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การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ความคาดหวังของนักศึกษาที่สนใจเรี ยนด้านภาพยนตร์ และผูท้ าํ งานด้านภาพยนตร์ ตลอดจนศึกษา
แนวทางของสถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้
เรี ยนด้านภาพยนตร์ โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาพยนตร์ และการวิจยั เชิ งสํารวจผูท้ ี่
สนใจเรี ยนด้านภาพยนตร์ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ โดยใช้สถิติเชิง
อนุ มานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการสัมภาษณ์เชิ งลึกพบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาพยนตร์ มีความคาด
หวังว่าจะมีผทู้ ี่สนใจเรี ยนด้านภาพยนตร์ มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่า หลักสู ตรการ
เรี ยนการสอนควรเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่ อง การลําดับภาพ การถ่ายทําที่เน้นการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัย รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง สําหรับผลจากการสํารวจเชิงปริ มาณของ
กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม ต่างมีความสนใจเรี ยนด้านการเขียนบท
ภาพยนตร์ เป็ นอันดับหนึ่ ง ในขณะที่มีความสนใจเรี ยนหลักสู ตรอื่นๆ แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความคาดหวังว่าหากได้เรี ยนและสําเร็ จการศึกษาด้านภาพยนตร์ จะสามารถ
ประกอบอาชีพด้านภาพยนตร์ และสื่ อบันเทิงอื่นๆ ได้จริ ง และมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาพยนตร์มากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้เรี ยนด้านนี้โดยตรง
ABSTRACT
This qualitative and quantitative research aims to analyze and compare the expectations
regarding the school of films between undergraduate students and film makers. It also studies
the ways in which film school serves the needs of film learners. This study employs the indepth interviews with twelve film experts and uses the survey questionnaires with 100
undergraduate students and film makers in order to test the research hypotheses. The results
demonstrate the film experts expected more film learners in the future. This group also
suggested that the study programs should emphasize on the course of creativities, including
story telling, editing, production, use of advanced technologies and professional practices.
In addition, the comparative findings from the samples of undergraduate students and the
film makers reveal that these two groups had similar expectation for the screen writing course
as the first choice, yet different expectations for the other film courses. These two groups
also had similar expectations that if they have a chance to study for the degree, they will
have the capacity to work in this field and have more professional knowledge and practical
skills than those who have not studied in the film school.

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ การวิจัย

หลั ก สู ตรการถ่ า ยทํ า ภาพยนตร์ เริ่ มเปิ ดสอนใน
ระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีการก่อตั้งภาควิชา
เพื่อเปิ ดสอนหลักสู ตรการถ่ายทําภาพยนตร์ ในมหาวิทยาลัย
หลายแห่ ง ทําให้ผทู้ ี่เริ่ มมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการ
ฝึ กฝนในการทํางานด้านภาพยนตร์ มี จาํ นวนมากขึ้ น และ
เริ่ มมีบณ
ั ฑิตใหม่เข้าทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็ นต้นมา ภาพยนตร์ ไทย
เปลี่ยนแปลงทั้งรู ปแบบของการนําเสนอและเนื้ อหาสาระ
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มรุ่ นใหม่และ
ยังสามารถแข่งขันกับภาพยนตร์ จากต่างประเทศ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งนักสร้างภาพยนตร์ รุ่นใหม่เริ่ มใช้
ความรู้ทางการตลาดมาใช้ในการส่ งผลงานภาพยนตร์ ออกสู่
ตลาดต่างประเทศ
อย่า งไรก็ต าม แม้ว่าศัก ยภาพในด้า นการตลาดของ
ภาพยนตร์ ไทยจะปรับตัวดีข้ ึน แต่วิวฒั นาการของการผลิต
ภาพยนตร์ ไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลับหยุดชะงัก ผู ้
กํากับหลายรายไม่สร้างสรรค์ผลงานแนวใหม่ และยังคงนํา
เสนอภาพยนตร์ ในรู ปแบบเดิมซึ่ งเคยประสบความสําเร็ จ
ในอดีต อีกทั้งไม่ได้ปรับเนื้ อหาให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสสังคม
ดังนั้น เพื่อที่ จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยให้
สามารถเป็ นธุ รกิ จที่ เข้มแข็งของอุตสาหกรรมบันเทิ ง จึ ง
จําเป็ นต้องพัฒนาบุ คลากรผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ให้สามารถคิ ด
สร้ างสรรค์ พัฒนาบท และกํากับภาพยนตร์ ได้อย่างเชี่ ยว
ชาญ อีกทั้งต้องมีบุคลากรฝ่ ายสนับสนุ นที่ มีทกั ษะ ความรู้
ความเข้า ใจในระบบการผลิ ต และการตลาดที่ มี คุ ณ ภาพ
ผูว้ ิจัย จึ งสนใจศึ กษาความคาดหวังของนักศึ กษาที่ สนใจ
เรี ยนด้านภาพยนตร์ และผูท้ าํ งานด้านภาพยนตร์ ต่อสถาบัน
การสอนและพัฒนาบุ คลากรด้านภาพยนตร์ เพื่อเป็ นแนว
ทางในการเขี ยนแผนธุ ร กิ จสําหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจเปิ ดสถาบัน
สอน พร้ อ มทั้ง ทราบความคาดหวัง ของกลุ่ ม เป้ าหมายที่
ชัดเจน เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูผ้ ลิตในสายงานภาพยนตร์
บนพื้นฐานที่ สามารถยกระดับการสร้ างผลงานภาพยนตร์
ไทยให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บความคาดหวัง ที่ มี ต่ อ
สถาบันการสอนและพัฒนาบุ คลากรด้านภาพยนตร์ ของ
นัก ศึ ก ษาที่ ส นใจเรี ยนด้า นภาพยนตร์ แ ละผู้ท ํา งานด้า น
ภาพยนตร์
2. เพื่อศึกษาแนวทางของสถาบันการสอนและพัฒนา
บุคลากรด้านภาพยนตร์ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผูเ้ รี ยนด้านภาพยนตร์ สาํ หรับผูท้ ี่สนใจดําเนิ นธุรกิจเปิ ด
สถาบันสอนด้านภาพยนตร์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการศึกษาทําให้สามารถนําไปพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อใช้ในการสอนได้ และใช้ประกอบการเขียนแผนธุ รกิจ
ได้
2. เป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ี่ สนใจเปิ ดสอนหลักสู ตรด้าน
ภาพยนตร์ ได้ใ ช้เ ป็ นข้อ มู ล ประกอบการตัด สิ น ใจเปิ ด
สถาบัน รวมถึงแนวทางในการวางนโยบายต่างๆ ให้สอด
คล้องกับความคาดหวังของผูเ้ รี ยน

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับคุ ณค่ าและความสํ าคั ญของภาพยนตร์
ปั จจุ บนั ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่ มีตลาดกว้างใหญ่ ภาพยนตร์ เ ป็ นศิ ล ปะในการผลิ ต (รั ก ศานต์ วิว ฒ
ั น์ สิ น อุ ด ม,
2546) ดังนั้น บุคลากรที่จะทํางานในสายธุ รกิจภาพยนตร์
จึงต้องมีความรู้หลายด้าน ทั้งด้านการผลิต ได้แก่ เขียนบท
กํากับภาพยนตร์ การแสดง ศิลปะการถ่ายทํา การใช้กล้อง
เทคนิคในการผลิต การตัดต่อ การใช้เสี ยงในภาพยนตร์ อีก
ทั้งประกอบไปด้วยบุคลากรในฝ่ ายการจัดการ ฝ่ ายอํานวยการ และฝ่ ายสนับสนุน
ภาพยนตร์ เป็ นสื่ อที่ เข้าถึงคนทุกชนชั้น เป็ นสื่ อที่ ทาํ
หน้าที่ถ่ายทอดข้อมูล เนื้ อหาความรู้สึก และประสบการณ์
ไปยังผูร้ ับสาร ด้วยลักษณะเฉพาะของภาษาและสัญลักษณ์
อันเป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง ภาพยนตร์ เล่าเรื่ องด้วยภาพ มี
การลําดับเรื่ องราวที่ สัมพันธ์ต่อเนื่ องหรื อบางครั้งขัดแย้ง
กัน ภาษาของภาพยนตร์ ไม่ตอ้ งการคําแปล ผูช้ มสามารถ

ยอมรั บและเข้าใจได้ ทั้งยังมี ภาษาของสี และแสงที่ แสดง
นัยแฝงต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีเสี ยงดนตรี ภาษาพูด รวมทั้ง
เสี ยงธรรมชาติ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความหมายและอารมณ์
ความรู ้ สึ ก ภาพยนตร์ จึ ง มี ล ัก ษณะพิ เ ศษซึ่ งสามารถสื่ อ
สารความหมายให้ผูช้ มสามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้
ภาพยนตร์ ยงั เป็ นสื่ อธุ รกิจ เป็ นกิจการพาณิ ชย์ที่ตอ้ งมีการ
ระดมทุนในการผลิต มีระบบการจัดจําหน่าย การตลาด การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการใช้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถหลายสาขาในกระบวนการผลิตภาพยนตร์
เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจของผูบ้ ริ โ ภค ดัง นั้น เนื้ อ หาของ
ภาพยนตร์ ส่วนใหญ่จึงเน้นความบันเทิง และความคิดสร้าง
สรรค์ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และสร้างความพึงพอใจ
ต่อผูช้ ม เพราะปั จจุ บนั ภาพยนตร์ ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวิถีชีวิตคนในสังคม และได้เข้ามาเป็ นส่ วนประกอบ
หนึ่ งในการโน้มนําความคิดและทัศนคติของคนผ่านทาง
เรื่ องราวและการแสดงออกของตัวละคร
ภาพยนตร์ ใ นปั จ จุ บ ัน มี ท้ ัง ภาพยนตร์ ที่ ท าํ เพื่ อ ตอบ
สนองสังคมในเชิงเสริ มสร้าง และทําเพื่อตอบสนองสังคม
ในเชิงความต้องการ จึงทําให้ภาพยนตร์ มีความหลากหลาย
ในด้านเนื้ อหา สาระ และจุดประสงค์ของภาพยนตร์ โดย
ภาพยนตร์ ในแต่ละเรื่ องมีความอ่อนโยน รุ นแรง และให้
ข้อ คิ ด หรื อให้ค วามสนุ ก แตกต่ างกัน ไป (ภาพยนตร์ กับ
พัฒนาการเด็ก, 2552) วิชาชี พภาพยนตร์ จึงได้รับความ
สนใจอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ เนื่ องจากการพัฒนาเติบ
โตอย่า งต่ อ เนื่ อ งของอุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ตลอดจน
ความสํา เร็ จ ในผลงานภาพยนตร์ ข องผูก้ ํา กับ หลายราย
เป็ นปั จจัยเกื้อหนุ นให้เกิดความต้องการมีส่วนร่ วม กับทีม
สร้างภาพยนตร์ และปั จจุบนั มีการประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับกิ จกรรมทางด้านภาพยนตร์ มากขึ้ น อาทิ
งานประกวดภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ ท้ ังในประเทศ
และต่างประเทศ โดยการเปิ ดโอกาสและสนับสนุ นเยาวชน
ผูท้ ี่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผา่ นศิลปะภาพยนตร์
และการเรี ยนรู้การทํางานจริ งด้านภาพยนตร์ ปั จจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับสภาวะทางสังคมที่เกื้อหนุ น
ต่อการดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

2. แนวคิดเรื่ องการพัฒนาบุคลากรสํ าหรั บวงการ
ภาพยนตร์
การเรี ยนการสอนด้านภาพยนตร์ เป็ นส่ วนสําคัญมาก
ในการผลิ ตบุ คลากรเข้าไปสู่ ตลาดวิชาชี พทางด้านธุ รกิ จ
ภาพยนตร์ นับแต่ปี 2513 เริ่ มมีการเปิ ดสอนสาขาวิชาการ
ถ่ า ยภาพและการถ่ า ยภาพยนตร์ ณ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสาขาสื่ อสารมวลชน (ประวัติ
คณะ, 2552) ต่อมามหาวิทยาลัยหลายแห่ งเปิ ดสอนสาขา
วิชาภาพยนตร์ และภาพถ่าย (Cinematography) ซึ่ งการเปิ ด
สอนด้านภาพยนตร์ ในมหาวิทยาลัยนับได้ว่าเป็ นการวาง
รากฐานที่ สํา คัญ ของระบบการสร้ า งสรรค์ผ ลงานภาพยนตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและนับเป็ นจุดเริ่ มต้นของสถาบัน
ที่ เ ปิ ดสอนทางด้า นการสร้ า งสรรค์ผ ลงานภาพยนตร์ ที่
ชัดเจน
จากการพัฒนาของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และสร้าง
การตลาดของภาพยนตร์ ภ ายในและต่ า งประเทศ ทํา ให้
สถาบันการศึกษาต่างๆ เล็งเห็นถึงความสําคัญ และความ
ต้อ งการทางสายงานด้า นอุ ต สาหกรรม สถานที่ สํา หรั บ
แสดงภาพยนตร์ ทั้งที่เป็ นแบบฉบับและภาพยนตร์ ที่ประยุกต์การใช้งาน ตลอดจนภาพยนตร์ ส้ ันมากมาย อี กทั้งมี
การดําเนิ นการโครงการจัดทํายุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ท ั ศ น์ พ.ศ. 2552–2554
(สามารถ จันทร์ สูรย์, 2551)gเพื่อประเมินสถานภาพและ
ศักยภาพของธุ รกิจภาพยนตร์ ไทยทั้งระบบ และใช้เป็ น
กรอบในการจัดทําข้อ เสนอยุท ธศาสตร์ การพัฒนาธุ ร กิ จ
ภาพยนตร์ ไทย ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อ พัฒนาบุ ค ลากรด้านภาพยนตร์ พร้ อ มทั้ง สร้ า ง
และพัฒนาบุคลากรหลักและบุคลากรสนับสนุ นในธุ รกิ จ
ภาพยนตร์ ไทยให้มีคุณภาพและปริ มาณที่พอเพียงกับความ
ต้องการ โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรด้านภาพยนตร์
ให้กบั สถาบันการศึกษาทั้งรั ฐและเอกชน โดยสนับสนุ น
ทุ น การศึ ก ษาจัดทําสั ญ ญาความร่ ว มมื อ ระหว่า งสถาบัน
การศึกษาและผูป้ ระกอบการ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาองค์
ความรู้ดา้ นภาพยนตร์

3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความคาดหวัง
ความคาดหวัง เป็ นลักษณะทางจิ ตวิท ยาซึ่ งไม่ ไ ด้จ าํ
เพาะเจาะจงที่การกระทําอย่างเดียว แต่รวมไปถึงแรงจูงใจ
ความเชื่ อ ความรู้ สึก ทัศนคติ และค่านิ ยม ความคาดหวัง
หมายถึง ความต้องการของความรู้สึก การคิด หรื อการคาด
การณ์ล่วงหน้าในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง การคิดในสิ่ งที่เป็ น ไปได้
ถึงระดับผลงานที่ บุคคลกําหนดหรื อคาดหมายว่าจะทําได้
เป็ นผลมาจากประสบการณ์ เดิ มของบุ คคลที่ มีความต้อ ง
การบางอย่างจากบางคน และความต้องการให้บางคนกระทําบางอย่างให้ตน และสิ่ งที่ คาดหวังกับ สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
อาจไม่ตรงกันเสมอไป (สุ ณีย ์ เจริ ญกุล, 2543; วันเพ็ญ
สวนสี ดา; 2545 และ สุ พตั รา จุณณะปิ ยะ, 2546) ทฤษฎี
ความคาดหวัง (Vroom, 1964 อ้างใน เสนาะ ติเยาว์, 2546)
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการตัดสิ นใจ (Decision Making
Theory) ซึ่ งพยายามอธิ บายว่าบุคคลตัดสิ นใจที่จะกระทํา
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การประเมินผลลัพธ์ หากผล
ลัพธ์ (Outcome) ที่ได้ประเมินออกมาเป็ นลบหรื อไม่ตอ้ ง
การ บุคคลก็จะหลีกเลี่ยงที่จะกระทําหรื อเลือกสิ่ งนั้นๆ
สันติชยั คําสมาน (2534) กล่าวถึงทฤษฎีความคาด
หวังว่า เป็ นทฤษฎี ที่ช่วยในการตัดสิ นใจของบุคคลแต่ละ
คนว่าจะเลือกกระทําหรื อไม่กระทําในสิ่ งที่คาดหวังไว้ โดย
มีขอ้ พิจารณาเกี่ยวเนื่องกับความคาดหวัง 2 ประการ คือ
1. พิจารณาว่าเป้ าหมายที่จะไปสู่ สิ่งที่มีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด (Valence)
2. พิจารณาว่าสิ่ งที่กระทําสามารถคาดหวังให้ไปถึงจุด
หมายได้เพียงใด (Expectancy)
ความคาดหวังของบุคคลเป็ นการตั้งขึ้ นเพื่อการตอบ
สนองต่อความต้องการ ดังนั้น ความต้องการเป็ นสิ่ งที่เกี่ยว
ข้องกันจนแทบจะแยกไม่ออก เพราะเมื่อมนุ ษย์เกิ ดความ
ต้องการแล้ว ความคาดหวังก็จะตามมา อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เกิดความต้องการแล้ว บุคคลก็มกั จะคาดหวังสู งขึ้นไปอีก
ตามลําดับ (เพชรี หาลาภ, 2538)
ดังนั้น ความคาดหวังของบุคคลเกิดจากลักษณะความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล โดยใช้มาตรฐานของตนเป็ น
เครื่ องวัด ซึ่ งระดับของความคาดหวังจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ในการศึกษา คือ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์
เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (In-depth Interview) จํานวน 15 คน
ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ จํานวน 12 คน
และผูป้ ระกอบการสถาบันสอนและพัฒนาบุ คลากรด้าน
ภาพยนตร์ จํานวน 3 คน เนื่ องจากเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาย
งานกํากับภาพยนตร์ นักวิชาการ นักธุ รกิจด้านภาพยนตร์
ผูป้ ระกอบการสถาบัน สอน และผูส้ อนการแสดง และ
เพื่อให้เห็นประเด็นด้านผูร้ ับสาร รวมทั้งความคาดหวังของ
นักศึกษาและผูท้ าํ งานด้านภาพยนตร์ ผูว้ ิจยั จึงรวบรวมข้อ
มู ลเชิ งปริ มาณจากการตอบแบบสอบถามของผูศ้ ึ กษาใน
ระดับอุ ดมศึ กษาของสถาบันการศึ กษาภาครั ฐและเอกชน
ที่ เ ปิ ดสอนหลัก สู ต รทางด้า นการผลิ ต ภาพยนตร์ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 100 คน และบุ คลากรที่ สนใจ
หรื อทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จํานวน 100 คน
ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะ
ผูท้ ี่ เคยเรี ยนหรื อสนใจเรี ยนด้านภาพยนตร์ ซึ่ งใช้สถิ ติเชิ ง
อนุ มานด้วยการทดสอบ Chi-Square Tests เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัย
งานวิจยั นี้จาํ แนกผลการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การสั มภาษณ์ เชิ งลึกผู้เชี่ยวชาญด้ านภาพยนตร์
สถานการณ์ ทวั่ ไปของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นภาพยนตร์ ที่ มี ต่ อ
อุ ต สาหกรรมประเภทนี้ มี ท้ ัง แง่ บ วกและแง่ ล บโดยผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักเห็นว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยมีพฒั นาการ
ดีข้ ึนในด้านเทคนิ คการถ่ายทําและการตัดต่อ ทําให้ผกู้ าํ กับ
ภาพยนตร์ สามารถผลิ ตภาพยนตร์ ไปขายต่างประเทศได้
โดยตลาดต่างประเทศมีกระแสตอบรับต่อภาพยนตร์ ไทย
มากขึ้น ทั้งนี้ ภาพยนตร์ ไทยหลายเรื่ องสามารถสร้างชื่ อ
เสี ยงให้กบั ประเทศ และนํารายได้เข้าประเทศ แต่ในเชิ ง
การผลิต ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ และผูส้ ร้างยังมีประสบการณ์
น้อยและไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาพยนตร์ ที่แท้จริ ง ทําให้
ไม่ สามารถส่ งผลงานเข้าแข่ งขันในตลาดต่ างประเทศได้
มากนัก

ส่ วนความเห็นเชิงลบนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เป็ นผู้ เชี่ยว
ชาญด้านภาพยนตร์ บางคนมีความเห็นที่แตกต่างว่า ใน
สภาวะเศรษฐกิ จ ตกตํ่า เช่ น นี้ ผูบ้ ริ โ ภคภาพยนตร์ ไ ทยมี
จํา นวนลดลง และภาพยนตร์ ที่ ผ ลิ ต ไม่ ต อบรั บ กับ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคมากนัก เพราะยังขาดความคิดสร้าง
สรรค์แ ละบทภาพยนตร์ ย งั ไม่ ดี พ อ ตลาดผูช้ มตอบรั บ
เฉพาะภาพยนตร์ ประเภทที่ ช อบจึ งมี การผลิ ตภาพยนตร์
แบบซํ้าๆ ทําให้มีปัญหาเงินทุนในการผลิต นายทุนไม่กล้า
ลงทุน อย่างไรก็ตาม การบริ หารจัดการทั้งในสายการผลิต
และการตลาดยัง ไม่ มี พ ัฒ นาการที่ ส อดคล้อ งกับ สภาพ
ปัจจุบนั
ความคาดหวังในสถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากร
ด้ านภาพยนตร์
สถาบัน ควรสอนให้ผูเ้ รี ย นเป็ นนัก คิ ด ที่ ดี เน้น หลัก
สู ตรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่ อง การลําดับภาพ
และการถ่ายทําที่ เน้นการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ ทนั สมัย
เพราะเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตภาพยนตร์ สําหรับ
บุคลากรที่เป็ นครู ผสู้ อนต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ ประสบการณ์
ด้านภาพยนตร์ มีความเป็ นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ใน
การสร้างสรรค์ สามารถผนวกการสอนแบบวิชาการกับการ
ปฏิบตั ิได้อย่างกลมกลืน ที่สาํ คัญคือ ความสําเร็ จของผูเ้ รี ยน
จะเป็ นที่พิสูจน์ถึงประสิ ทธิ ภาพสถาบัน สถาบันควรเน้นการ
ฝึ กปฏิบตั ิที่ทาํ ให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะ ได้ฝึกงานภาคสนามและทํา
อาชีพได้จริ ง ซึ่ งเป็ นจุดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่งได้
ในปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ มี ส ถาบัน สอนการผลิ ต ภาพยนตร์
แบบครบวงจรที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การสอนที่มีอยูใ่ น
สถาบันการสอนภาคเอกชนเป็ นเพีย งหลักสู ตรระยะสั้น
และไม่ ได้เน้นด้านภาพยนตร์ โ ดยตรง สถาบันที่ จ ะสอน
จึ ง ควรเป็ นสถาบัน ทางเลื อ กที่ แ ตกต่ า งจากการเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยที่เน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบตั ิ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ภาพยนตร์ กล่าวถึงหลักสู ตรว่า หลักสู ตรควรมีลกั ษณะ
เฉพาะและสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายได้
การมีส่วนร่ วมในการสอน การลงทุน และการบริหาร
จัดการองค์ กร
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านภาพยนตร์ มีความยินดีที่จะมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นภาพยนตร์ และการบริ หาร

จัดการองค์กร ทั้งสนใจในการร่ วมลงทุน เป็ นที่ปรึ กษาของ
สถาบันต่างๆ และเป็ นอาจารย์ผสู้ อนตามแขนงที่ตนเองสน
ใจ เพราะผูเ้ ชี่ยวชาญมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านนี้ อยูแ่ ล้ว อีก
ทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ ก็สนใจด้านภาพยนตร์ พร้อม
ที่ จ ะขยายองค์ค วามรู้ ข องศิ ล ปะแขนงนี้ ให้กับ ผูท้ ่ี ส นใจ
และพัฒนาบุ ค ลากรด้านอุ ตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยให้
สอดคล้อ งกับ ความคาดหวัง ของผูส้ นใจเรี ย นด้า นภาพยนตร์ พร้ อ มทั้ง ตอบสนองตามแนวคิ ด เรื่ องการพัฒ นา
บุคลากร สําหรับวงการภาพยนตร์ ที่ได้พฒั นาการเรี ยนการ
สอนด้านภาพยนตร์ต้ งั แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั
ส่ วนที่ 2 การวิจัยเชิงสํ ารวจ (Survey Research)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เชิงปริ มาณ มีจาํ นวน 200 คน
โดยจําแนกข้อมูลด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาของภาค
รัฐบาลและเอกชน เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
62 เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 38 และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ าํ
งานด้านภาพยนตร์ เพศชายคิดเป็ นร้อยละ 55 เพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 45
ผลการศึ กษาพบว่า นักศึ กษาที่ สนใจด้านภาพยนตร์
ไทยมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ผลงานภาพยนตร์ ไ ทยระดับ ปาน
กลาง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 68 และผูท้ าํ งานด้านภาพยนตร์ มีความคิดเห็นต่อผลงานภาพยนตร์ ไทยระดับดีมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38 ด้านการประกอบอาชีพในสายงาน
ภาพยนตร์ ทั้งนักศึกษาที่สนใจด้านภาพยนตร์ ไทยและผูท้ าํ
งานด้านภาพยนตร์ ให้ความสนใจสู ง ร้อยละ 81 และร้อยละ 95 ตามลําดับ และทั้ง 2 กลุ่มให้ความสําคัญกับปั จจัย
ด้านบุคลากรในการสร้างผลงานภาพยนตร์ โดยให้ความ
สําคัญสู งถึงร้อยละ 95 นอกจากนั้น นักศึกษาที่สนใจด้าน
ภาพยนตร์ ไทยและผูท้ าํ งานด้านภาพยนตร์ ก็มีความสนใจ
สู งที่จะเรี ยนทางด้านภาพยนตร์ คิดเป็ นร้อยละ 81 และ
ร้อยละ 97 ตามลําดับ
จากการวิจยั ความคาดหวังของนักศึกษาและผูท้ าํ งาน
ด้านภาพยนตร์ ในสถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาพยนตร์ สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างด้านหลักสู ตร
ภาพยนตร์ ที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ ซึ่ งเป็ นประเด็นหลักในการ
วิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1: นักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์
มีความสนใจด้านหลักสูตรภาพยนตร์แตกต่างกัน

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึ กษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ เกี่ ยวกับความสนใจด้าน
หลักสู ตรภาพยนตร์
กลุ่มตัวอย่าง
หลักสูตรภาพยนตร์ที่สนใจ
Pearson
Sig.
รวม
Chi-Square (2-sided)
นักศึกษา บุคลากรด้านภาพยนตร์
การกํากับภาพยนตร์
15.00 %
25.00 %
20.00 %
19.260*
0.014
การเขียนบทภาพยนตร์
25.00 %
43.00 %
34.00 %
การแสดงสําหรับภาพยนตร์
13.00 %
6.00 %
9.50 %
การผลิตภาพยนตร์
15.00 %
5.00 %
10.00 %
การกํากับศิลป์ ในงานภาพยนตร์
5.00 %
6.00 %
5.50 %
การถ่ายภาพยนตร์
21.00 %
11.00 %
16.00 %
การอํานวยการผลิตภาพยนตร์
2.00 %
2.00 %
2.00 %
การตัดต่อ
3.00 %
2.00 %
2.50 %
อื่นๆ
1.00 %
0.00 %
0.50 %
รวม
100.00 %
100.00 %
100.00 %
*หมายเหตุ ค่านัยสําคัญ <.05
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากร
ด้านภาพยนตร์ มีความสนใจด้านหลักสูตรภาพยนตร์ ที่แตก
ต่างกัน (X2 = 19.26; P<.05) กล่าวคือ นักศึกษาสนใจหลัก
สู ตรภาพยนตร์ ดา้ นการเขียนบทภาพยนตร์ มากที่สุด (25%)
รองลงมา คือ การถ่ายภาพยนตร์ (21%) การกํากับภาพยนตร์
(15%) และการผลิ ตภาพยนตร์ (15%) ตามลําดับ ในขณะที่
บุคลากรด้านภาพยนตร์ สนใจหลักสู ตรภาพยนตร์ ดา้ นการ

เขียนบทภาพยนตร์ มากที่สุด (43%) รองลงมา คือ การกํากับ
ภาพยนตร์ (25%) และการถ่ายภาพยนตร์ (11%) ตามลําดับ
หลักสู ตรที่นกั ศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ สนใจน้อย
ที่สุด คือ การอํานวยการผลิตภาพยนตร์และการตัดต่อ
สมมติฐานที่ 2: นักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์
มี เ หตุ ผ ลสํา คัญ ที่ ท าํ ให้ต ัด สิ น ใจเลื อ กสถานที่ เ รี ย นด้า น
ภาพยนตร์แตกต่างกัน

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ เกี่ยวกับเหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้
ตัดสิ นใจเลือกสถานที่เรี ยนด้านภาพยนตร์
เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจเลือก
สถานที่เรี ยนด้านภาพยนตร์
สถานที่ต้ งั
บรรยากาศ
หลักสู ตร
อาจารย์ผสู้ อน
ชื่อเสี ยงของสถาบัน
การบริ การ
ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
รวม
* หมายเหตุ ค่านัยสําคัญ <.05

นักศึกษา
2.00 %
43.00 %
19.00 %
12.00 %
4.00 %
10.00 %
9.00 %
1.00 %
100.00 %

กลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรด้านภาพยนตร์
12.00 %
5.00 %
48.00 %
16.00 %
14.00 %
4.00 %
1.00 %
0.00 %
100.00 %

รวม
7.00 %
24.00 %
33.50 %
14.00 %
9.00 %
7.00 %
5.00 %
0.50 %
100.00 %

Pearson
Chi-Square
65.877*

Sig.
(2-sided)
0.000

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักศึกษาและ
บุ คลากรด้านภาพยนตร์ มี เหตุผลสําคัญที่ ทาํ ให้ตดั สิ นใจ
เลื อ กสถานที่ เ รี ย นด้า นภาพยนตร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน (X2 =
65.877; P < .05) กล่าวคือ นักศึกษามี เหตุผลสําคัญที่ทาํ
ให้ตดั สิ นใจเลือกสถานที่เรี ยนด้านงานภาพยนตร์ โดยขึ้น
อยู่กบั บรรยากาศมากที่ สุด (43%) รองลงมาคือ ขึ้นอยู่กบั
หลัก สู ตร (19%) และขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ผสู้ อน (12%) ส่ วน

บุคลากรด้านภาพยนตร์ ส่วนใหญ่มีเหตุผลสําคัญที่ ทาํ ให้
ตัดสิ นใจเลือกสถานที่เรี ยนด้านภาพยนตร์ คือ ขึ้นอยูก่ บั
หลักสู ตรมากที่สุด (48%) รองลงมา คือ ขึ้นอยูก่ บั อาจารย์ผู ้
สอน (16%) และขึ้นอยูก่ บั ชื่อเสี ยงของสถาบัน (14%)
สมมติฐานที่ 3: นักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ c
มีความคาดหวังหลังสําเร็ จการศึกษาจากสถาบันสอนและ
พัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ แตกต่างกัน

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ เกี่ยวกับสิ่ งที่ คาดหวังหลัง
สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์
สิ่ งที่คาดหวังหลังสําเร็ จการศึกษา
จากสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากร
ด้านภาพยนตร์
ความรู้ความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาพยนตร์
ความสุ ข สนุกสนาน
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
สามารถนําไปประกอบอาชีพ
ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
บันเทิงอื่นๆ ได้จริ ง
รวม
* หมายเหตุ ค่านัยสําคัญ < .05

กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษา บุคลากรด้านภาพยนตร์

รวม

Pearson
Chi Square

Sig.
(2-sided)

7.701*

0.053

30.00 %

24.00 %

27.00 %

4.00 %
6.00 %
60.00 %

5.00 %
0.00 %
71.00 %

4.50 %
3.00 %
65.50 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาและ
บุคลากรด้านภาพยนตร์ มีความคาดหวังหลังสําเร็ จการศึกษา
จากสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ ไม่แตก
ต่างกัน (X2 = 7.701; P >.05) กล่าวคือ นักศึกษามีความคาด
หวัง หลัง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น สอนและพัฒ นา
บุคลากรด้านภาพยนตร์ เนื่ องจากสามารถนําไปประกอบ
อาชี พด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และบันเทิงอื่นๆ ได้จริ ง
มากที่สุด (60%) รองลงมา คือ มีความรู ้ ความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาพยนตร์ (30%) เพื่ อความสุ ข สนุ กสนาน (4%)
และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ (6%) ตามลําดับ ส่ วนกลุ่ม
บุคลากรด้านภาพยนตร์ มีความคาดหวังหลังสําเร็ จการศึกษา
จากสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ เนื่องจาก
สามารถนําไปประกอบอาชี พด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์

และบันเทิงอื่นๆ ได้จริ งมากที่สุดเช่นกัน (71%) รองลงมา คือ
มีความรู้ ความสามารถพิเศษทางด้านภาพยนตร์ (24%) และ
เพื่อความสุ ข สนุกสนาน (5%) ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 การสั มภาษณ์ เชิ งลึกกับผู้ประกอบการ
สถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากรด้ านภาพยนตร์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูป้ ระกอบการด้านสถาบัน
สอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารใน
สถาบันสอนภาพยนตร์ พบว่า ในปั จจุบนั มีผสู้ นใจเรี ยนที่
สถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ มาก แต่
ยังมี สถาบันจํานวนน้อยที่ ตอบสนองต่อกลุ่ มเป้ าหมายได้
และยังไม่มีสถาบันใดเปิ ดสอนด้านภาพยนตร์ อย่างชัดเจน
เพราะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ยงั มีนอ้ ย นอกจากนี้
สถานที่ ต้ งั ก็เป็ นประเด็นสําคัญที่ จ ะทํา ให้กลุ่ ม เป้ าหมาย

ตัดสิ นใจเรี ยนกับทางสถาบัน ดังนั้น สถาบันที่เปิ ดสอน
ด้านภาพยนตร์ เพื่อ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้
เรี ยนนั้น ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 6 เดือน หรื อตาม
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
2. เน้นการประชาสัมพันธ์ท่ีตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย
3. บุ ค ลากรผูส้ อนต้องมี ค วามรู้ แ ละมี ป ระสบการณ์
ด้านภาพยนตร์โดยตรง
4. มองเห็นช่องว่างทางการตลาดในการส่ งผูเ้ รี ยนไป
ทํางานกับบริ ษทั ผลิตภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ นช่องทางในการเปิ ด
โอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ทาํ งานจริ งในด้านที่ได้เรี ยนมา พร้อม
ทั้งเป็ นการเพิ่มโอกาสและประสบการณ์ในการทํางานด้าน
ภาพยนตร์

อภิปรายผลการศึกษา
เนื่ องจากการศึกษานี้ เป็ นการศึกษาความคาดหวังของ
นักศึ กษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ ในสถาบันการสอน
และพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงเป็ นการนําเสนอความคิดของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
เพื่อชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังที่แท้จริ ง เหมาะสําหรับเป็ น
แนวทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจเปิ ดสอนด้านภาพยนตร์ และทราบ
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายทั้งสองกลุ่มที่แตกต่างกัน
โดยสามารถอภิปรายแยกเป็ นประเด็น ดังนี้
แนวคิดเกีย่ วกับคุณค่ าและความสํ าคัญของภาพยนตร์
แม้ในปั จ จุ บ ัน มี การผลิ ตภาพยนตร์ ในรู ป แบบซํ้าๆ
และภาพยนตร์ บางประเภทไม่ ต อบรั บ กับความต้อ งการ
ของผูบ้ ริ โภคมากนักเพราะยังขาดคุณสมบัติดา้ นความคิด
สร้ างสรรค์ แต่บุคลากรด้านภาพยนตร์ เห็ นถึ งคุ ณค่าและ
ความสํา คัญ ของภาพยนตร์ และมี ค วามคาดหวัง ว่า ผูท้ ี่
สนใจเรี ยนด้านภาพยนตร์มีโอกาสที่ดีในการร่ วมกันพัฒนา
อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ไ ทยสู่ เ วที โ ลกมากขึ้ น หากการ
เรี ยนด้านนี้ เน้นหลักสู ตรด้านความคิดสร้ างสรรค์ในการ
เล่าเรื่ อ ง การลําดับภาพ การถ่ายทําที่ เน้นการใช้อุป กรณ์
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย พร้อมทั้งเน้นการฝึ กปฏิบตั ิที่ทาํ ให้ผู้
เรี ยนมีทกั ษะ และได้ฝึกงานภาคสนามและทําอาชีพได้จริ ง
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตนา จักกะพาก (2546)
ซึ่ งได้ศึกษา สภาพการณ์ของภาพยนตร์ ไทยในอนาคต และ
พบว่า สภาพการณ์ของภาพยนตร์ ไทยในปั จจุบนั โดยรวมมี

การพัฒ นาขึ้ น กว่า ในอดี ต โดยมี เ ทคนิ ค การผลิ ต เปลี่ ย น
แปลงดีข้ ึน ส่ วนเนื้ อหาของภาพยนตร์ ไทยยังคงวนเวียน
เป็ นแบบเดิมๆ โดยมีการนําเสนอในรู ปแบบใหม่บา้ งแต่ยงั
ไม่มากนัก และมีการแข่งขันในประเทศมากขึ้นในลักษณะ
การเร่ งผลิต เร่ งขาย โดยเพิ่มจํานวนภาพยนตร์ ไทยอย่าง
มาก แต่คุณภาพด้านเนื้ อหาและเทคนิ คการนําเสนอยังคง
เป็ นแบบเดิมๆ จากงานวิจยั ทําให้ทราบว่ายังมีความต้อง
การเรี ย นหลักสู ตรภาพยนตร์ ส่ วนทิ ศทางในการพัฒนา
หลักสู ตรนั้นต้องเป็ นไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ความคาดหวังด้ านหลักสู ตรภาพยนตร์ และความคาด
หวังหลังสํ าเร็ จการศึ กษาจากสถาบันการสอนและพัฒนา
บุคลากรด้ านภาพยนตร์
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง ซึ่ งกล่าว
ว่า แต่ละบุคคลจะเลือกกระทําหรื อไม่กระทําในสิ่ งที่คาด
หวังไว้ ขึ้นกับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดย
ใช้มาตรฐานของตนเป็ นเครื่ องวัด ซึ่ งระดับของความคาด
หวังจะเปลี่ ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละบุคคล ดังนั้น นักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ ต่างมี ความคาดหวังและสนใจเรี ยนด้านภาพยนตร์
ในหลักสู ตรที่เหมือนกันและแตกต่างกัน โดยสนใจหลักสู ตรการเขียนบทภาพยนตร์ เป็ นอันดับแรกเหมือนกัน แต่
แตกต่างกันในหลักสู ตรอื่นๆ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสนใจและ
ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร
ด้านภาพยนตร์ ส่ วนความคาดกวังหลังสําเร็ จการศึกษาจาก
สถาบันการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์ พบว่า
นักศึกษาและบุคลากรด้านภาพยนตร์ มีความคาดหวังหลัง
สําเร็ จการศึกษาสอดคล้องกัน กล่าวคือ ให้เหตุผลด้านการ
ประกอบอาชี พด้านภาพยนตร์ และสื่ อบันเทิงอื่นๆ ได้จริ ง
และต้องการเรี ยนเพื่อความรู้ และความสามารถพิเศษด้าน
ภาพยนตร์เป็ นประเด็นสําคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ อง
การพัฒนาบุคลากรสําหรับวงการภาพยนตร์ ที่มีการพัฒนา
การสอนด้านภาพยนตร์ ตามความคาดหวังของผูเ้ รี ยนมาก
ขึ้น สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญและ
ความต้องการทางสายงานด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จน
ทําให้มี หน่ วยงาน พื้นที่ และสถานที่ สําหรั บแสดงภาพยนตร์ มากขึ้น นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ จําเริ ญลักษณ์
ธนะวังน้อ ย (2541) ที่ ได้ศึ กษาเรื่ อ งธุ รกิ จภาพยนตร์ ไ ทย
เพื่ อ รวบรวมปั ญ หาการทํา งานและความต้อ งการของผู้

ประกอบธุรกิจภาพยนตร์ ไทย และชี้ให้เห็นสภาพการดําเนิ น
ธุ รกิ จภาพยนตร์ ไทยที่ เป็ นอยู่และผลกระทบต่อการพัฒนา
ภาพยนตร์ ไทย โดยให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมี การส่ งเสริ ม
คุณภาพของภาพยนตร์ ไทยโดยให้คณะผูท้ าํ งานสร้างภาพยนตร์ มีโอกาสศึกษาอบรมวิชาการด้านนี้ เพิ่มเติม และสนับ
สนุ นให้เข้าร่ วมทํางานสร้างภาพยนตร์ กบั คณะผูส้ ร้างภาพยนตร์ ส่ ว นรั ฐ บาลควรพิ จ ารณารั บ ภาพยนตร์ ไ ทยเป็ น
อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ งเพื่อควบคุมดูแลและดําเนิ นการ
ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยเจริ ญก้าวหน้าขึ้ น นอกจาก
นั้น การส่ งเสริ มคุ ณภาพของภาพยนตร์ โดยการเพิ่ มและ
สนับสนุ นให้เข้าร่ วมทํางานกับผูส้ ร้ างภาพยนตร์ จะเพิ่ ม
ศักยภาพของผูเ้ รี ยนในการพัฒนาและสร้ างสรรค์งานด้าน
ภาพยนตร์ ที่ดีได้ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผูเ้ รี ยน
และผูท้ ํางานด้านภาพยนตร์ ที่ มี ต่ อสถาบันการสอนและ
พัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาการเปรี ยบเที ย บความคาดหวัง ของ
นักศึกษาและผูท้ าํ งานด้านภาพยนตร์ พบว่า ยังมีความต้อง
การในการผลิตผลงานค่อนข้างสู ง และมีความคาดหวังว่ามี
คนสนใจเรี ยนด้านภาพยนตร์ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
หลักสู ตรและสถาบันสอนทางด้านภาพยนตร์ ที่ครบวงจร
ส่ วนที่ มีก็ยงั ไม่ ประสบความสําเร็ จ เท่ าที่ ควรและยังขาด
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นปัจจัยด้านหลักสูตรจึงเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่ บ่งชี้ ว่า นักศึ กษาและบุ คลากรด้านภาพยนตร์ ให้ความ
สนใจด้านหลักสู ตรที่ หลากหลาย เพราะฉะนั้น ผูท้ ี่ สนใจ
เปิ ดสอนด้านภาพยนตร์ จึงต้องให้ความสําคัญกับหลักสู ตร
การสอนที่ หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของผูเ้ รี ยน โดยเปิ ดสอนหลักสู ตรระยะสั้น
สําหรับผูท้ ี่สนใจทางด้านภาพยนตร์ ในระดับพื้นฐานทัว่ ไป
และเปิ ดสอนหลักสู ตรระยะยาวสําหรับผูท้ ี่สนใจทางด้าน
ภาพยนตร์ และต้องการก้าวสู่ อาชี พด้านภาพยนตร์ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่ดว้ ยสภาวการณ์ของเศรษฐกิจตกตํ่า การ
ตัดสิ นใจเพื่อเลือกเรี ยนและการใช้บริ การทุกรู ปแบบจาก
สถาบันนั้น จะต้องมีคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม ตลอด
จนมีระดับราคาที่สมเหตุสมผล
นอกจากนี้ การสนับสนุ นและส่ งเสริ มของภาครัฐจะ
เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ที่ ช่ ว ยผลัก ดัน ให้ผูส้ นใจเรี ย นทางด้า น
ภาพยนตร์ และผูส้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์ เกิดกําลังใจในการ

ผลิตภาพยนตร์ ที่มีคุณภาพ อาทิ การร่ วมสนับสนุ นการจัด
เทศกาลภาพยนตร์ ในประเทศไทย การเปิ ดสถาบันสอนที่
มุ่งผลิ ตบุ คลากรสู่ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ พร้ อมทั้งการ
ส่ งเสริ มศิลปะภาพยนตร์ให้กบั เยาวชนโดยการจัดโครงการ
เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น เป็ นต้น
ส่ วนด้านการวิจยั ครั้ งต่อไป ควรมี การศึกษาเพิ่มเติม
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดที่ทาํ ให้สถาบันสอนด้านภาพยนตร์ ประสบความสําเร็ จ เพื่อทราบถึงแนวทางการสื่ อสาร
การตลาดและวิธีการบริ หารจัดการองค์กรที่ ชัดเจน และ
สามารถนํามาปรั บใช้กบั สถาบันการสอนด้านภาพยนตร์
ต่อไป

บรรณานุกรม
จําเริ ญลักษณ์ ธนะวังน้อย. (2541). ธุ รกิ จภาพยนตร์ ไทย.
รายงานการวิ จัย คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ประวัติคณะ. http://
jc.tu.ac.th/about/aboutus.htm. ( สื บ ค้ น 9 กั น ย า ย น
2552).
เพชรี หาลาภ. (2538). ความคาดหวังของผู้บังคั บบัญชา
ระดับกลางที่ มีบทบาทต่ อการปฏิ บัติงานของผู้ บังคับ
บัญชาระดับล่ างในโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์
พลาสติก. กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาพยนตร์ กับ พัฒ นาการเด็ ก . http://gotoknow.org/blog/
nicfd08-forum/295990. (สื บค้น 10 ตุลาคม 2552).
รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม. (2546). ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้ าง
ภาพยนตร์ ไทยของผู้ ชมภาพยนตร์ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร. กรุ งเทพมหานคร: คณะนิ เ ทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา จักกะพาก. (2546). สภาพการณ์ ของภาพยนตร์ ไทย
ในอนาคต: ศึ กษาวิ เคราะห์ จากที มงานผู้ส ร้ าง ผู้ชม
และนักวิชาการ ด้ านภาพยนตร์ . รายงานการวิจยั คณะ
นิ เ ทศศาสตร์ ภาควิ ช าการภาพยนตร์ แ ละภาพนิ่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ สวนสี ดา. (2545). ความคาดหวังคุณภาพบริ การผู
ป วยนอกโรงพยาบาลพระนั่ ง เกล า จั ง หวั ด
นนทบุรี. กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิ พนธ ปริ ญญา
โท มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถ จันทร์ สูรย์. (2551). ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ (พ.ศ. 2552-2554).
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย.
สันติชยั คําสมาน. (2534). ความคาดหวังของศึกษาธิ การ
อําเภอกับผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอ
เกี่ ย วกั บ การบริ หารงานการศึ ก ษานอกโรงเรี ยน.
กรุ งเทพมหานคร: วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุ นีย เจริ ญกุล. (2543). ความคาดหวังของประชาชนต
อ การดํา เนิ น งานของโรงพยาบาลศู น ย สระบุ รี .
กรุ งเทพ-มหานคร: วิทยานิพนธ ปริ ญญาโท จุฬาลง
กรณ -มหาวิทยาลัย.
สุ พตั รา จุ ณณะปิ ยะ. (2546). คู่ มือการวิ จัยทางรั ฐศาสตร์
และรั ฐประศาสนศาสตร์ . นครปฐม: โรงพิมพ์ศูนย์
ส่ ง เสริ มและฝึ กอบรมการเกษตรแห่ ง ชาติ สํ า นั ก
ส่ ง เสริ มและฝึ กอบรมกํา แพงแสน มหาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.
เสนาะ ติเยาว์. (2546). การบริ หารกลยุทธ์ . พิมพ์ครั้ งที่ 2.
กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อาจารย์ อุ รพงศ์ แพทย์ คชา สําเร็ จการศึ กษา นศ.ม. (การ
บริ หารธุ รกิจบันเทิงและการผลิต) และ นศ.บ. (วิทยุกระจาย
เสี ยงและวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ ) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปั จจุ บนั เป็ นอาจารย์ประจําภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

