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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูดของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้สถิติเชงิพรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย          

คา่รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติอินุมาน ทดสอบความแตกต่างดว้ยสถติคิ่าท ีค่าความแปรปรวนทางเดยีว 

และทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีร์สนั โดยมขีนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 390 คน  

และเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า 

 นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากว่า

หรอืเท่ากบั 4,000 บาท ภูมลิําเนาอยู่ภาคตะวนัออก และระดบัการศกึษาชัน้ปีที ่1 นักศกึษาใหร้ะดบัความสาํคญั         

ต่อปจัจยัทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้านส่วนการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด            

ความพงึพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูดโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด และแนวโน้มการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย แนวของภาพยนตร ์ดารานําแสดง สถานที่ถ่ายทํา ผูก้ํากบั

ภาพยนตร ์เน้ือหาภาพยนตร ์และการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู 

ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 ความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด           

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

คาํสาํคญั: ปจัจยั ความพงึพอใจ การชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู 
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Abstract 

  

 The purpose of this research was to study factors affecting Rajabhat University students’ 

satisfaction in watching Hollywood movies in Bangkok Metropolis. This research was the quantitative 

research that using descriptive statistics such as mean, percentage, standard deviation and inferential 

statistics such as Independent t-test, One Way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient. The samples was 390 respondents. The data were collected by questionnaires. The research 

findings showed that: 

 The majority of Rajabhat University students in Bangkok were female, had the average income 

less than or equal to Baht 4,000, lived in the Eastern Region and were freshmen. The overall marketing 

factors were at the high level. The overall promotion expect was at the highest level. Satisfaction in watching 

Hollywood movies was at the highest level. Trend in watching Hollywood movies was at the moderate level. 

 Marketing Mix factors including type of movie, leading acter and actress, movie location, movie 

director, movie content, and promotion were positively correlated with satisfaction in watching Hollywood 

movies at the moderate level and were statisticall significance at .01 levels. 

 Satisfaction in watching Hollywood movies was positively correlated with trend in watching 

Hollywood movies at the high level and was statisticall significance at .01 level. 

 

บทนํา 

 ฮอลลวีูด (Hollywood) เป็นชื่อเขตในนครลอสแอนเจลสิ มลรฐัแคลฟิอร์เนีย เหมอืนกบัเป็นถนนหรอืเขต

หน่ึงเท่านัน้ ในประเทศสหรฐัอเมริกา ตัง้อยู่ทางตะวนัตกถึงตะวนัตกเฉียงเหนือของศูนย์กลางนครลอสแอนเจลิส 

เน่ืองจากว่าฮอลลวีูดนัน้มชีื่อเสยีงและมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในฐานะที่เป็นศูนย์กลางแห่งประวตัิศาสตรข์องโรง

ถ่ายทาํภาพยนตร ์

 ภาพยนตรท์ีถ่อืวา่เป็นตน้แบบของภาพยนตรใ์นปจัจบุนัคดิประดษิฐข์ึน้โดย โทมสั แอลวา เอดสินั (Thomas 

Alva Adison) และผูร่้วมงานของเขาชือ่ วลิเลยีม เคนเนดี ้ดคิสนั (William Kenady Dickson) เมื่อ พ.ศ. 2432 ตรงกบั

สมยัรชักาลที ่5 เรยีกชื่อตู้สงูประมาณ 4 ฟุต ว่า “คเินโตสโคป (Kinetoscope)” หรอืหลายๆคนมกัเรยีกว่า “ถํ้ามอง” 

ชาวฝรัง่เศสไดพ้ฒันาภาพยนตรถ์ํ้ามองของเอดสินัใหส้ามารถขยายขึน้จอขนาดใหญ่สาํหรบัดูพรอ้มกนัหลายคน เรยีก

เครื่องฉายภาพยนตรแ์บบน้ีว่า “ซนีีมา” (Cinema) ซึง่ไดใ้ชช้ือ่น้ีเรยีกกนัต่อมาจนถงึปจัจบุนั 

 พ.ศ. 2440 พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 เสดจ็ประพาสประเทศต่างๆในทวปียุโรป ซึง่ในครัง้นัน้ได้

มชี่างภาพของบรษิทัลมูแิอร ์ประเทศฝรัง่เศสบนัทกึภาพยนตรก์ารเสดจ็ถงึกรุงเบอรน์ของพระเจา้กรุงสยามไว ้1 มว้น 

ใชเ้วลา 1 นาท ีนับว่าเป็นการถ่ายภาพยนตรม์ว้นแรกของโลกทีบ่นัทกึเกีย่วกบัชาตไิทยไว ้(โดม สุขวงศ.์ 2533: 2-3, 

เยาวนนัท ์เชฏฐรตัน์. 2529: 6-20) 

 การสร้างภาพยนตรใ์นต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มคีวามเจรญิก้าวหน้า ในยุโรปและอเมรกิา มี

การผลิตภาพยนตร์ออกมาจํานวนมากเผยแพร่ไปทัว่โลก และส่วนใหญ่ภาพยนตร์ที่จะได้รับการยอมรับว่า มี

คณุภาพสงูและมมีาตรฐานทีด่นีัน้ ศนูยก์ลางการผลติภาพยนตรต์อ้งมาจากฮอลลวีดูซึง่ภาพยนตรต่์างประเทศสว่นใหญ่
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ทีนํ่าเขา้มาฉายในไทย จะมาจากแหล่งน้ีแทบทัง้สิน้ ปจัจุบนัภาพยนตรฮ์อลลวีูดไดร้บัความนิยมอย่างมากในประเทศ

ไทย แต่จะประสบความสําเรจ็ได้ต้องอาศยัองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ส่งผลให้ภาพยนตร์ฮอลลวีูดที่ผลติออกมามี

คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในการสรา้ง ดารานําแสดง ผูก้ํากบั เน้ิอหาภาพยนตร ์สถานทีถ่่ายทํา การ

สง่เสรมิการตลาดการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ ทีส่ามารถจงูใจผูบ้รโิภคใหเ้กดิความต้องการในการชมภาพยนตร ์มี

การเน้นจดุขายไดต้รงใจผูบ้รโิภค ใหม้กีระแสตอบรบัทีด่ ี

 อย่างไรกต็ามภาพยนตรฮ์อลลวีดู ยงัคงมบีทบาทกบัผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก ปจัจุบนัภาพยนตรฮ์อลลวีูดเขา้

ฉายในโรงภาพยนตรใ์นประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ทําให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัต่างๆ ทีจ่ะส่งผลต่อความพงึ

พอใจในการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์ฮอลลวีูด โดยผูว้จิยัเลอืกกลุม่นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพราะเป็นกลุ่ม

ประชากรทีม่จีาํนวนมาก ซึง่ในประเทศไทยมจีาํนวนถงึ 40 แห่ง ถอืว่าเป็นกลุ่มประชากรทีม่จีํานวนมากเมื่อเทยีบจาก

จํานวนนักศกึษาภาคอื่นๆ ดงันัน้จงึเลอืกกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครมาเป็นตวัแทนใน

การศกึษาและวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าผลงานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทีท่ําธุรกจิดา้น

ภาพยนตร ์ใหส้ามารถนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษามาพฒันา ปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และ

สามารถหาช่องทางการจัดจําหน่ายและขยายตลาดออกไปสู่ต่างจังหวัดได้ อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในผล

ประกอบการใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายรบัต่อเดอืน ภูมลิําเนา สถาบนัและระดบัชัน้ปี

การศกึษา 

 2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ แนวของภาพยนตร ์ดารานําแสดง 

สถานที่ถ่ายทํา ผู้กํากบั เน้ือหาภาพยนตร์ และด้านส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต 

กรุงเทพมหานครทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดในการทาํวิจยั 

 1.ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

 1.1 ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายรบัต่อเดอืน ภมูลิาํเนา สถาบนัการศกึษา และชัน้ปีการศกึษา 

              1.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 2.1 ความพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.2 แนวโน้มการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูในอนาคต 
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สมมติฐานในการวิจยั 

 1. นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ รายรบัต่อเดอืน ภูมลิําเนา สถาบนั และ

ระดบัชัน้ปีการศกึษา แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูแตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ได้แก่ แนวของ

ภาพยนตร ์ดารานําแสดง สถานทีถ่่ายทาํ ผูก้าํกบั เน้ือหาภาพยนตร ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูดมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูด            

ในอนาคต 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1.ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์

    ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่าลกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ 

ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะ

ทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมชว่ยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเทา่นัน้ขอ้มลูดา้น 

 2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546: 37) กล่าวว่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึพงึพอใจ หรอืผดิหวงัอนัเกดิจากการ

เปรยีบเทยีบผลหรอืการปฏิบตัิของผลติภณัฑ์กบัการคาดหวงัของเขา ถ้าการปฏบิตัิงานของผลติภัณฑ์ไม่ถึงความ

คาดหมายของลกูคา้จะไมพ่อใจ ถา้การปฏบิตังิานเทา่กบัความคาดหมายลกูคา้กจ็ะพอใจ ถา้การปฏบิตังิานสงูเกนิกว่า

ความคาดหมายลกูคา้กจ็ะพอใจ 

 3. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

  เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 9) กล่าวว่า การตลาดเริม่ต้นทีก่ารศกึษาความต้องการของลูกค้า แลว้นําเสนอ

ผลิตภัณฑ์ โดยการใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า 

ประกอบดว้ยเครือ่งมอืต่อไปน้ี  

   1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีนํ่าเสนอต่อผู้บรโิภค เพื่อตอบสนองความพงึพอ ใจใหก้บัผูบ้รโิภค 

ผลติภณัฑต์อ้งมคุีณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสนิคา้ในรูปตวัเงนิ กค็อื ราคาของสนิคา้ โดยผูข้ายจะ

เป็นผูก้าํหนดราคาผลติภณัฑ ์ผูซ้ือ้จะเกดิการตดัสนิใจซือ้กต่็อเมือ่ มกีารยอมรบัในสนิคา้นัน้ผลติภณัฑค์อื สิง่ทีส่ามารถ

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นคุณสมบัติที่ส ัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดหวัง 

ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร และความคดิ ซึง่สนิคา้ (Goods) เป็นสิง่ทีส่มัผสัได ้แต่บรกิาร (Service) สมัผสั

ไม่ได้ เกิด จากการใช้ความพยายามของมนุษย์ ส่วนความคิด (Idea) อาจจะเป็นปรัชญา บทเรียน แนวคิดและ 

ขอ้เสนอแนะ  
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2. ราคา (Price) หมายถงึ ราคาต้นทุน (Cost) ทีลู่กคา้จ่ายไปในการไดร้บัผลติภณัฑ ์มา ต้นทุนอยู่ในรูปของ

ตวัเงนิ ซึ่งผู้บรโิภคจะนํามาเปรยีบเทยีบกนัระหว่างมูลค่า (Value) ของ ผลติภณัฑ์กบัราคาของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ถ้า

มลูคา่สงูกวา่ตน้ทนุกต็ดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์ 

 3. สถานที ่(Place) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทาง ซึง่ประกอบดว้ย สถาบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาด คอื 

สถาบนัทางการตลาด อาจเป็นคนกลางต่างๆ สว่นกจิกรรมทีช่่วยในการ กระจายตวัสนิคา้ประกอบดว้ย การขนสง่ การ

คลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงเหลอื เป็นตน้  

   4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่าง ผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อ

สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจจะใชบุ้คคล หรอืไม่ใชก้ ็ได ้โดยการตดิต่อสื่อสารนัน้ มหีลาย

ประการที่เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดหรือส่วน ประสมการติดต่อสื่อสาร (Promotion Mix or 

Communication Mix) 

 4.ทฤษฎีการส่ือสารกบัการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร ์

ระววีรรณ ประกอบผล (2540: 52) กล่าววา่ การสือ่สาร หมายถงึ “ระบบซึง่แหล่งข่าวสารหรอืผูส้่งข่าวสาร ส่ง

ขา่วสารนัน้ไปยงัผูร้บัสาร” หรอื หมายถงึ “การแสดงวธิกีารซึง่แหล่งขา่วพยายามเขา้ถงึผูร้บัสารโดยอาศยัขา่วสาร” 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 154) การตดิต่อสือ่สาร (Communication) หมายถงึ การสง่ผา่นขา่วสาร (Message) 

จากผู้ส่งสาร (Sender) ไปยงัผู้รบัข่าวสาร (receiver) ด้วยวธิกีารใช้สญัญาณชนิดใดชนิดหน่ึง โดยอาศยัช่องทาง 

(Channel) หรอื สือ่ (Medium) จากความหมายจะเหน็ วา่ องคป์ระกอบของการสือ่สารประกอบไปดว้ย 1) ผูส้่งข่าวสาร 

2) ข่าวสาร  3) ช่องทางหรอืสื่อ  4) ผู้รบัข่าวสาร และเชื่อกนัว่าวนประกอบที่ 5 ของการสื่อสาร คอืการป้อนกลบั 

(Feedback) จะช่วยใหผู้ส้ง่ขา่วสารทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผลลพัธข์องขา่วสาร  

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 6 สถาบนั 

ประกอบด้วย  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ีและ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ซึง่มจีาํนวน

นักศกึษาทัง้สิน้ 155,524 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติwww.nso.go.th. 2554) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยักลุ่ม

ตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร  (กลุ่มรตันโกสนิทร์) โดย

คํานวณจากสตูรของทาโร่  ยามาเน่  (Taro Yamane) และค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; 

และคณะ. 2548(ก): 194) ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 390 ตวัอย่าง และเพิม่จํานวนตัวอย่าง 5% จงึได้ขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 ตวัอย่าง  

การสุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเลอืกใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) 

โดยการสุม่จบัสลากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 สถาบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ 4 สถาบนั ได้แก่ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ, มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพระนคร   
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การวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษาถึงปจัจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปสามารถแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบั การศกึษา

สงูสดุ อาชพี รายรบัต่อเดอืน สถาบนัและ ระดบัชัน้ปีการศกึษา ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended 

Question) ใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว จาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู 

แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ แนวภาพยนตร์ ดารานําแสดง สถานที่ถ่ายทํา ผู้กํากบั

ภาพยนตร์ เน้ือหาภาพยนตร์ และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended 

Question) ใหเ้ลอืกตอบ  เป็นแบบสอบถามทีม่คีําตอบใหเ้ลอืกและใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  มจีํานวน 39 ขอ้ 

โดยแบบสอบถามในส่วนน้ีเป็นคําถามในแบบ Rating Scale ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 

Scale)  แบง่เป็น 5 ระดบั ซึง่ผูต้อบจะแสดงทศันะตามระดบัตามเกณฑ ์

 ส่วนท่ี 3 คาํถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีูด จํานวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ความคาดหวงัใน

การชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด และความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดโดยใช้มาตราวัดแบบ Semantic 

Differential Scale ซึง่เป็นมาตราสว่นทีใ่ชห้ลกัความแตกต่างทางดา้นความหมาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความพงึ

พอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคําถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงตวัเลอืกเดยีว ใชร้ะดบั

การวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จาํนวน 2 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 4 คาํถามเกีย่วกบั แนวโน้มการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูในอนาคต จาํนวน 2 ขอ้ แนวโน้มชมภาพยนตร์

ฮอลลวีดูต่อไปในอนาคตและการแนะนําใหผู้อ้ืน่ชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูต่อไปในอนาคตโดยใชม้าตราวดัแบบ Semantic 

Differential Scale ซึง่เป็นมาตราส่วนทีใ่ชห้ลกัความแตกต่างทางดา้นความหมาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระดบัแนวโน้ม

การชมภาพยนตรฮ์อลลวีูดในอนาคตของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบใหเ้พยีงตวัเลอืกเดยีว ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) จาํนวน 2 ขอ้ 

 

สรปุผลการค้นคว้า 
 1. การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัส่วนบคุคลของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร 

ท่ีตอบแบบสอบถาม 
 เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 278 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.50 และเพศชาย

จาํนวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.50 ตามลาํดบั 

 รายรบัต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 4,000 บาท จํานวน 237 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.25  รองลงมาคอื รายรบัต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 4,001-8,000 บาท จํานวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

30.00  รายรบัต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 8,001-12,000 บาท จํานวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และ รายรบัต่อเดอืน

มากกวา่ 12,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75 ตามลาํดบั 
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 ภมิูลาํเนา พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มภีูมลิาํเนาอยู่ภาคตะวนัออก จํานวน 103 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ  25.75  รองลงมาคือ กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 97 คน คดิเป็นร้อยละ 24.25 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จาํนวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.75  ภาคเหนือ จํานวน  77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.25  และ ภาคใต้ จํานวน 36 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามลาํดบั 

 สถาบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร จํานวนสถาบนัละ 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 เท่ากนั

ทกุสถาบนั 

 ระดบัชัน้ปีการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นระดบัชัน้ปีที่ 1 จํานวน 171 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 42.75 รองลงมาเป็นระดบัชัน้ปีที่ 2 จํานวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.50 เป็นระดบัชัน้ปีที่ 4 จํานวน 77 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 19.25 และ เป็นระดบัชัน้ปีที ่3 จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ตามลาํดบั 

 2. การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัใน เขต

กรงุเทพมหานคร 

 ด้านแนวของภาพยนตร ์นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มปีจัจยัสว่นประสมทาง

การตลาด ดา้นแนวของภาพยนตร ์มคีวามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนวตลกขบขนั และ

ภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนวแฟนตาซ ีมคีวามสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนว

วทิยาศาสตร ์และภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนวการต์นู และมคีวามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ภาพยนตรฮ์อลลี

วดูแนวรกัโรแมนตกิ ภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนวสยองขวญั ภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนวสงคราม ภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนวชวีติ 

และภาพยนตรฮ์อลลวีดูแนวแอ๊คชัน่ บูด๊เุดอืด  

 ด้านดารานําแสดง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นดารานําแสดง มคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

ไดแ้ก่ ชื่อเสยีงของนกัแสดงฝา่ยหญงิ และนกัแสดงทีเ่คยไดร้บัรางวลั มคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ชื่อเสยีงของ

นักแสดงฝ่ายชาย ดาราแสดงนําฝ่ายชาย นักแสดงหน้าใหม่ ดาราแสดงนําฝ่ายหญงิ การพลกิบทบาทครัง้สาํคญัของ

นกัแสดง นกัแสดงทีม่ผีลงานทางจอโทรทศัน์ และความสามารถของนักแสดง และมคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 

ไดแ้ก่ อายขุองนกัแสดงนํา  

 ด้านสถานท่ีถ่ายทาํ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีถ่่ายทํา มคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก

ทีส่ดุ ไดแ้ก่ สถานทีถ่่ายทาํถ่ายตามแหล่งธรรมชาต ิและสถานทีถ่่ายทาํมฉีากทีย่ิง่ใหญ่อลงัการ และมคีวามสาํคญัอยูใ่น

ระดบัมาก ไดแ้ก่ สถานทีถ่่ายทําเน้นความสมจรงิ สถานทีถ่่ายทํามคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์และสถานทีถ่่ายทํา

ถ่ายจากหลากหลายสถานที ่  

 ด้านผูก้าํกบัภาพยนตร ์ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผูก้าํกบัภาพยนตร ์มคีวามสาํคญัอยู่ในระดบั

มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ผูก้าํกบัมอืใหม่ และผูก้ํากบั และมคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ผลงานทีผ่่านมาของผูก้ํากบัทีม่ี

ชือ่เสยีงและไดร้บัความนิยม จาํนวนของผูก้าํกบั ชือ่เสยีงของผูก้าํกบั ดารานําแสดงผนัตวัมาเป็นผูก้ํากบั ผูก้ํากบัทีเ่คย

ไดร้บัรางวลั และผูก้าํกบัชาย 
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 ด้านเน้ือหาภาพยนตร ์ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นเน้ือหาภาพยนตร ์มคีวามสาํคญัอยู่ในระดบั

มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ เน้ือหาภาพยนตรม์คีวามแปลกใหม่ ไม่ซํ้าซาก เน้ือหาภาพยนตรม์คีวามบนัเทงิและคลายเครยีด และ

เน้ือหาภาพยนตรเ์กีย่วขอ้งกบัเรื่องความรกั และมคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เน้ือหาของภาพยนตรม์สีาระให้

ขอ้คดิ และเน้ือหาของภาพยนตรส์ะทอ้นชวีติจรงิ  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสาํคญัอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ โรงภาพยนตรม์กีารลดตัว๋ค่าเขา้ชม และภาพยนตรเ์รื่องนัน้ๆมกีารแจกของรางวลัหรอืของที่

ระลกึ เช่น ตุ๊กตา แกว้น้ํา โปสเตอร ์สมุดบนัทกึ เป็นต้น และมคีวามสาํคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ โรงภาพยนตรม์กีาร

ให้สะสมแต้มหรือคะแนน เพื่อชมฟรีหรือลดราคา หรือแลกของรางวลั ภาพยนตร์ตัวอย่างที่ฉายในโรงภาพยนตร ์

โทรทศัน์ หรอือนิเตอรเ์น็ต รปูภาพหรอืขอ้ความทีน่่าสนใจเกีย่วกบัภาพยนตร ์จากใบปิดภาพยนตร ์หรอื ป้ายโฆษณา

ภาพยนตร ์และรปูภาพหรอืขอ้ความทีน่่าสนใจเกีย่วกบัภาพยนตร ์จากหนงัสอืพมิพ ์หรอื นิตยสารบนัเทงิ  

 3. การวิเคราะหข์้อมูลความพึงพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลีวูดของนักศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร ขอ้ทีน่ักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามพงึพอใจในการชม

ภาพยนตรฮ์อลลวีดู มคีวามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ทา่นมคีวามคาดหวงัในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู และมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านมคีวามพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู  

 4. การวิเคราะหข์้อมูลแนวโน้มการชมภาพยนตรฮ์อลลีวดูของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต

กรงุเทพมหานคร ขอ้ทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร มแีนวโน้มการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู มี

ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความคดิว่าจะมแีนวโน้มชมภาพยนตรฮ์อลลวีูดต่อไปในอนาคต และความคดิ

วา่จะแนะนําใหผู้อ้ืน่ชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูต่อไปในอนาคต  

 5. การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทาํการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานครที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ รายรบัต่อเดือน ภมิูลาํเนา สถาบนั และระดบัชัน้ปีการศึกษา แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการชม

ภาพยนตรฮ์อลลีวดูแตกต่างกนั 

 เพศ  นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศแตกต่างกนั จะมคีวามพงึพอใจต่อการ

ชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 รายรบัต่อเดือน นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายรบัต่อเดอืนแตกต่างกนั มี

ความพึงพอใจต่อการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ภมิูลาํเนานกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ภีมูลิาํเนาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

การชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สถาบนันกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่สีถาบนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ

การชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 ระดบัชัน้ปีการศึกษานักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มรีะดบัชัน้ปีการศกึษา

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้   

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ ์ได้แก่ แนวของภาพยนตร ์ดารานําแสดง สถานท่ีถ่ายทาํ ผูก้าํกบัภาพยนตร ์เน้ือหาภาพยนตร ์และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลีวูดของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ด้านแนวของภาพยนตร ์ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นแนวของภาพยนตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีูด ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านดารานําแสดง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นดารานําแสดง มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน

การชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านสถานท่ีถ่ายทาํ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีถ่่ายทาํ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

ในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านผู้กาํกบัภาพยนตร ์ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผูก้ํากบัภาพยนตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีูด ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านเน้ือหาภาพยนตร ์ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นเน้ือหาภาพยนตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ด้านส่วนประสมการตลาด ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสว่นประสมการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั

ความพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ความพึงพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลีวูดมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการชม

ภาพยนตรฮ์อลลีวูดในอนาคต ความพงึพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูด มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการชม

ภาพยนตร์ฮอลลวีูดในอนาคต ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสูง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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อภิปรายผล 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ รายรับต่อเดือน และภูมิลําเนา              

แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด ไม่แตกต่างกันที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05  ซึ่ง              

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า ในส่วนของภาพยนตรเ์องไม่ไดจ้ํากดัดา้นเพศว่าจะต้องเป็น

เพศไหนเขา้รบัชม ซึง่ภาพยนตรแ์ต่ละเรื่องจะไม่จํากดัเพศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนรายรบัต่อเดอืน เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง

เป็นนักศกึษา ที่มรีายรบัเฉลี่ยต่อเดอืนทีใ่กล้เคยีงกนั อกีทัง้ ปจัจุบนัราคาตัว๋หนังมรีาคาทีไ่ม่แพง และยงัมกีารจดั

โปรโมชัน่ส่วนลดราคาค่าตัว๋ต่างๆ ดว้ย แมค้นทีม่รีายไดน้้อยกส็ามารถซือ้ตัว๋หนังเขา้รบัชมได ้ในส่วนของภูมลิําเนา 

ปจัจุบนัมโีรงภาพยนตรม์ากขึน้และค่อนขา้งครอบคลุมไปในหลายพืน้ทีใ่นต่างจงัหวดั ดงันัน้จงึทําใหค้วามพงึพอใจใน

การรบัชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สารศิา คาํโสภา (2550) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่

มผีลต่อการเลอืกชมภาพยนตรข์องนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง พบว่า ความแตกต่างทางดา้นเพศ อายุ รายได ้

ภมูลิาํเนา ไมม่ผีลต่อการเลอืกชมภาพยนตรข์องนกัศกึษา  

 นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่สีถาบนัแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการชม

ภาพยนตรฮ์อลลวีูด ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ี

อาจเป็นเพราะว่า นักศกึษาแต่ละสถาบนั ไม่ได้ปลูกฝงัด้านความคดิหรอื ค่านิยมในการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูด แต่

อย่างใด จงึทําใหค้วามพงึพอใจในการรบัชมภาพยนตร์ฮอลลวีูด ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลชยั 

เทพกําปนาท (2545) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยของนิสิต นักศึกษา ใน

ระดบัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถาบนัการศกึษาต่างกนั ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตร์

ไทย ของนิสตินกัศกึษา แต่อย่างใด  

 นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัชัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

ต่อการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ นกัศกึษาแต่ละชัน้ปีมอีายุไม่ห่างกนัมาก ค่านิยมหรอืความรูส้กึ นึกคดิ ความเป็นวยัรุ่นย่อม

ใกลเ้คยีงกนั จงึไม่มผีลต่อการเลอืกชมภาพยนตรฮ์อลลวีดู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรญิดา จติตริตันากร (2538) 

ศกึษาเรือ่งปจัจยัในการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตรอ์เมรกิา [ฮอลลวีดู] ของนิสตินกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐัในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษาที่มีระดบัชัน้ปีการศึกษาแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจเลือกชมภาพยนตร์อเมริกา           

[ฮอลลวีดู] ไมแ่ตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านแนวของภาพยนตร์ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการชม

ภาพยนตร์ฮอลลีวูด ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ แนวของภาพยนตรท์ีส่รา้งขึน้มดีว้ยกนัหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นแนวบู๊ รกั ตลก 

สงคราม  ผจญภยั ประวตัศาสตร ์จนิตนาการและเขยา่ขวญั  มผีูช้มหลายคนทีใ่หค้วามสนใจในดา้นแนวของภาพยนตร ์

ในการประกอบการตดัสนิใจเพื่อเขา้ชม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมภพ โรจนพนัธ(์2545) พบว่า แนวเรื่องเป็น

แนวความคดิพื้นฐานของภาพยนตร์ ยิง่มแีนวเรื่องเป็นสาระเพยีงใด กต็้องคํานึงถึงการเดนิเน้ือเรื่องออกมาให้หลกั

แหลมน่าตดิตามและน่าสนใจยิง่ขึน้เพยีงนัน้ 
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 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านดารานําแสดง มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการชมภาพยนตร์

ฮอลลวีดู ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า การทีภ่าพยนตรเ์รื่องใดทีม่ดีารานําแสดง ทีม่ชีื่อเสยีงมากเท่าไหร่ ย่อมมสี่วนอย่างมากในการ

ดงึดูดผู้ชมได้มากเท่านัน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปกรณ์ พรหมวทิกัษ์ และพรทพิย์ ดสีมโชค (2532) พบว่า 

ภาพยนตรบ์างเรื่องจะเน้นการขายทีก่ารเป็นดาราทีม่ชีื่อเสยีง การประกบดาราดงัหลายๆ คน บทบาทการแสดงของ

ดารา การใชด้าราทีม่ชีือ่เสยีงแสดงเป็นจาํนวนมาก มสีว่นในการเป็นจดุขายของภาพยนตรเ์รือ่งนัน้ๆ 

 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีถ่่ายทํา มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการชมภาพยนตร์

ฮอลลวีดู ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานที่ถ่ายทํา ถือว่าเป็นองค์ประกอบภาพยนตร์อีกสิง่หน่ึงที่ ทําให้ตัวภาพยนตร์ออกมา

สมบูรณ์ และสามารถดงึดูดอารมณ์ผูร้บัชมใหม้สี่วนร่วมไปกบัภาพยนตรไ์ด ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมภพ โรจน

พนัธ ์(2545) พบว่า ฉากแสดงหรอืสถานทีถ่่ายทํา เช่น ฉากตื่นเต้น เรา้ใจ เป็นการนําเสนอจุดขายทีฉ่ากตื่นเต้นจาก

การผจญภยัของตวัเอก ฉากการต่อสูร้ะหวา่งตวัเอก และผูร้า้ย ทีม่คีวามสมจรงิ ถา้เป็นภาพยนตรแ์นวความรกั กฉ็าก

โรแมนตกิ สวยงาม ถ่ายทาํจากสถานทีท่ีส่ ือ่ถงึความโรแมนตกิ เชน่ ทุง่ดอกไม ้ตามธรรมชาตทิีส่วยงามต่างๆ เป็นตน้ 

ถา้เป็นภาพยนตรแ์นวสยองขวญั กค็วรจะถ่ายทําจากฉากทีส่ื่อถงึอารมณ์ความกลวัของผูช้มได ้เช่น บา้นรา้ง หลุมฝงั

ศพ หรอืสถานทีม่บีรรยากาศน่ากลวั เป็นตน้ 

 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผู้กํากับภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการชม

ภาพยนตร์ฮอลลีวูด ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า ชื่อเสยีงผู้กํากบัเองก็ถือว่าเป็นสิง่สําคัญที่สามารถเป็นตัวกําหนดได้ว่า

ภาพยนตร์เรื่องนัน้ มคุีณภาพ น่าสนใจ และน่าติดตามเพยีงใด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

(2531) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตรข์องเยาวชนไทย พบว่า นิสตินักศกึษาส่วน

ใหญ่เลือกชมภาพยนตร์ที่ถูกกํากบัโดยผู้กํากบัที่ตนเองชื่นชอบและเคยมผีลงานที่สร้างความประทบัใจมาแล้วใน

ภาพยนตรก่์อนหน้าน้ี 

 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านเน้ือหาภาพยนตร์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการชม

ภาพยนตร์ฮอลลีวูด ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ เน้ือหาคอืสิง่จะเป็นตวักาํหนดเรือ่งราว สาระภายในภาพยนตร ์เพือ่สือ่ใหผู้ช้ม

ภาพยนตรไ์ดเ้ขา้ใจในเจตนารมณ์ของผูส้รา้ง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมภพ โรจนพนัธ(์2545) ไดศ้กึษาเรือ่ง ความรู้

พื้นฐานของสื่อสารมวลชนในการวเิคราะห์จุดขายของภาพยนตร์ พบว่า เน้ือหาของภาพยนตร์ มสี่วนสําคญัในการ

กาํหนดเรือ่งราวหรอืเน้ือหาสาระภายในหนงัเรือ่งนัน้ๆ ถา้เน้ือหาของภาพยนตรม์สีาระใหข้อ้คดิทีด่ ีจะทาํใหด้งึดดูผูช้ม

ในกลุ่มที่ต้องการหาความรูห้รอืขอ้คดิจากหนังเรื่องนัน้หรอืถ้าเน้ือหาของภาพยนตร์มคีวามแปลกใหม่ ทีไ่ม่เคยมใีคร

สร้างเน้ือเรื่องแบบน้ีมาก่อนทําให้ดงึดูดความสนใจจากผูช้มที่ชอบมองหาประสบการณ์ใหม่ๆจากการชมภาพยนตร ์

เป็นตน้ 
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 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่วนประสมการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการชม

ภาพยนตร์ฮอลลวีูด ในทิศทางเดียวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่า ส่วนประสมการตลาดกเ็ป็นสิง่ทีด่งึดูดลูกคา้ใหม้าชมภาพยนตรม์ากขึน้โดย

การสง่เสรมิการขายเชน่ กาํหนดโปรชัน่ตัว๋หนงัราคาพเิศษในวนัธรรมดา การชมภาพยนตรแ์ลว้รบัสทิธิลุ์น้โชคไปเทีย่ว

ต่างประเทศหรอืรบัของรางวลัต่างๆ เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542) พบว่า การตลาด

เริ ่มต้นที่การศึกษาความต้องการของลูกค้า แล้วนําเสนอผลิตภณัฑ์ โดยการใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการและความพงึพอใจของลูกคา้ ซึง่ประกอบดว้ยเครื่องมอืต่อไปน้ีคอื ผลติภณัฑ์ ราคา สถานที ่

และการสง่เสรมิการตลาด 

 3. ความพงึพอใจในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีูด มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูดใน

อนาคต ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงู อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจ

เป็นเพราะวา่ เมือ่นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการรบัชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูไมว่า่จะเป็นดา้นใดดา้นหน่ึงกต็ามแลว้จะมี

แนวโน้มในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูต่อไปในอนาคตคอ่นขา้งสงูดว้ย  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ สมติ สชัฌกุร

(2542) พบว่า ความพงึพอใจ เป็นระดบัความรู้สกึของผู้ใช้ที่มผีลมาจากการเปรยีบเทยีบระหว่างสิง่ที่ได้รบักบัสิง่ที่

คาดหวงั ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชเ้กดิจากความแตกต่างระหว่างสิง่ที่ไดร้บักบัสิง่ที่คาดหวงั ซึ่งหากพจิารณาถึง

ความพงึพอใจของการบรกิารวา่จะเกดิความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด ถ้าไดร้บัการบรกิารตํ่ากว่าความคาดหวงัทําให้

เกดิความไมพ่อใจ แต่ถา้ระดบัผลของการบรกิารสงูกวา่ความคาดหวงั กจ็ะทาํใหเ้กดิความพงึพอใจแต่ถา้ผลทีไ่ดร้บัจาก

บรกิารสงูกวา่ความคาดหวงัผูใ้ชก้จ็ะเกดิความประทบัใจกจ็ะสง่ผลใหผู้ใ้ชม้แีนวโน้มกลบัไปใชบ้รกิารซํา้อกี 

  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 1. ผูผ้ลติภาพยนตรค์วรนําปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 2 ดา้นน้ี มาประยุกต์ใชก้บัการผลติภาพยตร ์

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม และเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการตลาด                  

เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีส่ดุ ทีผู่ผ้ลติภาพยนตรค์วรใหค้วามสนใจ อาทเิช่น  การมภีาพยนตรต์วัอย่างฉายใหดู้ก่อน

ล่วงหน้า ในโรงภาพยนตร์ โทรทศัน์ หรอื อนิเทอร์เนต  การปิดรูปภาพหรือขอ้ความที่น่าสนใจเกี่ยวกบัภาพยนตร ์ 

จากใบปิดภาพยนตร ์หรอื ป้ายโฆษณาภาพยนตร ์ตามสถานทีต่่างๆ การแจกของรางวลัหรอืของทีร่ะลกึ เช่น  ตุ๊กตา 

แก้วน้ํา โปสเตอร์ เสื้อผ้า หรือการมีส่วนลดค่าตัว๋เข้าชมภาพยนตร์ เป็นต้น สิ ่งเหล่าน้ีจะเป็นสิ ่งหน่ึงที่จะทําให้

ภาพยนตร์เรื่องนัน้ประสบความสําเร็จมากขึ้นในการเข้าฉาย เน่ืองจากผลการศึกษาครัง้น้ี พบว่า นักศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดใ้หค้วามสาํคญัเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมาก

ทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  

  หากผูช้มเกดิความพงึพอใจเพิม่ขึน้แลว้กจ็ะมแีนวโน้มในการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูไดอ้กีในอนาคตเพิม่ขึน้

ด้วยเช่นกนั เน่ืองจากผลการศึกษาครัง้น้ี พบว่า ความพึงพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลีวูด มีความสมัพนัธ์กบั

แนวโน้มการชมภาพยนตรฮ์อลลวีดูในอนาคต ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงู 
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              2. แนวภาพยนตรส์ว่นใหญ่ ทีผู่ผ้ลติภาพยนตรค์วรสรา้งหรอืควรผลติมากทีสุ่ด คอืภาพยนตรแ์นวตลกขบขนั 

และแนวแฟนตาซ ีเพราะชว่ยใหผู้ช้มสามารถคลายเครยีดและรูส้กึผ่อนคลายอารมณ์และความคดิไดด้ ีหนังบางเรื่องยงั

สามารถช่วยเสรมิสรา้งจนิตนาการ ใหก้บัผูช้มได ้เน้ือหาผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นแนว

ของภาพยนตร์โดยรวม มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 โดยด้านแนวของภาพยนตร์ที่มี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ภาพยนตร์ฮอลลวีูดแนวตลกขบขนั และภาพยนตร์ฮอลลวีูดแนวแฟนตาซ ี       

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และ 4.33 ตามลําดับ ซึ่งปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านแนวของภาพยนตร ์            

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการชมภาพยนตร์ฮอลลวีูด ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั.01   
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