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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจถึงการรับรูของกลุมเยาวชนที่มีตองานศิลปประเภท
แอนิเมชั่น รวมถึงการตัดสินใจเลือกชม โดยศึกษากับกลุมผูบริโภคซึ่งเปนกลุมเยาวชน
นักเรียนอายุ 14 – 18 ป จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก ผูวิจัยไดศึกษาใน
ประเด็นของการรับรู พฤติกรรมการชม และการใหระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ชมงานศิลปประเภทแอนิเมชั่น ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาแตกตางกันจะมีผล
ตอการเคย/ไมเคยชมงานศิลปประเภทแอนิเมชั่นอยางมีนัยสําคัญ โดยกลุมตัวอยางที่อาศัยใน
เขตปริมณฑลและตางจังหวัดเคยชมงานศิลปประเภทแอนิเมชั่นมากกวากลุมตัวอยางในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การเคย/ไมเคยชมแอนิเมชั่นนั้น ไมมีผลตอกิจกรรมที่ทํายามวาง
อยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่เคยชมและไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตร พบวา การใหระดับความสําคัญในดานตางๆ ของผูที่เคยชมแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตรกับผูที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรนั้นไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตมีอยู 
2 ประเด็นที่กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมไดใหความสําคัญแตกตางกัน นั่นคือ ดานความมีช่ือเสียง
ของบริษัทผูผลิตแอนิเมชั่น และดานความสนุกและนาสนใจของเรื่องราว 
 
ABSTRACT 

This research aims to investigate the youth’s perceptions of animation contents 
and its effect on their watching decision.  The survey was conducted with a 
convenient sample of 400 students aged between 14 and 18. The researcher 
examined the perception of animation contents, watching behavior, and factors 
affecting the viewing animation contents.  Data analyses reveal that the youth’s 
residential area had a significant impact on their viewing of animation contents. 
Subjects in suburban areas viewed animation contents to a greater extent than those 
in Bangkok areas.  Viewing of animation contents did not have a significant effect 
on their hobby.  When comparing between viewers and non-viewers of animation 
contents in theaters, their perceived importance of all factors affecting their viewing 
decision is not significantly different, except for two factors -- the reputation of the 
production company and the story appeal. 

 
 
 
 

 



ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
แอนิเมชั่น (Animation) จัดไดวาเปนงานศิลปะแขนง

หนึ่งโดยมีการสรางสรรคที่เปนเอกลักษณของตัวเอง ซึ่ง  
เปนศิลปะที่เกี่ยวของกับความเคลื่อนไหว (Kinetic Art) โดย
ถือเปนสิ่งสรางสรรคที่เนนอารมณ (Emotional Approach) 
ใหผูชมไดมีความสุข สนุกสนาน และความเพลิดเพลินใน
การรับชม โดยงานศิลปประเภทแอนิเมชั่นนี้ไดพัฒนาจาก
งานเขียน (Drawing) จนมาถึงเปนงานเขียนสองมิติและสาม
มิติ และเคลื่อนไหวไดตามลําดับ โดยในปจจุบันธุรกิจแอนิ-
เมชั่นไดมีการสรางสรรคผลงานศิลปประเภทนี้ออกมาเปน
จํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็ยังมีผูผลิตอิสระอีกจํานวนมาก
ตองการผลิตเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหลายสถาบันอุดม 
ศึกษาไดผลิตบัณฑิตในดานการสรางสรรคงานแอนิเมชั่น
ออกมาอยางแพรหลาย และมีศิลปนไทยจํานวนมากที่สําเร็จ
การศึกษาในดานการสรางสรรคงานแอนิเมชั่นจากตาง 
ประเทศ รวมถึงไดรวมงานกับบริษัทขนาดใหญจากตาง 
ประเทศมากมาย ทําใหปจจุบันมีการพัฒนาแอนิเมชั่นกาว 
หนาขึ้นสูเปนระดับภาพยนตร ซึ่งไดมีการผลิตโดยศิลปน
ฝมือคนไทยอยางมากมาย ไมวาจะเปนการเขียนบท การผลิต 
การตัดตอ ฯลฯ โดยในปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวาแอนิเมชั่น
ไดเขาสูในวงการตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนแวดวงการศึกษา 
ก็ไดมีการสรางสรรคเปนสื่อการสอน เพื่อใหผูเรียนไดสาระ
และบันเทิง หรือที่เรียกวา Edutainment วงการธุรกิจที่ใช   
แอนิเมชั่นทําใหตราสินคา (Brand) เปนเรื่องราวนาติดตาม 
รวมไปถึงในวงการโฆษณาที่ไดใชแอนิเมชั่นประกอบหรือ
เปนสวนประกอบหลักเพื่อความสวยงาม ความนาสนใจ และ
ความดึงดูดจากกลุมผูชมโฆษณา (Target Audience)  

ในดานการตลาดของธุรกิจแอนิเมชั่นนั้น จากการ
สัมภาษณผูบริหารระดับสูงของธุรกิจแอนิเมชั่น พบวา มี
กลุมเปาหมายที่วางไวอยางชัดเจน แตทวาปญหาในปจจุบัน
นี้ ธุรกิจแอนิเมชั่นของประเทศไทยกลับไมมีการตอบรับจาก
กลุมเปาหมายอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับบทสัมภาษณ    
คุณอัจฉรา  กิจกัญจนาสน (2553) กรรมการผูจัดการบริษัท
กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ และคุณชัยพร (2553) กรรมการ
ผูจัดการ บริษัทบานอิทธิฤทธิ์ นั้น พบวา ธุรกิจแอนิเมชั่นใน
ปจจุบันผูชมยังคอนขางนอย ในขณะที่ผูผลิตมีจํานวนที่เยอะ
มากขึ้น ทั้งที่งานศิลปประเภทแอนิเมชั่น เปนงานศิลปที่นา 
สนใจและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน จึงเปนที่มา
ของปญหาของการวิจัยนี้ ซึ่งจะเปนการสํารวจการรับรูและ

กิจกรรมที่สนใจทั่วไปของกลุมเยาวชนที่เปนนักเรียน (อายุ 
14–18 ป) ซึ่งถือเปนกลุมที่สําคัญในการสื่อสารงานศิลป โดย
งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอบริษัท ศิลปน ผูผลิตแอนิ-
เมชั่น สําหรับการนําไปปรับปรุงใหสอดคลองกับการรับรู
และพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมเยาวชนตอไป 
 
ปญหานําวิจัย 

1. กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาที่แตกตางกัน จะมีการรับ 
รูงานศิลปประเภทแอนิเมชั่นตางกันหรือไม 

2. กลุมตัวอยางที่เคยชมภาพยนตรแอนิเมชั่น และกลุม
ตัวอยางที่ไมเคยชม มีกิจกรรมที่สนใจตางกันหรือไม 

3. กลุมตัวอยางที่เคยชมภาพยนตรแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตร และกลุมตัวอยางที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตร มีการใหระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอ
การชมแอนิเมชั่นตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงการรับรูของเยาวชนที่เปนนักเรียนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีตองานศิลปประเภทแอนิเมชั่น 
โดยเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาที่แตกตางกัน 

2. เพื่อศึกษาถึงกิจกรรมที่สนใจเบื้องตนของกลุม
เยาวชนที่เปนนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบ 
เทียบกับกลุมตัวอยางที่เคยชมภาพยนตรแอนิเมชั่น และกลุม
ตัวอยางที่ไมเคยชม 

3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการชมงานศิลปประเภท
แอนิเมชั่น โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่เคยชม
ภาพยนตรแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตร และกลุมตัวอยางที่  
ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การรับรูงานศิลปประเภทแอนิเมชั่นมีความสัมพันธ
กับภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางแตกตางกัน 

2. กลุมตัวอยางที่ เคยชมภาพยนตรแอนิเมชั่น และ
กลุมตัวอยางที่ไมเคยชม มีกิจกรรมที่สนใจแตกตางกัน 

3. กลุมตัวอยางที่เคยชมภาพยนตรแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตร และกลุมตัวอยางที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตร ใหระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการชม
แอนิเมชั่นแตกตางกัน 

 



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถใชกลยุทธทางการตลาดเฉพาะทองถิ่น หรือ 

LSM (Local Marketing) ใหเหมาะสมกับแตละภูมิลําเนาของ
กลุมเปาหมายที่เคยชม และไมเคยชมแอนิเมชั่นได โดย 
เฉพาะการทําการตลาดไปยังทองถิ่นของเปาหมายที่ยังมีการ
รับรูที่นอย และใชกลยุทธเนนย้ํา (Remind) กับทองถิ่นของ
กลุมเปาหมายที่มีการรับรูที่มาก 

2. สามารถออกแบบกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลอง
กับกิจกรรมที่สนใจสําหรับกลุมที่เคยชม และไมเคยชมแอนิ-
เมชั่นไดถูกตอง 

3. สามารถนําขอมูลที่ไดรับ ไปวางแผนกลยุทธการ 
ตลาดตามระดับความสําคัญของแตละกลุม ระหวางกลุมที่
เคยชมภาพยนตรแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตร และกลุมที่     
ยังไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตร  

 
คํานิยามศพัทเฉพาะ 

1. แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง การทําใหเกิดการ
เคลื่อนไหว หรือการทําใหเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิต 

2. ภาพยนตรแอนิเมชั่น (Animation Film) หมายถึง 
ภาพยนตรที่ไมใชคนแสดง แตมีตัวละครที่อาจจะเปนภาพ 
วาด ภาพลายเสน วัตถุสิ่งของ ภาพกราฟก หุน ฯลฯ ซึ่ง
เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตในการตูน 

3. ภาพยนตรการตูน (Cartoon Animation) หมายถึง 
ภาพยนตรแอนิเมชั่น ที่มีตัวการตูนหรือตัวละครที่อาจจะ 
เปนภาพวาด มีการออกแบบใหมีลักษณะเดนเฉพาะตัว ถูก
กําหนดใหมีลักษณะนิสัย (Character) ยกตัวอยางเชน โดรา-
เอมอน วอล-อี ปงปอนด กานกลวย  

4. เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แต
ยังไมถึง 18 ปบริบูรณ และไมใชผูบรรลุนิติภาวะแลวจาก
การจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือวาบุคคลที่มีอายุ
ระหวางนี้เปนเยาวชนและหากตองระวางโทษก็จะพิจารณา
โทษแตกตางจากผูใหญ 

 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

งานศิลปประเภทแอนิเมชั่น ถือเปนงานศิลป 3 มิติ ที่มี
ที่มาและพัฒนาจากการวาดเสน หรือ Drawing โดยโกสุม  
สายใจ, 2531 ไดกลาวถึงความสําคัญของการวาดเสนหรือ 
Drawing ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของงานศิลปที่ชวยสราง
ความสุขใหกับจิตใจ โดย Drawing หรือการวาดเสน เปน

วิธีการอันหนึ่งที่ทําใหเกิดภาพเขียนขึ้น และนับไดวาเปนวิธี 
การที่สะดวก รวดเร็ว งาย และมีคุณคา ทั้งทางดานการสราง 
สรรควัตถุสิ่งของใหมีประโยชนใชสอยและสรางความสุข
ใหกับจิตใจอยางมาก สําหรับความสําคัญของ Drawing นั้น 
แบงเปน 2 ประการ คือ 

1. Drawing เปนเครื่องมือในการถายทอดความคิดให
มองเห็นได ในการสรางสรรคสิ่งตางๆ ในโลกมักจะมีขบวน 
การโดยเริ่มตนมาจากความคิดในมันสมองของมนุษย ซึ่งบาง 
ครั้งอาจจะเลือนรางหรือมองเห็นไมชัด จึงไดมีการเขียนเปน
ภาพตามความคิดนั้นออกมาใหเห็นเปนรูปราง รูปทรงของ
สิ่งที่คิดคนขึ้น ตอจากนั้นก็ลงมือผลิตตามรูปหรือแบบที่
เขียนไว ดังนั้น งาน Drawing เปนเครื่องมือในการถายทอด
ความคิดใหมองเห็นได และเมื่อถายทอดสิ่งที่คิดนั้นออกมา
เปนภาพ ก็จะทําใหเราไดเห็นขอดีขอเสียของสิ่งที่เราจะสราง
และมีการแกไขขอบกพรอง ซึ่งเปนขบวนการอยางหนึ่งของ
การออกแบบ จึงทําใหความหมายของคําวา Drawing กับคํา
วาออกแบบ (Design) มีความหมายใกลเคียงกัน 

2. Drawing เปนพื้นฐานที่สําคัญของงานทัศนศิลปทุก
แขนง ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานทัศน-
ศิลป มักจะเริ่มตนดวยการศึกษาวิชา Drawing เปนพื้นฐาน
เสียกอน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนภาพ รางภาพ 
และสเกตซภาพตางๆ ได นอกจากนี้ การเรียน Drawing ยัง
ชวยใหเขาใจเรื่องของน้ําหนักของแสงและเงาที่ตกกระทบ 
ลงวัตถุรวมทั้งระยะหรือมิติตางๆ ที่มองเห็น จนนักศึกษา
สามารถถายทอดความคิด  ความรูสึกออกมาเปนงาน 
Drawing ได จึงจะถือวามีพ้ืนฐานทาง Drawing ที่ดี สามารถ
ที่จะศึกษาเรื่องราวและวิธีการของทัศนศิลปในแขนงตางๆ 
ไดตอไป 

งานศิลปและ Drawing ในแนวเหมือนจริงนี้ มักจะเขียน
เฉพาะเหตุการณทีเกี่ยวของหรือสิ่งของตางๆ ที่มีตัวตนมอง 
เห็นได สวนใหญจะเขียนภาพเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ดังนี้ 

1. แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคน มนุษยยุคหนึ่งเคยเชื่อวา 
รูปราง รูปทรง ที่สวยงามที่สุด คือ รูปรางของ “ตัวมนุษย” 
ซึ่งปจจุบันก็ยังคงเปนเชนนั้น ดังจะเห็นไดจากภาพเหมือน
จริงที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคน มักจะไดรับความนิยมสูง 
สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูดูสามารถเขาใจ และเห็นคุณคาได
งายกวาภาพแบบอื่นๆ ดังจะเห็นไดจากภาพที่มีช่ือเสียงทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน มักจะมีภาพคนรวมอยูดวยเสมอ  



2. ภาพสัตว ภาพสัตวเปนภาพที่นาเขียนมาก เพราะ
ลักษณะและธรรมชาติของสัตวสวยงามนารักมาก การเขียน
ภาพสัตวตองใชความเร็วและความละเอียดพอสมควร 
เพราะสัตวบางชนิดชอบเคลื่อนไหวบอยๆ ซึ่งเราไมสามารถ
ที่จะควบคุมใหมันหยุดนิ่งได สัตวที่นิยมเขียนกันมาก คือ 
สัตว 4 เทา และสัตวปก แตปจจุบันมนุษยนิยมความงามที่
แปลกๆ ใหมๆ ศิลปนบางคน จึงนิยมเขียนภาพสัตวที่แปลก
ออกไป เชน พวกแมลง มด ฯลฯ ความงามของภาพสัตวจะ
อยูที่แววตาและขน แตถาเปนสัตว 4 เทา ความงามจะอยูที่
สดัสวน กลามเนื้อ และลีลาเคลื่อนไหว 

3. แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของ เรียกวาภาพหุนนิ่ง 
(Still-life) เปนภาพเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เคลื่อนที่ไมได ผู 
เขียนจะตองนํามาจัดวางใหไดน้ําหนักแสงเงาที่สวยงาม 
บางครั้งอาจจะมีการจัดระดับพื้นสูงต่ํา หรือาจจะนําเอาผา
มาปูรองเพื่อใหเกิดรอยยับของผา ทําใหสิ่งของที่นํามาตั้ง
สวยงามขึ้น ภาพหุนนิ่งนี้เหมาะอยางยิ่งสําหรับการฝกหัด
เขียนภาพแบบเหมือนของจริงสําหรับนักเขียนรุนใหมๆ 
อันจะทําใหเขาใจเรื่องของการรางภาพ และการเรียนรูเรื่อง
ของการลงน้ําหนัก แสง และเงา 

4. ภาพทิวทัศน หรือที่เรียกกันวา ภาพวิว เปนภาพที่
เขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่พบเห็น เชน ภาพทองนา ภูเขา 
บานเรือน ฯลฯ แสดงบรรยากาศที่สวยงาม แสดงแสงเงาที่
ตกกระทบ และระยะใกลไกลตามสภาพเปนจริง หรือเรียก 
วา ภาพภูมิศาสตร ภาพทิวทัศนแบงออกเปน 3 ลักษณะ
ใหญ คือ ภาพทิวทัศนบก ภาพทิวทัศนกอสราง และภาพ
ทิวทัศนทะเล 

การออกแบบงานศิลปหรือภาพยนตรแอนิเมชั่นนั้น จะ 
ตองประกอบไปดวย รูปแบบของงานศิลปและเนื้อหา โดย 
วิรุณ  ต้ังเจริญ,  2531 ไดกลาวถึงการออกแบบสามมิติไว
อยางชัดเจน ซึ่งการออกแบบสามมิติ คือ งานออกแบบที่
แสดงปริมาตรของรูปทรง ใหสามารถตรวจสอบหรือสัมผัส
ไดดวยการสัมผัส โดยกินเนื้อที่ในบริเวณวางหรืออากาศ 
โดยปญหาที่สําคัญในการออกแบบสามมิติ จะอยูที่  1. รูป 
ทรง (Form) 2. ปริมาตร (Volume) และ  3. ลักษณะผิว 
(Texture)  

โดยทั่วไปแลวงานออกแบบยอมประกอบไปดวย 
1. รูปแบบ (Form)  
2. เนื้อหา (Content)  

รูปแบบ คือ สภาพสวนรวมของงานออกแบบที่สามารถ
มองเห็นได ซึ่งประกอบไวดวยสวนประกอบของการออก 
แบบที่จัดรวมกันไว รวมทั้งเทคนิคตางๆ เนื้อหา คือ เรื่องราว
หรือสาระในการออกแบบ ซึ่งเปนผลมาจากรูปแบบ งานออก 
แบบบางอยาง เชน การออกแบบโฆษณา งานออกแบบสิ่ง 
พิมพ หรืองานออกแบบทัศนศิลป อาจจะมีรูปแบบที่แสดง
เรื่องราวใหเขาใจได เชน พฤติกรรมของคน สัตว หรือสภาพ
ทางธรรมชาติ รวมทั้งขอความตางๆ ที่แสดงเนื้อหาอยูในงาน
ออกแบบดวย แตก็มีงานออกแบบจํานวนมากที่ไมสามารถ
แสดงเนื้อหาไดเดนชัด เชน งานออกแบบผลิตภัณฑ งาน
ออกแบบสถาปตยกรรม งานออกแบบตกแตง เพราะงานออก 
แบบเหลานี้ไมไดแสดงเนื้อหาเปนพฤติกรรมหรือเรื่องราว 
แตเนื้อหาแฝงมาในรูปของอารมณ ความรูสึก อันเปนผลมา
จากรูปแบบ เชน ความสวยงาม ความรูสึกสนุกสนาน ความ 
รูสึกบึกบึน ความรูสึกสงางาม เปนตน 

งานออกแบบไดมีสภาพเปนการสื่อสารอยางหนึ่งที่ใช
ติดตอถึงกันระหวางมนุษยถึงมนุษย และระหวางมนุษยถึง
วัตถุ เมื่องานออกแบบมีสภาพเปนการสื่อสาร งานออกแบบ
ก็ยอมตองมีความหมาย มีความเขาใจ และมีการรับรูรวมกัน
ได แมภาษาภาพหรือรูปแบบของงานออกแบบจะไมสามารถ
บรรยายไดเหมือนภาษาพูดหรือภาษาเขียน แตภาษาภาพก็
สามารถแสดงรูปลักษณะไดอยางแจมชัด ซึ่งอาจจะตรงกับ
สุภาษิตจีนที่วา “ภาพหนึ่งภาพมีคามากกวาคําพูดสักพันคํา” 
ก็ได 

การออกแบบสรางสรรค เปนการออกแบบสองหรือ
สามมิติ ที่มุงเสนอความงามหรืออารมณ เพื่อใหเกิดความ 
รูสึก ความคิด และจินตนาการตอผูช่ืนชมผลงาน โดยที่การ
ออกแบบสรางสรรคจะเนนการเสนอความคิดริเริ่มที่แปลก
ใหม เราใจ และดีงาม ซึ่งการสรางสรรคนั้นอาจจะพัฒนาสิ่ง
เดิม หรือสรางขึ้นใหมก็ไดเชนกัน 

ในดานพฤติกรรมการรับรูนั้น วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, 
2549 ไดกลาวถึงพฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม อัน
เปนมูลฐานทางพฤติกรรมกับการออกแบบ โดยมีใจความ
สําคัญที่เนนเกี่ยวกับกระบวนการทางพฤติกรรม โดยใน
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมกายภาพนั้น 
เกิดกระบวนการทางพฤติกรรมที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะ
ทางพฤติกรรม อาจจําแนกขั้นตอนของกระบวนการทาง
พฤติกรรมตามลักษณะทางพฤติกรรมที่เดนชัดและมีความ
เฉพาะพอตอการจําแนกออกไดเปน 2 กระบวนยอย ดังนี้ 



1. กระบวนการรับรู (Perception) คือ กระบวนการที่รับ
ขาวสารจากสภาพแวดลอมโดยผานทางระบบประสาท
สัมผัส กระบวนการนี้จึงรวมความรูสึก (Sensation) ดวย 

2. กระบวนการรู (Cognition) คือ กระบวนการที่เกี่ยว 
ของกับกระบวนการทางจิตที่รวมการเรียนรู การจํา การคิด 
กระบวนการทางจิตดังกลาวยอมรวมถึงการพัฒนาดวย 
กระบวนการรูจึงเปนกระบวนการทางปญญา พรอมกันใน
กระบวนการรับรูและกระบวนการรูนี้ เกิดการตอบสนองทาง 
ดานอารมณ เกิดกระบวนการทางดานอารมณ (Affect) ทั้ง
กระบวนการรับรู กระบวนการรู และกระบวนการทาง
อารมณ เปนพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 

3. กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม 
(Spatial Behavior) คือ กระบวนการที่บุคคลมีพฤติกรรมเกิด 
ขึ้นในสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมผาน
การกระทําเปนที่สังเกตไดจากภายนอก เปดพฤติกรรมภาย 
นอก (Overt Behavior)  

ทั้งนี้ Armstrong และ Kotler, 2005 ไดใหความหมาย
ของพฤติกรรมการบริโภคไววา เปนพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคคนสุดทายและครัวเรือน ซึ่งไดซื้อสินคาและบริการ
เพื่อการบริโภคสวนบุคคลเทานั้น และตลาดผูบริโภค หมาย 
ถึง สวนบุคคลและครัวเรือนทั้งหมดที่ซื้อหรือตองการสินคา
เพื่อการบริโภคสวนบุคคล โดยมีปจจัยหลายปจจัยที่ไดสง 
ผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภค ไดแก  วัฒนธรรม 
(ประกอบไปดวย วัฒนธรรมยอย ชนช้ันทางสังคม) สังคม 
(กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานภาพ) ปจจัยสวน
บุคคล (อายุ อาชีพ วิถีการดําเนินชีวิต สถานะทางเศรษฐกิจ 
และอายุขัย) ปจจัยทางจิตวิทยา (การจูงใจ การรับรู การเรียน 
รู ความเชื่อ และทัศนคติ) ทั้งนี้ การบริโภคของผูบริโภคนั้น 
จะเกิดขึ้นจากการกระตุนในทางการตลาด นั่นคือ สวนผสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) รวมถึงสิ่งกระตุนในดาน
อื่นๆ เชน เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี ซึ่งสิ่ง
เรา (Stimuli) เหลานี้จะสงผลไปยังกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภค รวมถึงพฤติกรรมการซื้อ และกอใหเกิดการตอบ 
สนอง (Buyer Response) ของผูบริโภคที่มีตอการเลือกสินคา 
การเลือกตราสินคา การเลือกผูจําหนาย เวลาในการซื้อ รวม 
ถึงปริมาณการซื้อ เปนตน  

ท้ังนี้พฤติกรรมผูบริโภคนั้นยังเกี่ยวของกับการรับรูซึ่ง
หมายถึง กระบวนการเลือกสรร การรวบรวมและการตีความ 
 

สิ่งเราทางการตลาด และสภาพแวดลอมของสิ่งกระตุนให
เปนภาพรวมที่สามารถเขาใจได (Assael, 1998) หรือการคัด 
เลือก รวบรวม และตีความสิ่งเราใหเขากับสภาพแวดลอม 
(Schiffman & Kanuk, 1994)  

 
ธุรกิจแอนิเมชั่นในปจจุบัน 

สําหรับธุรกิจแอนิเมชั่นในปจจุบันนั้น ไดมีดวยกัน
หลายบริษัท โดยการบริหารสวนใหญนั้น จากผลการศึกษา
ของ อนุชา  เสรีสุชาติ,  2548 ซึ่งไดทําการศึกษาดวยระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูบริหารระดับสูง ระดับ 
กลาง ที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารการผลิต
ภาพยนตรแอนิเมชั่น พบวา บริษัทผูผลิตภาพยนตรแอนิ
เมชั่น มีโครงสรางธุรกิจในรูปแบบที่เหมือนกัน คือ เปน
โครงสรางแบบเมทริกซ (Matrix Organization) รองรับการ
ทํางานตามโครงการ (Project Management) ของการทําแอนิ
เมชั่นแตละเรื่อง ซึ่งมีรูปแบบการผลิต  2 ประเภท คือ การ
ผลิตภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติ และการผลิตภาพยนตรแอนิ
เมชั่น  3 มิติ โดยมีการจัดโครงสรางตามหนาที่และขั้นตอน
การผลิตแยกออกจากกันตามรูปแบบของการผลิตดังกลาว 
โดยปญหาและอุปสรรคของธุรกิจภาพยนตรแอนิเมชั่น 
ไดแก ปญหาเรื่องทุน ที่ตองใชเงินลงทุนสูง ปญหาการขาด
แคลนทีมงานที่มีทักษะ ความชํานาญ บริษัทตองฝกพนักงาน
ใหม หรือทํางานแบบลองผิดลองถูก รวมถึงปญหาในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ที่สถานีโทรทัศนมักใหเวลากับราย 
การอื่นที่มีผลตอบแทนมากกวา สําหรับปญหาดานอื่นๆ นั้น 
จะเปนปญหาในดานสังคมที่มองวา การตูนแอนิเมชั่นเปนสิ่ง
ไรสาระ หลอกเด็ก รวมถึงปญหาเรื่องการสนับสนุนจากภาค 
รัฐที่มองแอนิเมชั่นแบบเหมารวม ซึ่งสอดคลองกับผลการ 
ศึกษาของ นิพนธ  คุณารักษ ที่ไดศึกษาวิจัยในเรื่อง “สถาน-
ภาพ ปญหา อุปสรรค และความเปนไปไดในการผลิตรายการ
ภาพยนตรการตูนทางโทรทัศนของผูผลิตภายในประเทศ” 
ในป 2539 พบวา ปญหาและอุปสรรคของผูผลิตแอนิเมชั่น 
ในระบบการผลิต และการเผยแพร คือ 1. การขาดการบริหาร
จัดการ ระบบการผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ  2. ปญหา อุปสรรค ดานปจจัยทางการตลาด ไดแก 
ปจจัยดานรายการ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ตางๆ  รวมถึง  3. ปจจัยดานทางการผลิต ไดแก ปจจัยดาน 
 



การลงทุน และปจจัยดานบุคคล ตามลําดับ ซึ่งทุกปจจัย มี
ลักษณะสัมพันธและมีผลกระทบอยางตอเนื่องกันกับปจจัย
อื่นๆ ทั้งระบบ 

สําหรับกรณีศึกษาตนแบบ ในการศึกษาธุรกิจภาพ-
ยนตรแอนิเมชั่นไทยนั้น หนึ่งในเรื่องที่ถือวาประสบความ 
สําเร็จกับการนําการตูน 2 มิติ มาพัฒนาเปนการตูน 3 มิติ 
คือ ปงปอนด ซึ่ง นภัทร  เผยฉวี, 2548 ไดศึกษาในหัวขอ 
พฤติกรรมการเปดรับชมและความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ
ภาพยนตรการตูนเรื่องปงปอนด ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ที่เก็บขอมูลแบบวัดผลครั้งเดียว (One-
Shot Case Study) กับกลุมประชากร คือ นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4–6 ซึ่งศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งรัฐและเอกชน จํานวน 400 กลุม
ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและหญิง และทั้งที่
ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ตอบวารูจักภาพยนตร
การตูนเรื่องปงปอนดผานทางโทรทัศนเปนอันดับแรก โดย
เปดรับสื่อมาประมาณ 2–3 ป หรือต้ังแตออกอากาศสถานี 
โทรทัศน สําหรับพฤติกรรมขณะชมภาพยนตรการตูนเรื่อง
ปงปอนดนั้น สวนใหญชมภาพยนตรการตูนเรื่องปงปอนด
โดยชมรวดเดียวจบ และบุคคลที่รวมรับชมภาพยนตรการ-
ตูนปงปอนดรวมกับกลุมตัวอยาง คือ พ่ีหรือนองของกลุม
ตัวอยาง สําหรับในดานของความคิดเห็นนั้น กลุมตัวอยาง
ไดใหความเห็นในดานเนื้อหาของภาพยนตรโดยรวมแลว
เห็นดวยในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.19) ดานความคิด 
เห็นตอเทคนิคของภาพยนตรการตูนเรื่องปงปอนดโดยรวม 
แลวอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.43) และดาน
ความคิดเห็นตอตัวแสดงในภาพยนตรการตูนเรื่องปงปอนด
โดยรวมแลวอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.45) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยมีประชากรเปนผูบริโภคกลุมเยาวชนที่เปนนักเรียน   
อายุต้ังแต 14 - 18 ป ซึ่งเยาวชนจะมีอายุต้ังแต 14 – 18 ป 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) โดยมีภูมิลําเนา
อยูในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัด โดยผู- 

วิจัยไดทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสถิติ
ของยามาเน  (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% และ
กําหนดความผิดพลาดไดไมเกิน 5% โดยจะไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 392 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 
400 ชุด 

สําหรับการสุมตัวอยาง เปนวิธีการสุมตัวอยางแบบไม
ใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) แบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยคัดเลือกจากกลุมนักเรียนที่     
มีอายุ 14 – 18 ป จากยานชุมชน ยานโรงเรียนกวดวิชาขนาด
ใหญ และศูนยการคา ทั้งหมด  5 แหง คือ สยามสแควร 
อนุสาวรียชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ ฟวเจอรปารครังสิต 
และบิ๊กซีบางใหญ เพื่อใหกลุมตัวอยางกระจายในเขตเมือง
และชานเมือง โดยเดินแบบสอบถามสถานที่ละ 80 ชุด คิด
เปนสถานที่ละ 20% ของแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จะเปนแบบสอบถาม โดย
แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง (Self-
Administrative Questionnaire) จํานวน 400 ชุด โดยจะ
ประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1: ขอมูลดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ 
รายได ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รวมถึงขอมูลดานกิจกรรม
ที่สนใจ อาทิ กิจกรรมยามวาง กีฬาที่ช่ืนชอบ เว็บไซตที่เขา
ชม แนวเพลง แนวภาพยนตร เปนตน 

สวนที่ 2: ขอมูลดานพฤติกรรมและการรับรูงานศิลป
ประเภทแอนิเมชั่น ไดแก การเคยรับรูคําวา “แอนิเมชั่น” การ
เคยชมแอนิเมชั่น แหลงและสื่อที่รับชมแอนิเมชั่น บุคคลที่  
มีอิทธิพลในการชมแอนิเมชั่น  

สวนที่ 3:  ขอมูลดานปจจัยที่มีผลกระทบตอการชมแอ-
นิเมชั่น อาทิ ความมีช่ือเสียงของศิลปน ความมีช่ือเสียงของ
บริษัทที่ผลิต เนื้อหาของภาพยนตร เปนตน โดยเปนแบบ 
สอบถามประเภทวัดระดับความสําคัญ 1 – 5 โดย 1 แทน
สําคัญนอยที่สุด 2 แทนสําคัญนอย 3 แทนสําคัญปานกลาง    
4 แทนสําคัญมาก และ 5 แทนสําคัญมากที่สุด โดยมีเกณฑ 
ในการคิดคาเฉลี่ยในแตละชวง ดังนี้ 

 
 



อันตรภาคชั้น      = ดะแนนทั้งหมจํานวนชวงค
ดคะแนนตํ่าสุดคะแนนสูงสุ −

 

อันตรภาคชั้น      = 
5

15−        =   0.80 

ดังนั้น ชวงคะแนนเฉลี่ยเทากับ 0.80 จึงกําหนดเกณฑพิจารณาระดับความคิดเห็นไดดังนี้ 
ระดับคะแนน   4.21 - 5.00  แสดงวามีระดับ มีผลมากที่สุด 
    3.41 - 4.20  แสดงวามีระดับ มีผลมาก 
    2.61 - 3.40  แสดงวามีระดับ มีผลปานกลาง 
    1.81 - 2.60  แสดงวามีระดับ มีผลนอย 
    1.00 - 1.80  แสดงวามีระดับ มีผลนอยที่สุด 
  
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1: ขอมลูทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
ลําดับ ตัวแปร ความถี่ รอยละ 

1 เพศของกลุมตัวอยาง 
     ชาย 
     หญิง 
     รวม 

 
256 
144 
400 

 
64  

         36 
100 

2 การศึกษาของกลุมตัวอยาง 
     มัธยมศึกษาปที่ 2 
     มัธยมศึกษาปที่ 3 
     มัธยมศึกษาปที่ 4 
     มัธยมศึกษาปที่ 5 
     มัธยมศึกษาปที่ 6 
     รวม 

 
26 
80 
89 
93 

111 
399 

 
6.5 
20.1 
22.3 
23.3 
27.8 
 100 

3 ภูมิลําเนา 
     กรุงเทพมหานคร 
     ปริมณฑล 
     ตางจังหวัด 
     รวม  

 
 269 
74 
57 

400 

 
67.3 
18.5 
14.2 
100 

4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมยามวางที่ทําบอยท่ีสุด  
(ตอบไดเพียงคําตอบเดียว) 
     เลนกีฬา 
     เลนดนตรี 
     เลนอินเทอรเน็ต 
     ชมภาพยนตร 

 
 

81 
46 

169 
14 

 
 

20.3 
11.5 
42.3 
3.5 



 
ลําดับ ตัวแปร ความถี่ รอยละ 

      ฟงวิทยุ 
     ชมโทรทัศน 
     อานหนังสือ 
     ทองเที่ยว 
     อื่นๆ  
     รวม 

17 
24 
23 
18 
8 

400 

4.3 
6 

5.8 
4.5 
2 

100  
5 การเคยชมแอนิเมชั่น 

     เคยชม 
     ไมเคยชม 
     ไมตองตอบ  
(เพราะไมรูจักแอนิเมชั่น จากคําถามขอที่ผานมา) 
     รวม 

 
348 
32  
20 

  
400 

 
 87 
8 
5 
 

100 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของการเคยชมแอนิเมชั่น จําแนกตามภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง 

การเคยชมแอนิเมชั่น 
 

ภูมิลําเนา รวม 
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ตางจังหวัด 

ไมเคยชม 26 3 3 32 
รอยละ 10.1 4.3 5.6 8.7 
เคยชม 231 66 51 348 
รอยละ 89.9 95.7 94.4 91.3 
รวม 400 69 54 381 
รอยละ 100 100 100 100 
α = 0.05 ,   χ2  = 13.515,   df = 3,    Sig. = 0.004 
 

จากตารางที่  2 จะพบวา กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนา
กรุงเทพมหานครเคยชมแอนิเมชั่น รอยละ  89.9 ในขณะที่
กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาที่ปริมณฑลและตางจังหวัด เคย  
ชมแอนิเมชั่น ถึงรอยละ 95.7 และ 94.4 ตามลําดับ และจาก

การทดสอบสถิติไคสแควร (χ2) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบวา คา sig. มีคาเทากับ 0.004 จึงสรุปไดวาการเคยชมแอนิ-
เมชั่นมีความสัมพันธกับการภูมิลําเนาของกลุมตัวอยางที่
แตกตางกัน 

 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของกิจกรรมที่ทํายามวาง จําแนกจากการเคยชมแอนิเมชั่น  

กิจกรรมที่ทํายามวาง 
 

การเคยชมแอนิเมชั่น รวม 
ไมเคยชม เคยชม 

เลนกีฬา 7 73 80 
รอยละ 21.2 21 21 
เลนดนตรี  2 40 42 
รอยละ 6.1 11.5 11 
เลนอินเทอรเน็ต 18 140 158 
รอยละ 54.5 40.2 41.5 



X

กิจกรรมที่ทํายามวาง 
 

การเคยชมแอนิเมชั่น รวม 
ไมเคยชม เคยชม 

ชมภาพยนตร 2 12 14 
รอยละ 6.1 3.4 3.7 
ฟงวิทยุ 0 16 16 
รอยละ 0 4.6 4.2 
ชมโทรทัศน 2 21 23 
รอยละ 6.1 6 6 
อานหนังสือ 1 22 23 
รอยละ 3 6.3 6 
ทองเที่ยว 1 17 18 
รอยละ 3 4.9 4.7 
อื่นๆ  0 7 7 
รอยละ 0 2 1.8 
รวม 400 200 400 
รอยละ 100 100 100 

α = 0.05 ,   χ2  = 5.799,   df = 8,    Sig. = 0.670 
   

จากตารางที่ 3 จะพบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมแอนิเมชั่น 
มีกิจกรรมยามวางที่สําคัญ คือ เลนอินเทอรเน็ต เลนกีฬา และ
เลนดนตรี ตามลําดับ ในขณะที่กลุมตัวอยางที่ไมเคยชมแอนิ-
เมชั่น มีกิจกรรมยามวางที่สําคัญ คือ เลนอินเทอรเน็ต เลน
กีฬา และเลนดนตรี (ในสัดสวนที่เทากับ ชมภาพยนตร และ

ชมโทรทัศน) ตามลําดับเชนเดียวกันกับกลุมที่เคยชมแอนิ-
เมชั่น และจากการทดสอบสถิติไคสแควร (χ2) ที่ระดับนัย-
สําคัญ 0.05 พบวา คา sig. มีคาเทากับ 0.670 จึงสรุปไดวากิจ-
กรรมที่กลุมตัวอยางทํายามวางไมมีความสัมพันธกับการ  
เคยชมแอนิเมชั่น 

 
ตารางที่ 4 แสดงการใหระดับความสําคัญของปจจัยในแตละดานที่มีผลตอการชมแอนิเมชั่นของกลุมตัวอยาง เปรียบเทียบ

กับกลุมตัวอยางที่เคยชม และไมเคยชมแอนิเมชั่น ในโรงภาพยนตร (n ; เคยชม = 280, ไมเคยชม = 69) 

ปจจัยในการตัดสินใจ 
การเคยชม 
แอนิเมชั่น 

ในโรงภาพยนตร 

  
ระดับ S.D. F Sig. 

ความมีช่ือเสียงของศิลปน
ผูสรางผลงาน 

เคยชม 
ไมเคยชม 

3.38 
3.14 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

0.951 
1.061 

3.289 0.071 

ความมีช่ือเสียงของ
บริษัทผูผลิตแอนิเมชั่น 

เคยชม 
ไมเคยชม 

3.46 
3.06 

มาก 
ปานกลาง 

0.961 
0.968 

9.867 
 

0.002* 

ความสนุกและนาสนใจ 
ของเรื่องราว 

เคยชม 
ไมเคยชม 

4.33 
4.13 

มากที่สุด 
มาก 

0.704 
0.784 

4.343 0.038* 

ความมีช่ือเสียง 
ของตัวละคร 

เคยชม 
ไมเคยชม 

3.98 
3.84 

มาก 
มาก 

0.785 
0.816 

1.685 0.195 



Xปจจัยในการตัดสินใจ 
การเคยชม 
แอนิเมชั่น 

ในโรงภาพยนตร  

 
ระดับ S.D. F Sig. 

ราคาคาเขาชม เคยชม 
ไมเคยชม 

3.74 
3.62 

มาก 
มาก 

0.904 
0.972 

0.886 
 

0.347 
 

ความสะดวกในการหาชม เคยชม 
ไมเคยชม 

3.86 
3.84 

มาก 
มาก 

0.847 
0.994 

0.020 
 

0.888 

การโฆษณาในสื่อตางๆ  เคยชม 
ไมเคยชม 

3.91 
3.94 

มาก 
มาก 

0.787 
0.838 

0.085 0.770 

การจัดกิจกรรมรวมสนุก 
ไปตามสถานที่ตางๆ  

เคยชม 
ไมเคยชม 

3.60 
3.48 

มาก 
มาก 

0.945 
1.038 

0.831 0.362 

การบอกตอจากสื่อตางๆ 
เชน อินเทอรเน็ต 

เคยชม 
ไมเคยชม 

3.82 
3.64 

มาก 
มาก 

0.907 
0.907 

2.183 0.140 

*  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางที่เคยชมแอนิเมชั่น 
ในโรงภาพยนตร จะใหความสําคัญกับปจจัยดานความสนุก
และนาสนใจของเรื่องราวเปนอันดับหนึ่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.33 อันดับรองลงมาที่สําคัญ จะเปนปจจัยดานความมีช่ือ 
เสียงของตัวละคร (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) การโฆษณาใน     
สื่อตางๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.91) ความสะดวกในการหาชม (คา 
เฉลี่ยเทากับ 3.86)  การบอกตอจากสื่อตางๆ เชน อินเทอรเน็ต 
(คาเฉลี่ย 3.82) ตามลําดับ 

สําหรับกลุมตัวอยางที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพ-
ยนตร จะใหความสําคัญกับปจจัยดานความสนุกและนา 
สนใจของเรื่องราวเปนอันดับหนึ่งเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.13 อันดับรองลงมาที่สําคัญ จะเปนการโฆษณาใน
สื่อตางๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.94) ความมีช่ือเสียงของตัวละคร 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.84) ความสะดวกในการหาชม (คาเฉลี่ย 
3.84) ตามลําดับ 

จะเห็นไดวามีอยู 2 ประเด็นที่กลุมตัวอยางที่เคยชม
และไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรใหระดับความ 
สําคัญที่แตกตางกัน นั่นคือ ดานความมีช่ือเสียงของบริษัท 
ผูผลิตแอนิเมชั่น ซึ่งกลุมตัวอยางที่เคยชมแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตรไดใหระดับความสําคัญเฉลี่ยในระดับมาก แต
กลุมตัวอยางที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรไดให
ระดับความสําคัญเฉลี่ยในระดับปานกลาง และประเด็นถัด
มาคือ ระดับความสําคัญดานความสนุกและนาสนใจของ
เรื่องราว ซึ่งกลุมตัวอยางที่เคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพ-

ยนตรไดใหระดับความสําคัญเฉลี่ยในระดับมากที่สุด แต
กลุมตัวอยางที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรไดให
ระดับความสําคัญเฉลี่ยในระดับมาก   

จากการทดสอบสมมติฐานแลว สังเกตไดวาการให
ระดับความสําคัญของปจจัยในหลายประเด็นระหวางกลุมตัว 
อยางเคยชมและไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรนั้น   
ไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แตมี 2 กรณี คือ การ
ใหความสําคัญในดานของความมีช่ือเสียงของบริษัทผูผลิต
แอนิเมชั่น และประเด็นดานความสนุกและนาสนใจของ
เรื่องราว ที่แตกตางกัน โดยมีคา sig. เทากับ 0.002 และ 0.038 
ตามลําดับ ซึ่งตรงกับความเปนจริง 
 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
1. การเคยชมแอนิ เมชั่นของผูบริโภคนั้นมีความ 

สัมพันธกับภูมิลําเนาของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 
มหานครเคยชมแอนิเมชั่นในสัดสวนที่คอนขางนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูบริโภคที่มีภูมิลําเนาในเขตปริมณฑลและ
ตางจังหวัด  

2. กิจกรรมที่ผูบริโภคนิยมทํายามวางนั้น ไมมีความ 
สัมพันธกับการเคยชมแอนิเมชั่น โดยทั้งกลุมที่เคยชมและ
ไมเคยชมแอนิเมชั่นตางก็มีกิจกรรมยามวางที่นิยม คือ เลน
อินเทอรเน็ตในสัดสวนที่สูง รองลงมา คือ เลนกีฬา และ
เลนดนตรีเชนเดยีวกัน 



3. การใหระดับความสําคัญของปจจัยในแตละดานที่
มีผลตอการชมแอนิเมชั่นของกลุมตัวอยางที่มีการเคยชม/
ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรนั้นไมแตกตางกัน
มากนัก ยกเวนประเด็นทางดานความสนุกและความนา- 
สนใจของเรื่องราว ซึ่งกลุมผูที่ เคยชมแอนิเมชั่นในโรง
ภาพยนตรใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ซึ่งแตกตางจาก
กลุมที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรที่ใหความสําคัญ
ในระดับมาก และประเด็นดานความมีช่ือเสียงของบริษัทผู 
ผลิตแอนิเมชั่น ซึ่งกลุมผูที่เคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตร
จะใหความสําคัญในระดับมาก แตผูที่ไมเคยชมแอนิเมชั่นใน
โรงภาพยนตรจะใหความสําคัญในระดับปานกลาง  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากสรุปผลขอที่ 1 และ 2 บริษัทผูผลิตแอนิเมชั่น 

ควรมีการสรางกลยุทธทางการตลาดใหมากขึ้นสําหรับกลุม
ผูบริโภคเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยอาจมีการทํา
การตลาดทางตรง หรือ  Direct Marketing รวมถึงการจัด
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อแนะนํา หรือสรางความคุนเคย   
แอนิเมชั่นแกกลุมเปาหมายในสถานที่ตางๆ ที่เปนศูนยรวม
ของเยาวชนใหมากขึ้น นอกจากนี้ จากผลการวิจัยพบวาไมวา
จะกลุมที่เคยชมหรือไมเคยชมแอนิเมชั่นนั้น ตางก็มีกิจกรรม
ที่ชัดเจนคลายกัน ก็คือ การเลนอินเทอรเน็ตในสัดสวนที่สูง 
การเลนกีฬา และเลนดนตรี ตามลําดับ ดังนั้น ทางบริษัทผู 
ผลิตแอนิเมชั่นควรมีชองทางในการโฆษณาทางอินเทอรเน็ต
ใหมากขึ้น โดยมีการสรางสรรคโฆษณารวมไปถึงการจัด
กิจกรรมออนไลนในรูปแบบตางๆ ใหมีปฏิสัมพันธ (Inter-
action) หรือรวมสนุกแบบออนไลนเพื่อใกลชิดกับกลุมเปา 
หมายใหมากขึ้น สําหรับกิจกรรมออฟไลนนั้น ควรเปนผู 
สนับสนุนรายการ หรือสรางสรรคช้ินงานโฆษณาใหผูกกับ
กีฬาและดนตรีใหมากขึ้น รวมทั้งอาจมีการสรางสรรคตัว
การตูนใหผูกกับกีฬาหรือดนตรีที่ผูบริโภคช่ืนชอบนั่นเอง 

2. จากผลการวิจัยพบวา กลุมที่ยังไมเคยชมแอนิเมชั่น
จะใหสัดสวนในการชมภาพยนตร ชมโทรทัศน ในสัดสวน
ที่เทากับการเลนดนตรี ดังนั้น ผูผลิตหรือธุรกิจแอนิเมชั่น 
ยังตองมีการสรางการรับรู และตอกย้ํา (Remind) ผานทาง
ชองทางโรงภาพยนตรและในโทรทัศนในระดับหนึ่ง ซึ่งจะ
ตรงกับกลุมเปาหมายที่ยังไมเคยชมแอนิเมชั่นนั่นเอง 
 
 

3. บริษัทผูผลิตแอนิเมชั่น ควรสรางความตระหนักใน
ตราสินคาหรือบริษัท (Brand Awareness) ในระดับองคกร 
(Corporate) ใหมากขึ้น เนื่องจากผลวิจัยพบวา กลุมผูบริโภค 
ที่เคยชมแอนิเมชั่นในโรงภาพยนตรนั้น ไดใหความสําคัญ
ในดานความมีช่ือเสียงของบริษัทผูผลิตภาพยนตรในระดับ
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความนาเชื่อถือ และผลิต
งานสรางสรรคอยูอยางตอเนื่อง โดยในกรณีนี้จะเกี่ยวกับ
ดานการสรางตราสินคาใหกับบริษัทแอนิเมชั่นใหมีช่ือเสียง 

4. บริษัทผูผลิตแอนิเมชั่น จะตองใหความสําคัญใน
ดานของเนื้อหา (Content) ของเรื่อง ใหมีความสนุกและนา 
สนใจของเรื่องราวใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถนําเปน
จุดขายที่โดดเดน โดยอาจทําเปนโฆษณาที่นําออกกอนเพื่อ
เรียกความสนใจของเนื้อหาไดในระดับหนึ่ง และผูผลิตจะ 
ตองสรางชื่อเสียงใหกับตัวละคร ใหกลุมตัวอยางจํางาย และ
พบบอยมากขึ้น เนื่องจากปจจัยดานชื่อเสียงของตัวละครก็   
มีผลตอการตัดสินใจชมแอนิเมชั่น 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาเฉพาะผูบริโภคนักเรียน
เยาวชน อายุ 14 – 18 ป ทําใหไดขอมูลที่มาจากกลุมๆ เดียว 
โดยการวิจัยในครั้งตอไป จะตองศึกษาประชากรในจังหวัด
อื่นๆ ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุมผูบริโภควัยทํางาน 
เปรียบเทียบกับวัยเรียน เนื่องจากงานศิลปแอนิเมชั่นนั้น มี
กลุมเปาหมายที่กวางมาก และกลุมผูบริโภควัยทํางานก็เปน
กลุมผูที่มีทั้งอํานาจในการจับจายใชสอย (Purchasing Power) 
และมีจํานวนมากในประเทศ จึงสามารถที่จะเปนตัวอยาง
ของฐานกลุมเปาหมายไดอยางดี นอกจากนี้งานวิจัยควรจะ
ศึกษาเปรียบเทียบถึงตัวแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลตอการ
รับรู เชน ความชอบชมแอนิเมชั่นของผูปกครอง สื่อการ
สอนหรือรูปแบบการสอนของโรงเรียน (เพื่อศึกษาวาอาจ
เปนสาเหตุที่ทําใหเยาวชนมีความคุนเคยตอแอนิเมชั่นได) 
เปนตน 
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(บริหารธุรกิจ) และ ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เคยดํารงตําแหนง ผูจัดการฝายการ 
ตลาด บริษัท ปอป เน็ทเวอรค จํากัด ในเครือเซ็นทรัล กรุป 
และอดีตผูชวยกรรมการผูจัดการ สถาบัน CAC คอลัมนิสต
นิตยสารเปดราน ปจจุบันเปนตําแหนงอาจารยประจําภาค 
วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผล 
งานวิชาการประเภท งานวิจัย ไดแก 1) ความคาดหวังและ
ทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอธุรกิจแฟรนไชส และ 2) 
แนวทางการบริหารจัดการหอศิลปรวมสมัย (วิจัยรวม) โดย
ไดรับทุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบทความวิชาการ 
ไดแก 1) กลวิธีในการรักษาตราสินคา (Brand maintenance) 
และ 2) ทําการตลาดอยางไร เพื่อการแขงขันอยางยั่งยืน (Sus-
tainable Marketing) 
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