเหตุ
ของรายได้ยกเว้นสปัดาห์แรกปริมาณ eWOM ได้รบัผลกระทบจากรายได้ในทางตรงกนัข้าม ทัง้ยงัพบว่า ผลของ 
eWOM ในผลลพัธข์า้งตน้ไม่ไดผ้ลกบัภาพยนตรท์ีป่ระสบความส าเรจ็ แต่ในกรณีของภาพยนตรท์ีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ 
ผูช้มไม่มแีหล่งทีม่าเพยีงพอทีจ่ะรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัภาพยนตร ์eWOM จะมคีวามส าคญัต่อพวกเขา และงานวจิยั
ของ Sang Ho Kim, Nam kee Park & Seung Hyun Park (2013) ได้ศึกษาเรื่อง Exploring the Effects of Online 
Word of Mouth and Expert Reviews on Theatrical Movies' Box Office Success (การส ารวจผลกระทบจากการ
สื่อสารแบบปากต่อปากและความคดิเหน็จากผู้เชีย่วชาญเกี่ยวกบัความส าเรจ็ในแวดวงภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร)์ 
พบว่า การศึกษานี้จะตรวจสอบผลกระทบของการสื่อสารแบบปากต่อปากออนไลน์ (WOM) และบทวิจารณ์              
จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายได้จากรายได้จากภาพยนตร์ของภาพยนตร์ทัง้ในตลาดภายในประเทศและในตลาด
ต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา การใชต้วัอย่างภาพยนตร์ จ านวน 169 เรื่อง ซึง่เปิดตวัในปี พ.ศ. 25551 ผลการศกึษา
พบว่า ความถี่ของ WOM แบบออนไลน์และการจดัอนัดบัความถนัดของผูเ้ชีย่วชาญเป็นปจัจยัส าคญัส าหรบัผลกระทบ
ของบอ็กซอ์อฟฟิศในตลาดภายในประเทศ การศกึษายงัพบว่า มเีพยีงความถี่ของ WOM ออนไลน์เท่านัน้ทีเ่ป็นปจัจยั
ส าคัญในตลาดต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า WOM ออนไลน์และบทวิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญมีบทบาทส าคัญ             
ในพฤตกิรรมการบรโิภคของผูช้มภาพยนตรใ์นยุคอนิเทอรเ์น็ตและสือ่สงัคมออนไลน์  
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ปจัจยัดา้นภาพลกัษณ์มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ของสตูดโิอจบิล ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ     
ทีร่ะดบั 0.01 ภาพลกัษณ์ถอืเป็นองคป์ระกอบส าคญัขององคก์ร ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชือ่ถอื และรูส้กึว่าภาพยนตร์
เรื่องนัน้จะต้องดี ซึ่งหากผู้ผลิตมีภาพลกัษณ์ ทศันคติต่างๆ ไปในทางที่ดีจะท าให้ผู้ชมมีความเชื่อถือและเกิดการ
ตดัสนิใจชมภาพยนตร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐ นิวรณ์ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และสนัทดั ทองรนิทร์                  
(2016) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัภาพยนตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร ์พบว่า ปจัจยัของภาพยนตรต์วัอย่างทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์ ประกอบดว้ย ความมชีื่อเสยีงและความสามารถของนักแสดงน า งานวจิยัของ 
Anita Elberse (2007) ไดศ้กึษาเรื่อง The Power of Stars: Do Star Actors Drive the Success of Movies? (พลงัแห่ง
ดารา: นกัแสดงดาวรุ่งมผีลต่อการผลกัดนัความส าเรจ็ของภาพยนตรไ์ดจ้รงิหรอื) พบว่า การมสีว่นร่วมของดารามผีลต่อ
รายได้ของภาพยนตร ์และยิง่นักแสดงมมีคีวามสามารถ มชีื่อเสยีงในด้านการแสดง และมปีระวตัปิระสบความส าเรจ็  
บอ็กซอ์อฟฟิศ กจ็ะยิง่ส่งผลใหเ้กดิการผลกัดนัใหภ้าพยนตรป์ระสบความส าเรจ็ดว้ย และงานวจิยัของ วริาภรณ์ ชูช่าง 
(2551) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการชมภาพยนตรไ์ทยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูก้ ากบัมอีทิธพิลต่อการชม
ภาพยนตรไ์ทยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง 
 ในส่วนของปจัจยัดา้นเนื้อหา ดา้นเนื้อหาสาระของภาพยนตรอ์นิเมชัน่ ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตร์ 
อนิเมชัน่นัน้ เพราะทศันคติและพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ต่างๆ รวมถึงภาพยนตร์อนิเมชัน่นัน้ ผู้ชมมกัจะนิยมชม 
เพื่อความบนัเทงิ ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ท าให้เมื่อสอดแทรกแนวคดิ  หรอืปรชัญาต่างๆ เขา้ไปจงึไม่ค่อยเกิด 
ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งจะเหน็ได้จากภาพยนตร์ทีม่ชีื่อเสยีง และรายได้ดใีนไทย เช่น หลวงพี่แจ๊ส พี่มากพระโขนง  
Minnion Frozen เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบับทสมัภาษณ์ของ กานต์ พฤกษ์ทรานนท์ (2561) ที่ได้กล่าวว่า “คนไทย         
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูการ์ตูนที่มสีาระ จะเหน็ได้จาการ์ตูนเจ้าหญิงต่างๆ ของ Walt Disney ที่จะเน้นความสวยงามของ 
ภาพ การเคลื่อนไหว ความสนุกสนาน โดยไม่ไดส้นใจเรื่องเน้ือหาสาระทีเ่ป็นประโยชน์ แต่กลบัเป็นทีช่ื่นชอบ รูจ้กั และ
มชีื่อเสยีงมาก อย่างหนงัตลกในไทยคนดเูยอะกว่าหนงัรางวลัทีใ่หข้อ้คดิมากมาย” 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หากมงีบประมาณที่จ ากดั ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรให้ความส าคญักบั โครงสร้างของภาพยนตร์             
อนิเมชัน่เป็นอันดับแรก เนื่องจากโครงสร้างของภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะเปิดรับเป็นอนัดับแรก เนื่องจาก              
เป็นพื้นฐานและภาพรวมของภาพยนตร์ หากสามารถจบัแนวทางได้กจ็ะสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้บรโิภคได้ 
รองลงมาคอื สุนทรยีศาสตรข์องภาพยนตรอ์นิเมชัน่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีผู่บ้รโิภคสามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาท
สมัผสั เช่น การออกแบบต่างๆ รวมถงึเสยีงประกอบ ทีจ่ะช่วยหลกัดนั และเตมิเตม็อารมณ์ของภาพใหน่้าสนใจมากขึน้ 
ซึง่เสยีงประกอบของภาพยนตรบ์างเรื่องกส็ามารถช่วยใหภ้าพยนตรเ์ป็นทีรู่จ้กัและเกดิการดูซ ้าได ้เช่น เพลง Let it go 
จากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ของดสินีย์ เป็นต้น ซึ่งหากสามารถท าองค์ประกอบทัง้ 2 ให้ตรงใจกบัผู้บรโิภคได้ก็จะ
สามารถสร้างยอดขายได้เป็นจ านวนมาก ส่วนในด้านของเนื้อหาสาระของภาพยนตร์อนิเมชัน่นัน้ ถึงแม้การวิจยั            
จะพบว่า ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจชมภาพยนตร์อนิเมชัน่ แต่กเ็ป็นสิง่ทีจ่ะท าใหภ้าพยนตร์อนิเมชัน่เรื่องนัน้ๆ  มคีุณค่า
มากยิง่ขึน้ ตวัอย่างเช่น ภาพยนตรอ์นิเมชัน่ของสตูดโิอจบิล ิทีไ่ดร้บัต าแหน่งภาพยนตรอ์นิเมชัน่ทีท่รงคุณค่าหลายเรื่อง 

2. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) นกัลงทุน และนกัการตลาดควรจะใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นสิง่ที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรบัรู้ถึงภาพยนตร์ของเรา ซึ่งต้องท าให้ทัว่ถึงและน่าสนใจ เช่น การตัดต่อ
ตวัอย่างภาพยนตรท์ีน่่าสนใจและมกีารโฆษณาผ่านสือ่หลากหลายช่องทาง การประชาสมัพนัธต่์างๆ การจดันิทรรศการ 
หรอืการใหส้มัปทาน เป็นต้น รวมทัง้สามารถเจาะกลุ่มไปยงักลุ่มเป้าหมายได ้เพราะถงึแมว้่าองคป์ระกอบภาพยนตร์          
จะดแีค่ไหน แต่ไม่สามารถท าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ให้เกดิการรบัรูไ้ด้ ผู้บรโิภคกจ็ะไม่รู้จกัและ
ไม่ใหค้วามสนใจกบัภาพยนตรเ์รื่องนัน้ๆ 
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3. การสื่อสารแบบปากต่อปาก นักลงทุน และนักการตลาดควรจะให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ปจัจุบันผู้บริโภคมักจะไม่ค่อยเชื่อสื่อที่มาจากผู้ผลิต แต่จะเชื่อใจผู้บริโภคด้วยกันมากกว่า เพราะรู้สึกว่ามีความ          
เป็นกลางและตรงไปตรงมามากกว่า ซึ่งการจะท าให้เกดิการสื่อสารแบบปากต่อปากได้นัน้กส็่งผลมาจากปจัจยัอื่นๆ           
ในขา้งต้นที่กล่าวมาด้วยเช่นกนั เช่น คุณภาพของภาพยนตร์ องค์ประกอบต่างๆ ในการผลติภาพยนตร์ โครงสร้าง 
สุนทรียศาสตร์ เนื้อหาสาระของภาพยนตร์อนิเมชัน่ หากท าออกมาได้ดีและน่าสนใจ ก็จะเกิดการสื่อสารแบบปาก             
ต่อปากโดยอตัโนมตั ิเช่น ภาพยนตรอ์นิเมชัน่เรื่อง เกา้ศาสตรา ทีม่ยีอดขายมาจากการสือ่สารแบบปากต่อปาก 

4. ภาพลกัษณ์ผูป้ระกอบการและนักลงทุน ควรจะใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากเช่นเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้น
ชื่อเสยีงสตูดโิอ หรอืผู้ก ากบั ซึ่งการจะท าให้เกดิภาพลกัษณ์ได้นัน้ กข็ึน้อยู่กบัผลงาน แนวความคดิ วสิยัทศัน์ และ              
การวางตวัของสตูดโิอ และผู้ก ากบัหากผู้ก ากบัและสตูดโิอมวีสิยัทศัน์ที่กว้างไกล และสร้างผลงานออกมาได้โดนใจ            
กจ็ะใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีเมื่อสรา้งภาพยนตรเ์รื่องถดัไป ผูบ้รโิภคกจ็ะรูส้กึว่าภาพยนตรจ์ะต้องออกมาดีสนุกเหมอืน
เรื่องทีผ่่านมา ตวัอย่างภาพลกัษณ์ของสตูดโิอทีม่ชีื่อเสยีง เช่น Walt Disney Marvel Studio เป็นต้น หากเป็นผูก้ ากบั 
เช่น Steven Spielberg (สตเีวน สปีลเบริก์) James Francis Cameron (เจมส ์คาเมร่อน) เป็นตน้ 

5. แนวภาพยนตร์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัภาพยนตร์อนิเมชัน่แนว แฟนตาซีผจญภัย และ
แอคชัน่ มากที่สุด หรือหากท าแนวภาพยนตร์อื่นๆ ก็อาจจะสอดแทรกแนวภาพยนตร์เหล่านี้เข้าไป เพื่อเป็นการ            
เพิม่ยอดขาย และขยายกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 

6. ภาพยนตรข์องสตูดโิอจบิลทิีผู่ต้อบแบบสอบถามชมมากทีส่ดุ ผูป้ระกอบการควรจะศกึษาดตูวัอย่าง แนวคดิ 
องคป์ระกอบในการผลติภาพยนตร ์และการตลาดต่างๆ จากภาพยนตรข์องสตูดโิอจบิลทิีม่ผีูช้มมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก 
คือ Spirited Away มิติวิญญาณมหัศจรรย์  My Neighbor Totoro โทโทโร่เพื่อนรัก และ  Kiki's Delivery Service                
แม่มดน้อยกกิ ิและภาพยนตรข์องสตูดโิอจบิลทิีม่ผีูช้มน้แยทีส่ดุ 3 อนัดบั คอื Porco Rosso พอรโ์ค รอสโซ สลดัอากาศ
ประจญับาน From Up on Poppy Hill ป๊อปป้ี ฮลิล์ ร ่าร้องขอปาฏหิารยิ์ และ My Neighbors the Yamadas ยามาดะ 
ครอบครวันี้ไม่ธรรมดา อย่างเจาะลกึ เพื่อใหท้ราบถงึเหตุผลทีแ่ทจ้รงิของการตดัสนิใจชมภาพยนตร ์เพื่อเป็นกรณีศกึษา
ในการผลติภาพยนตรอ์นิเมชัน่ทีไ่ดคุ้ณภาพมากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไปไดค้วามกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อนิทกะ พริยิะกุล อาจารยท์ีป่รกึษา            
ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็สมบูรณ์ ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่าและประโยชน์ 
ช่วยเหลอื ตวรจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างยิง่ 
ผูว้จิยัรูส้กึทราบซึง้ในความกรุณา ความเมตตา และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยักราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน และอาจารย์ ดร.วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตร ที่ให้ความ
อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์
ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท า
วจิยัชิน้น้ี 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ให้ความเมตตา ให้ความรูท้ ัง้ในทาง
ทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตั ิและขอขอบคุณทุกท่านทีช่่วยประสานงาน และอ านวยความสะดวกต่างๆ 
พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 สุดท้ายนี้ ขอกราบพระคุณบดิามารดา และครอบครวัของผู้วจิยัที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสรมิพร้อมทัง้เป็น
ก าลงัใจให้ตลอดมา รวมถึงเพื่อนร่วมงาน และรุ่นพี่ M.B.A. สาขาวิชาการตลาดรุ่นที่ 16 (นอกเวลาราชการ) ที่ให้
ก าลงัใจและคอยช่วยเหลือกนัเสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลา ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีม่ไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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