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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) กระบวนการสรางภาพยนตรไทยใหประสบความสําเร็จ และ 2) กลยุทธ

การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย ซ่ึงใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกผูใหขอมูลหลัก จํานวน 9 คน จากบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย 3 บริษัท ไดแก บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด หรือบริษัท จีทีเอช จํากัด และบริษัท พระนครฟลม จํากัด ซ่ึงผลวิจัย
พบวา กระบวนการสรางภาพยนตรไทยใหประสบความสําเร็จประกอบดวยแนวคิดในการสรางภาพยนตร การ
วิเคราะหตลาด ช่ือเรื่องภาพยนตร บทประพันธ ดารานักแสดง จุดขายของภาพยนตร กลุมผูชมเปาหมาย และชองทาง
การจัดจําหนาย เปนตน นอกจากนี้ บริษัทผูสรางภาพยนตรไทยแตละบริษัทมีกระบวนการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ คือ 1) การกําหนดกลุมเปาหมาย 2)
การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการส่ือสาร 3) การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด 4) การกําหนดสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการส่ือสารการตลาด และ 5) การกําหนดวิธีการส่ือสารการตลาดกับผูบริโภค

คําสําคัญ: ภาพยนตร  กลยุทธ  การส่ือสาร  การตลาด

ABSTRACT
This study is a qualitative research that aims to study 1) the process of the effective production of

Thai films. and 2) integrated marketing communication strategy on Thai films. Specifically, the researcher
conducted the in-depth interview with nine key informants from three film production companies including
Sahamongkolfilm International Co., Ltd, GMM Tai Hub Co., Ltd and Phranakornfilm Co., Ltd. The study
showed that the process of the effective production of Thai films included the concept of films, market
analysis, titles, scripts, casting, selling point target group and distribution channels etc. Furthermore, in
the planning process, each of the Thai film production companies followed these following steps: 1) targeting,
2) identifying communication objectives and strategies, 3) designating marketing objectives, 4) allocating
tools for communication marketing, and 5) designing the communication procedure with consumers.
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บทนํา
ภาพยนตรเปนส่ือเศรษฐกิจที่สําคัญประการหนึ่งใน

วงการอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย เพราะภาพยนตรเปน
สินคาที่สรางรายไดเขาสูประเทศมหาศาล รายไดจาก
อุตสาหกรรมภาพยนตรมิไดมาจากการจําหนายภาพยนตร
เทานั้น แตยังเกิดจากอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ อีกเปน
จํานวนมาก อาทิ รายไดจากการฉายภาพยนตรในโรง-
ภาพยนตร รายไดจากการจําหนายลิขสิทธ์ิใหกับสายหนัง
ตางจังหวัด รายไดจากการจําหนายลิขสิทธ์ิใหตลาดโฮม-
เอ็นเตอรเทนเมนท ตลอดจนรายไดจากการสงออกไปฉาย
ยังตางประเทศ เปนตน (โพสตทูเดย, 2551, 6) ดังนั้น
ภาพยนตรจึงถูกมองวาเปนธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากมีการซ้ือ
ขาย มีกําไร ขาดทุน เขามาเก่ียวของ และถูกนําไปใชในการ
แขงขันดานตางๆ ในตลาดภาพยนตร อาทิ การผลิตภาพยนตร
การสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ ตลอดจนการใชส่ือ
ที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น เพ่ือดึงดูดใหผูชมภาพยนตรเกิด
ความสนใจชมภาพยนตร

การสรางภาพยนตรไทยใหมีคุณภาพและไดรับการ
ยอมรับจากผูชมภาพยนตรนั้น หากผูชมภาพยนตรรูจัก
ภาพยนตรเรื่องนั้นไมเพียงพอแมวาจะมีคุณภาพดีก็ไมมี
ประโยชน เพราะเม่ือภาพยนตรถูกนําออกฉายแลวอาจจะ
สรางรายไดนอย หรือประสบปญหาขาดทุน ดวยเหตุผลวา
ปจจุบันผูชมจะเลือกชมเฉพาะเรื่องที่ตนไดพบเห็นส่ือ
โฆษณาและส่ือประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง อาทิ ปาย
โฆษณาภาพยนตรตามสถานที่ตางๆ การฉายภาพยนตร
ตัวอยางตามโรงภาพยนตร โฆษณาตามส่ือหนังสือพิมพ
ส่ือนิตยสาร หรือมีดารานักแสดงที่ตนประทับใจเทานั้น
(แนงนอย บุญยเนตร, 2549, 98) จะสังเกตเห็นไดวา
ภาพยนตรไทยหลายเรื่องที่จัดวามีคุณภาพ แตบางครั้งกลับ
ไมไดรับความสนใจจากผูชมภาพยนตรหรือไมมีโอกาสเขา
ฉายตามโรงภาพยนตร เพราะขาดการทํางานและวางแผน
ทางการตลาดที่ดี (กุลธิดา สามะพุทธิ, 2540, 137)

ความสําเร็จของภาพยนตรไทยแตละเรื่อง นอกจากจะ
ขึ้นอยูกับคุณภาพของเนื้อหา ผูกํากับ ดารานักแสดง แหลง
เงินทุน และสภาพเศรษฐกิจแลว การส่ือสารการตลาด
(Marketing Communication) ก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีความ
สําคัญตอความสําเร็จของภาพยนตรเชนกัน ผูสรางภาพยนตร
จําเปนตองทําการส่ือสารขอมูลขาวสารตางๆ เก่ี ยวกับ
ภาพยนตรใหแกผูชม ซ่ึงการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพนั้น

จําเปนตองใชเครื่องมือการส่ือสารการตลาดหลากหลาย
รูปแบบมาผสมผสานกัน อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง
เปนตน เพ่ือสนองตอบตอความตองการของกลุม เปาหมาย
ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น แนวคิดการส่ือสารการตลาด
แบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communications:
IMC) จึงถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายกับธุรกิจภาพยนตร
ไทย (แนงนอย บุญยเนตร, 2549, 98) เนื่องจากการส่ือสาร
ที่ผสมผสานกันอยางครบวงจรจะทําหนาที่ในการใหขอมูล
ขาวสารรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับภาพยนตรไดเปนอยางดี
ทําใหผูชมภาพยนตรไดรูจักภาพยนตรมากขึ้น เกิดความ
ช่ืนชอบที่อยากจะชมภาพยนตร และทายสุดนําไปสู
พฤติกรรมการตัดสินใจชมภาพยนตร

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการสราง
ภาพยนตรไทยและกระบวนการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย ดวยระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือช้ีใหเห็นถึงความแตกตางของ
ภาพยนตรไทยทั้ง 4 เรื่องจากบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย
3 แหง ไดแก (1) ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2 ประเภท
ภาพยนตรบูสรางโดยบริษัท บาแรมยู จํากัด (2) ภาพยนตร
ไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ประเภทภาพยนตร
ชีวิต สรางโดยบริษัท จีทีเอช จํากัด (3) ภาพยนตรไทยเรื่อง
หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย ประเภทภาพยนตรตลก สรางโดย
บริษัท ย้ิมแยม จํากัด และ (4) ภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง
ประเภทภาพยนตรผี สรางโดยบริษัท จีทีเอช จํากัด

ผูวิจัยเลือกศึกษาภาพยนตรไทยทั้ง 4 เรื่องขางตน
เนื่องจากถูกนําออกฉายตามโรงภาพยนตรในป พ.ศ. 2551
อีกทั้งภาพยนตรแตละเรื่องมีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาที่
แตกตางกัน และประสบความสําเร็จดานรายไดทั้งส้ิน
สามารถสรางกําไรใหกับบริษัทผูสรางภาพยนตรทั้ง 3 บริษัท
โดยไมมีภาพยนตรเรื่องใดที่ประสบปญหาภาวะขาดทุน
(ฝายการตลาดบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนลจํากัด,
ฝายการตลาดบริษัท จีทีเอช จํากัด และฝายการตลาดบริษัท
พระนครฟลม จํากัด, การส่ือสารสวนบุคคล, 5 ตุลาคม 2552)

ขอมูลขางตนจะทําใหผูวิจัยทราบถึงกระบวนการสราง
ภาพยนตรและกลยุทธการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน
ที่แตกตางกันของภาพยนตรไทยแตละเรื่องจากแตละบริษัท
ผูสรางภาพยนตรไดอยางชัดเจน ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้อาจนํามา
ซ่ึงความสําเร็จในธุรกิจภาพยนตรไทยโดยเฉพาะความสําเร็จ



ดานรายไดที่แตกตางกัน ผลวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชน
อยางย่ิงตอบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย ผูประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตรไทยในประเทศไทย ในการนําขอมูลเหลานั้นไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการสรางภาพยนตรและการวาง
แผนการส่ือสารการตลาดสําหรับภาพยนตรไทย ตลอดจน
พัฒนาธุรกิจภาพยนตรไทยใหประสบความสําเร็จ

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางภาพยนตรไทยให

ประสบความสําเร็จ
2. เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาด

แบบผสมผสานของภาพยนตรไทย

ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาภาพยนตรไทยที่สรางรายได

สูงสุด 4 อันดับ ประจําป 2551 ไดแก ภาพยนตรไทย เรื่อง
องคบาก 2 ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน
ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย และภาพยนตร
ไทย เรื่อง ส่ีแพรง โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะภาพยนตร
ไทยที่สรางรายไดสูงสุด 4 อันดับ ประจําป 2551 จําแนก
ตามประเภทเนื้อหาของภาพยนตร ตามหลักการพิจารณา
ของชมรมวิจารณบันเทิง ซ่ึงไดจําแนกเนื้อหาของภาพยนตร
ออกเปน 5 ประเภท ไดแก ภาพยนตรบู ภาพยนตรตลก
ภาพยนตรชีวิต ภาพยนตรผี และภาพยนตรโป แตเนื่องจาก
ปดังกลาวไมมีบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยรายใดสราง
ภาพยนตรโป ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะภาพยนตรไทย
4 เรื่องเทานั้น

คําจํากัดความในการวิจัย
กลยุทธ หมายถึง แผนที่ถูกกําหนดขึ้นไวลวงหนาของ

บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด บริษัท จีที
เอช จํากัด และบริษัท พระนครฟลม จํากัด เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่บริษัทไดกําหนดไว

การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หมายถึง การ
วางแผนการส่ือสารโดยการใหขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับ
ภาพยนตรไทยของบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล
จํากัด บริษัท จีทีเอช จํากัด และบริษัท พระนครฟลม จํากัด
ผานรูปแบบเครื่องมือการส่ือสารการตลาดที่หลากหลาย

อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย
การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง การส่ือสาร
ณ จุดซ้ือ การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ การใหสัมปทาน การใช
ส่ืออินเทอรเน็ต การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
การตลาดเชิงกิจกรรม ตลอดจนการบอกแบบปากตอปาก
เปนตน ทั้งนี้ เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ภาพยนตรไทย หมายถึง ภาพยนตรที่สรางโดยบริษัท
ผูสรางภาพยนตรไทยในประเทศไทย และสรางรายได
สูงสุด 4 อันดับ ประจําป 2551 จําแนกตามประเภทเนื้อหา
ของภาพยนตร ไดแก  ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2
ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ภาพยนตร
ไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย และภาพยนตรไทย
เรื่อง ส่ีแพรง

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรางภาพยนตรและ

กลยุทธการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตร
ไทย ผูวิจัยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของที่นํามาเปน
แนวทางในการศึกษา คือ

1. แนวคิดและปจจัยหลักในการบริหารงานภาพยนตร
สามารถแบงออกไดเปน 3 สวนสําคัญ ดังนี้ (สมาน งามสนิท,
ปกรณ พรหมวิทักษ และพรสิทธ์ิ พัฒธนานุรักษ, 2534,
19-22, 24)

1.1 การวิเคราะหแนวทางเพื่อการผลิตภาพยนตร
สามารถแบงออกไดเปน 3 สวนสําคัญ ดังนี้

การสรางภาพยนตรนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัย
สําคัญในการกําหนดโครงสรางของการสรางภาพยนตรมา
เปนแนวทางในการวิเคราะห ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการ
สรางภาพยนตรหรือแหลงเงินทุน 2) ดาราหรือผูแสดงนํา
3) บทประพันธ เรื่องราวหรือเนื้อหาของภาพยนตร 4) ผูกํากับ
ภาพยนตร 5) โรงภาพยนตร 6) การโฆษณาภาพยนตร และ
7) การประชาสัมพันธภาพยนตร

1.2 การวิเคราะหผูชมภาพยนตร
การวิเคราะหแนวตลาดภาพยนตร ผูสราง

ภาพยนตรจะตองวิเคราะหและทําความรูจักกลุมผูชม
เปาหมายของตนใหมากที่สุด เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการและรสนิยมของบุคคลเหลานั้น ในการวิเคราะห
ผูชมภาพยนตรนั้น ผูสรางภาพยนตรแตละคนนั้นจะมี



แนวทางในการวิเคราะหแตกตางกันไปในดานวิธีการ แต
จุดมุงหมายที่เหมือนกัน คือ เปนการคนหาแนวตลาดที่
เหมาะสมกับกลุมผูชมเปาหมาย

2. แนวคิดการบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
ธุรกิจภาพยนตร สามารถแบงออกไดเปน 2 สวนสําคัญ
ดังนี้ (ปกรณ พรหมวิทักษ และพรทิพย ดีสมโชค, 2534,
568, 580)

2.1 การวิเคราะหหาจุดขายของภาพยนตร
ผูบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจ

ภาพยนตรจะตองพยายามหาจุดขาย (Selling Point) ที่เปน
จุดเดนของภาพยนตรเรื่องนั้น เพ่ือทําใหผูชมภาพยนตรเกิด
ความสนใจและตองการชมภาพยนตร ภาพยนตรแตละ
เรื่องจะมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไปซ่ึงสามารถนํามาเปน
จุดขาย (Selling Point) ของภาพยนตรได อาทิ 1) ดารานําแสดง
2) แนวของภาพยนตร 3) ความย่ิงใหญของภาพยนตร 4) ผูกํากับ
ภาพยนตร 5) บทประพันธของภาพยนตร และ 6) ผูสราง
ภาพยนตร

2.2 การตั้งช่ือภาพยนตร
ภาพยนตรแตละเรื่องที่จะนําออกสูตลาดจะมี

ลักษณะเฉพาะของตน ผูบริหารงานโฆษณาและประชา-
สัมพันธธุรกิจภาพยนตรจะตองทําใหภาพยนตรเรื่องนั้นๆ
เปนที่รูจัก ดังนั้น “ช่ือ” จึงมีบทบาทสําคัญประการหนึ่งที่
จะชวยใหผูชมภาพยนตรเกิดความสนใจและสามารถระบุ
ภาพยนตรเรื่องที่ตองการดูได การตั้งช่ือที่ดีมีผลตอรายได
ของภาพยนตรเรื่องนั้นๆ ลักษณะการตั้งช่ือภาพยนตรไทย
โดยทั่วไปหากภาพยนตรไทยสรางเรื่องมาจากบทประพันธ
ที่มีช่ือเสียง ก็มักจะใชช่ือบทประพันธนั้นๆ เปนช่ือของ
ภาพยนตร สวนภาพยนตรไทยที่สรางมาจากบทภาพยนตร
ที่เขียนขึ้นเอง จะมีการตั้งช่ือภาพยนตรขึ้นมา โดยใหนาสนใจ
และแสดงถึงแนวของภาพยนตรและความคิดรวบยอดของ
ภาพยนตรนั้นๆ

3. แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน
(Integrated Marketing Communications: IMC)

กระบวนการวางแผนการใชเครื่องมือส่ือสารการตลาดที่
หลากหลายอยางผสมผสานและสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลกระทบสูงสุดมาปรับใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับกลุมผูชมหรือลูกคาที่คาดหวัง

อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางการรับรู ความสนใจ และกระตุน
ใหเกิดพฤติกรรมการตอบสนอง การวางแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบผสมผสานใหเกิดประสิทธิภาพนั้น จะตองมี
กระบวนการวางแผนอยางมีขั้นตอน ซ่ึงชูลท แทนเนนโบม
และเลาเทอรบอรน (Schultz, Tannenbaum & Lauterborn,
1994, 53) ไดกําหนดขั้นตอนในการวางแผน การส่ือสาร
การตลาดแบบผสมผสานไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกําหนด
กลุมเปาหมาย 2) การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธใน
การส่ือสาร 3) การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด
4) การกําหนดสัดสวนเครื่องมือที่ใชในการส่ือสารการตลาด
และ 5) การกําหนดวิธีการส่ือสารการตลาดกับผูบริโภค

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักเก่ียวกับ
กระบวนการสรางภาพยนตรไทยและกระบวนการวางแผน
การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทย
จากบริษัทผูสรางภาพยนตรไทย 3 บริษัท ไดแก ผูกํากับ
ภาพยนตรไทย จํานวน 4 คน ประกอบดวย พันนา ฤทธิไกร
ผูกํากับภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2 บริษัท สหมงคลฟลม
อินเตอรช่ันแนล จํากัด ทรงยศ สุขมากอนันต ผู กํากับ
ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน บริษัท จีทีเอช
จํากัด บําเรอ ผองอินทรีย ผูกํากับภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ี
เทง 2 รุนฮาร่ํารวย บริษัท พระนครฟลม จํากัด และบรรจง
ปสัญธนะกุล ผูกํากับภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง บริษัท
จีทีเอช จํากัด ผูเช่ียวชาญดานภาพยนตรไทย จํานวน 1 คน คือ
ปรัชญา ปนแกว ตัวแทนผูใหขอมูลหลัก บริษัท สหมงคลฟลม
อินเตอรช่ันแนล จํากัด ผูจัดการฝายการตลาดและการส่ือสาร
จํานวน 1 คน คือ ไพโรจน เทวินบุรานุวงศ บริษัท จีทีเอช
จํากัด ผูจัดการทั่วไป จํานวน 1 คน คือ ธวัชชัย พันธุภักดี
บริษัท พระนครฟลม จํากัด และผูจัดการฝายการประชา-
สัมพันธ จํานวน 2 คน ประกอบดวย วริน เช้ือเพชร บริษัท
พระนครฟลม จํากัด และชาณุมาศ ทองสาย บริษัท จีทีเอช
จํากัด รวมทั้งส้ิน 9 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการสนทนากลุม
กับกลุมผูชมภาพยนตรไทย จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)



การวิเคราะหขอมูล
เนนการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูให

ขอมูลหลักเก่ียวกับกระบวนการสรางภาพยนตรไทยและ
กระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน
ของภาพยนตรไทย โดยการวิเคราะหขอมูลตางๆ จะยึด
แนวคิดและปจจัยหลักในการบริหารงานภาพยนตรและ
แนวคิดเรื่องการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานเปนหลัก
ในการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยนําเสนอโดยเรียง

ตามลําดับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแยกผลการวิจัยและ
อภิปรายผลเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 ศึกษากระบวนการสรางภาพยนตรไทยให
ประสบความสําเร็จ

1.1 จุดเริ่มตนหรือแนวคิดในการสรางภาพยนตร
จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยทั้ง 4 เรื่อง

ถูกสรางขึ้นจากแรงบันดาลใจและความชอบสวนตัวของ
ผูกํากับภาพยนตรเอง คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2
เปนภาพยนตรบูเนนการนําเสนอศิลปะการตอสูของโลก
ตะวันออกในทุกรูปแบบ ผสมผสานเขารวมกับนาฏศิลป
ไทยอยาง เชนโขน ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ
หัวใจวาวุน เปนภาพยนตรชีวิตเนนการนําเสนอความรัก
ของวัยรุน 4 วัย 4 รูปแบบ ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2
รุนฮาร่ํารวย เปนภาพยนตรตลกเนนการนําเสนอเรื่อง
ธรรมะกับการดําเนินชีวิต และภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง
เปนภาพยนตรผีเนนการนําเสนอความนากลัว ความสยองขวัญ
4 เรื่องส้ัน โดยผูกํากับภาพยนตร 4 คน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดปจจัยสําคัญการเขียนบทภาพยนตรของ รักศานต
วิวัฒนสินอุดม (2547) ที่วา แนวทางการคิดเรื่องอาจจะเกิด
จากการสํารวจตนเอง วาตนเองมีความสนใจอะไร แลว
ถายทอดความรูสึกเหลานั้นมาเปนเรื่องราวที่ตองการ

1.2 ตลาดกับปจจัยในการเลือกสรางภาพยนตร
จากผลการศึกษาพบวา ผูกํากับภาพยนตรสวน

ใหญใหความสําคัญกับการวิเคราะหตลาดเปนปจจัยในการ
เลือกสรางภาพยนตร เนื่องจากจะทําใหสามารถมองเห็นถึง
ความตองการที่แทจริงของตลาด ตลอดจนแนวโนมและ
กระแสความนิยมของแนวภาพยนตร ณ ชวงเวลานั้น ทั้งนี้
เพ่ือเปนขอมูลในการนําไปสรางภาพยนตรไดถูกตองและ

สอดคลองกับความตองการของตลาดหรือผูชมภาพยนตร
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและปจจัยหลักในการบริหารงาน
ภาพยนตรเรื่องการวิเคราะหผูดูภาพยนตรที่วา ผูสราง
ภาพยนตรจะตองวิเคราะหและทําความรูจักกลุมผูชม
เปาหมายของตนใหมากที่สุด เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการและรสนิยมของบุคคลเหลานั้น และยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ฉลองรัช จงรักษ (2543) ที่พบวา การสราง
ภาพยนตรใหมีความแตกตางนั้นจะตองมีการสํารวจและ
วิเคราะหตลาด เพ่ือดูวาผูชมภาพยนตรมีความตองการชม
ภาพยนตรแนวใด แลวจึงผลิตภาพยนตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูชมภาพยนตรเหลานั้น อยางไรก็ตาม
สําหรับทัศนะในเรื่องนี้ผูกํากับภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ
หัวใจวาวุน มิไดใหความสําคัญกับการวิเคราะหตลาด แต
จะพิจารณาจากความสนใจ ความชอบและความรูสึกสวนตัว
ของผูกํากับภาพยนตรเปนปจจัยสําคัญในการเลือกสราง
ภาพยนตรเรื่องนี้

1.3 การทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชม
กอนการสรางภาพยนตรกับการตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร

จากผลการศึกษาพบวา ผูกํากับภาพยนตรสวนใหญ
ไมมีการทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอน
การสรางภาพยนตร แตจะพิจารณาจากความสนใจ ความชอบ
และความรูสึกสวนตัวของตนเองเปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกสรางภาพยนตร อยางไรก็ตาม สําหรับทัศนะ
ในเรื่องนี้ผูกํากับภาพยนตรเรื่อง องคบาก 2 ไดใหความสําคัญ
กับการทําวิจัยและการสํารวจความคิดเห็นของผูชมกอน
การสรางภาพยนตร เนื่องจากสงผลทําใหภาพยนตรที่สราง
ออกมาสามารถตอบสนองตรงกับความตองการของผูชม
ภาพยนตรไดอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและ
ปจจัยหลักในการบริหารงานภาพยนตรเรื่องการวิเคราะหผูดู
ภาพยนตรของ ปกรณ พรหมวิทักษ และ พรทิพย ดีสมโชค
(2534) ที่วา ผูสรางภาพยนตรจะตองวิเคราะหและทําความ
รูจักกลุมผูชมเปาหมายของตนใหมากที่สุด เพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการและรสนิยมของบุคคลเหลานั้น และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉลองรัช จงรักษ (2543) ที่พบวา
การสรางภาพยนตรใหมีความแตกตางนั้นจะตองมีการ
สํารวจและวิเคราะหตลาด เพ่ือดูวาผูชมภาพยนตรมีความ
ตองการชมภาพยนตรแนวใด แลวจึงผลิตภาพยนตรให
สอดคลองกับความตองการของผูชมภาพยนตรเหลานั้น



1.4 การตั้งช่ือเรื่องและท่ีมาของช่ือภาพยนตร
จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยทั้ง 4 เรื่อง

มีที่มาของช่ือภาพยนตรที่แตกตางกัน คือ ภาพยนตรไทย
เรื่อง องคบาก 2 มีที่มาจากผูประพันธบทภาพยนตรไทย
เรื่อง องคบาก ภาคแรก เปนผูตั้งช่ือภาพยนตร ภาพยนตรไทย
เรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน มีที่มาจากประธานกรรมการ
บริหารบริษัท จีทีเอช จํากัด เปนผูตั้งช่ือภาพยนตร ภาพยนตร
ไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย มีที่มาจากกระแสความ
นิยมของจตุคามรามเทพในป พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เพ่ือใหช่ือ
ภาพยนตรดูมีความแปลกใหมและนาสนใจ ดังนั้น ผูตั้งช่ือ
ภาพยนตรจึงใชกลยุทธการตั้งช่ือภาพยนตรใหสอดคลอง
กับกระแสดังกลาว และภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง มีที่มา
จากการเลนคําวา แพรง ประกอบกับภาพยนตรเรื่องดังกลาว
เปนภาพยนตรผีที่ประกอบดวยเรื่องส้ัน 4 ตอน ดังนั้น จึง
ตั้งช่ือเปนส่ีแพรง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการบริหารงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจภาพยนตรของ ปกรณ
พรหมวิทักษ และพรทิพย ดีสมโชค (2534) ที่วา ลักษณะ
การตั้งช่ือภาพยนตรไทยที่สรางมาจากบทภาพยนตรที่เขียน
ขึ้นมาเองโดยมิไดนํามาจากบทประพันธจะมีการตั้งช่ือ
ภาพยนตรขึ้นมาโดยใหช่ือภาพยนตรนั้นแสดงถึงแนวของ
ภาพยนตรและความคิดรวบยอดของภาพยนตรเรื่องนั้นๆ
เปนตน

1.5 การคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ
จากผลการศึกษาพบวา บทประพันธสวนใหญมา

จากแนวคิดของผูกํากับภาพยนตรเอง คือ ภาพยนตรไทย
เรื่ององคบาก 2 เนนการนําเสนอศิลปะการตอสูแมไมมวย
ไทยโบราณ ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน
เนนการนําเสนอความรักของวัยรุน 4 วัย 4 รูปแบบ
ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย เนนการ
นําเสนอธรรมะกับการดําเนินชีวิตของคน และภาพยนตร
ไทยเรื่อง ส่ีแพรง เนนการนําเสนอภาพยนตรผี แนวสยองขวัญ
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรยา สมปราชญ (2546) ที่
พบวา การคัดเลือกเรื่องที่จะนํามาผลิตเปนภาพยนตรนั้นมา
จากแนวคิดของผูกํากับภาพยนตรหรือคนเขียนบทนํา
เรื่องราวหรือแนวคิดที่สนใจมานําเสนอตอผูอํานวยการ
สรางภาพยนตร เพ่ือพิจารณาวามีความเหมาะสมที่จะนําไป
สรางเปนภาพยนตรหรือไม

1.6 การคัดเลือกดารานักแสดง
จากผลการศึกษาพบวา ผูกํากับภาพยนตรสวนใหญ

มีวิธีการคัดเลือกดารานักแสดงโดยพิจารณาจากความมี
ช่ือเสียงความสามารถ ความเหมาะสมกับบทแสดง อาจจะ
ตองมีการใชดารานักแสดงที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของ
ผูคน เนื่องจากสามารถกระตุนความสนใจใหกับผูชม
ภาพยนตรไดและมีผลตอความสําเร็จของภาพยนตร ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดและปจจัยหลักในการบริหารงาน
ภาพยนตรเรื่องการวิเคราะหแนวทางเพ่ือการผลิตภาพยนตร
ของ สมาน งามสนิท, ปกรณ พรหมวิทักษ และ พรสิทธ์ิ
พัฒธนานุรักษ (2534) ที่วา ดาราหรือผูแสดงนําที่เปนนิยม
ในกระแสนั้นจะเปนหลักประกันการสรางใหกับผูสราง
ภาพยนตรไทยที่ภาพยนตรเรื่องนั้นๆ จะตองมีผูชมที่ช่ืน
ชอบเขาชมภาพยนตรของตน อยางไรก็ตาม สําหรับทัศนะ
ในเรื่องนี้ผูกํากับภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน
ไมมีการคัดเลือกดารานักแสดงที่ชัดเจน เพียงแตตองการ
ดารานักแสดงวัยรุนหลายๆ คนของบริษัท มารวมตัวกันใน
ภาพยนตร

1.7 จุดขายของภาพยนตร
จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญ

มีจุดขายหลักที่เหมือนกัน คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2
มีจุดขายหลักที่นักแสดง คือ จา พนม ซ่ึงเปนทั้งนักแสดงนํา
ผูคิดโครงเรื่องและผูกํากับภาพยนตร ภาพยนตรไทยเรื่อง
ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน มีจุดขายหลัก คือ การรวมตัว
ของนักแสดงวัยรุนหนาตาดีหลายๆ คนในภาพยนตร
ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย มีจุดขาย
หลักที่นักแสดง คือ โจอี้บอย โดยการเปล่ียนบุคลิกจากที่
เคยเปนนักรองเพลงแรพมารับบทแสดงเปนพระ สวน
ภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง มีจุดขายหลักที่วิธีการนําเสนอ
ภาพยนตร ซ่ึงเปนการนําเสนอภาพยนตรผีในรูปแบบที่
แปลกใหม เนนความนากลัวและความสยองขวัญผาน
เรื่องส้ัน 4 เรื่อง โดยผูกํากับภาพยนตร 4 คน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดการบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจ
ภาพยนตรของ ปกรณ พรหมวิทักษ และพรทิพย ดีสมโชค
(2534) ที่วา ผูบริหารงานโฆษณาและประชาสัมพันธธุรกิจ
ภาพยนตรจะตองพยายามหาจุดขาย (Selling Point) ที่เปน
จุดเดนของภาพยนตร เพ่ือที่จะทําใหผูชมภาพยนตรเกิด



ความสนใจและเกิดความตองการที่อยากจะชมภาพยนตร ซ่ึง
ภาพยนตรแตละเรื่องจะมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไปที่
สามารถนํามาเปนจุดขาย อาทิ ดารานําแสดง แนวของ
ภาพยนตร ความย่ิงใหญของภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร
บทประพันธของภาพยนตร และผูสรางภาพยนตร เปนตน

1.8 ขอความหลัก (Key Message) ท่ีส่ือสารไปยังผูชม
ภาพยนตร

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยทั้ง 4 เรื่อง
มีขอความหลักที่ส่ือสารไปยังผูชมภาพยนตรที่แตกตางกัน
คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2 ส่ือใหรูวา เปนการกลับมา
อีกครั้งของนักแสดงนําอยางจา พนม ผูซ่ึงมีความสามารถดาน
ศิลปะการตอสูโดยมีรางกายเปรียบเสมือนอาวุธในการปองกัน
ตัว ทั้งการตอสูดวยมือเปลา หมัดมวย การใชเวทยมนต
คาถา ไปจนถึงการใชสรรพาวุธทุกชนิด ภาพยนตรไทย
เรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ส่ือใหรูวา ความรักเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลา ซ่ึงแตกตางกับการเรียนที่ยังมีชวงหยุดพัก
หรือชวงปดภาคเรียน ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุน
ฮาร่ํารวย ส่ือใหรูวา เปนภาพยนตรที่นําเสนอเนื้อหา
เก่ียวกับธรรมะในรูปแบบความสนุกสนาน และภาพยนตร
ไทยเรื่อง ส่ีแพรง ส่ือใหรูวาเปนภาพยนตรที่นําเสนอ
เรื่องราวความนากลัว ความสยองขวัญใน 4 รูปแบบ

1.9 กลุมผูชมเปาหมายของภาพยนตร
จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญ

มีกลุมเปาหมายหลักที่เหมือนกันและกลุมเปาหมายรองที่
แตกตางกัน คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2 มีกลุม
เปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมเด็ก
ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน มีกลุม
เปาหมายหลัก คือ กลุมวัยรุน กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมคน
ทั่วไปที่ ช่ืนชอบภาพยนตรของ บริษัท จีที เอช จํากัด
ภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุม
วัยรุน กลุมผูชมเปาหมายรอง คือ กลุมผูชมเปาหมายเดิมที่
ติดตามชมภาพยนตรไทยเรื่อง ชัดเตอรกดติดวิญญาณ และ
ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย มีกลุมเปาหมาย
หลัก คือ กลุมครอบครัว กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมวัยรุน

1.10 งบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการสราง
ภาพยนตร

จากผลการศึกษาพบวา แตละบริษัทผูสราง
ภาพยนตรไทยจะมีการจัดสรรงบประมาณและคาใชจาย
ตางๆ ในสัดสวนที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฟอรมของ

ภาพยนตรไทยแตละเรื่อง สําหรับงบประมาณและคาใชจาย
ในการสรางภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2 ภาพยนตรไทย
เรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ี
เทง 2 รุนฮาร่ํารวย และภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง สามารถ
แบงคาใชจายออกเปนสวนตางๆ ได 3 สวน ไดแก คาใชจาย
กอนการสรางภาพยนตร (Pre-Production) ซ่ึงประกอบดวย
คาบทประพันธ คาบทภาพยนตร คาใชจายฟอรมทีมงาน
คาใชจายดูสถานที่ คาใชจายอื่นๆ เปนตน คาใชจายระหวาง
การสรางภาพยนตร (Production) ประกอบดวย คาฟลม
ภาพยนตร คาฟลมภาพนิ่ง คาเชาอุปกรณ คาฉากและสถานที่
คาพาหนะ คาเครื่องแตงกาย คานักแสดง คานักแสดงตัว
ประกอบรายวัน คาแรงทีมงาน คาอาหาร คาใชจายอื่นๆ
เปนตน และคาใชจายหลังการสรางภาพยนตร (Post-
Production) ประกอบดวย คาเพลงและดนตรีประกอบ
ภาพยนตร คาหองเสียงและแล็บ คาหองฟลมและแล็บ คา
โฆษณาและประชาสัมพันธ เปนตน

1.11 แหลง เงินทุนและชองทางการ จัดจําหนาย
ภาพยนตรไทย

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยทั้ง 4
เรื่องมีแหลงเงินทุนในการสรางภาพยนตรที่เหมือนกัน คือ
มีบริษัทผูสรางภาพยนตรไทยหรือบริษัทแมเปนแหลง
เงินทุนหลักในการสรางภาพยนตร ภาพยนตรไทยเรื่อง
องคบาก 2 มีบริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด
เปนแหลงเงินทุนหลัก ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ
หัวใจวาวุนและภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง มีบริษัท จีทีเอช
จํากัด เปนแหลงเงินทุนหลัก และภาพยนตรไทยเรื่อง
หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย มีบริษัท พระนครฟลม จํากัด
เปนแหลงเงินทุนหลัก สวนเรื่องชองทางการจัดจําหนาย
ของภาพยนตรหรือแหลงที่มาของรายไดของภาพยนตร
สวนใหญจะมีชองทางการจัดจําหนายที่เหมือนกัน คือ รายได
จากการขายลิขสิทธ์ิใหตลาดโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท (Home
Entertainment) เพ่ือนําไปผลิตสินคาจําหนายในรูปแบบ
ของวีซีดีและดีวีดี รายไดจากการฉายในโรงภาพยนตรใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายไดจากการขายลิขสิทธ์ิ
ใหกับสายหนังตางจังหวัด และรายไดจากการขายลิขสิทธ์ิ
เพ่ือใหฉายในฟรีทีวี เปนตน แตสําหรับภาพยนตรไทยเรื่อง
องคบาก 2 นั้น ถือวาไดเปรียบเรื่องชองทางการจัดจําหนาย
คือ นอกจากจะมีชองทางการจัดจําหนายภาพยนตรภายใน
ประเทศแลว ยังมีชองทางการจัดจําหนายไปยังตางประเทศ



ทั่วโลกอีกดวย ไมวาจะเปนตลาดในแถบภูมิภาคเอเชียและ
ตลาดแถบภูมิภาคยุโรป

1.12 ปญหาและอุปสรรคในการสรางภาพยนตร
ตลอดจนวิธีดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค

1.12.1 ขั้นตอนกอนการสรางภาพยนตร (Pre-
Production)

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญ
ประสบปญหาที่แตกตางกันออกไป คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง
องคบาก 2 ประสบปญหาเรื่องการสํารวจสถานที่ตางๆ เพ่ือ
ใชในการสรางภาพยนตร ซ่ึงคอนขางใชระยะเวลายาวนาน
เพ่ือใหไดสถานที่และฉากที่มีความเหมาะสม ภาพยนตร
ไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ประสบปญหาเรื่องการ
ติดตอนักแสดงหญิงชาวญี่ปุน เพราะผูกํากับภาพยนตรไม
เคยทํางานกับชาวญี่ปุน จึงทําใหยากตอการประสานงาน
ติดตอนักแสดง วิธีการแกไขปญหา คือ การติดตอนักแสดง
ผานมัคคุเทศกชาวญี่ปุนที่รูจักเปนการสวนตัว ภาพยนตร
ไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย ประสบปญหาหลักๆ
สําคัญ 2 ประการ ไดแก  ปญหาเรื่องการจัดลําดับคิว
นักแสดง เนื่องจากภาพยนตรเรื่องดังกลาวเปนการรวมตัว
ของนักแสดงตลกที่มีช่ือเสียงหลายคน จึงทําใหเกิดความ
ยากลําบากในการจัดลําดับการแสดง และปญหาเรื่องบท
ภาพยนตรที่มีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา เพ่ือใหได
บทภาพยนตรที่มีความสมบูรณที่สุด สวนภาพยนตรไทย
เรื่อง ส่ีแพรง ผูกํากับภาพยนตรกลาววา ไมประสบปญหาใดๆ
ทั้งส้ิน เนื่องจากมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ

1.12.2 ขั้นตอนระหวางการสรางภาพยนตร
(Production)

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยทั้ง 4 เรื่อง
ประสบปญหาที่แตกตางกันออกไป คือ ภาพยนตรไทย
เรื่อง องคบาก 2 ประสบปญหาหลักๆ สําคัญ 2 ประการ
ไดแก ปญหาเรื่องการบริหารจัดการคนในกองถาย เนื่องจาก
เปนภาพยนตรฟอรมใหญและมีคนเปนจํานวนมาก จึงทําให
เกิดปญหาการบริหารจัดการคน และปญหาเรื่องประสบการณ
นอยของผูกํากับภาพยนตร จึงทําใหเกิดความลาชาในการ
ทํางานและไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว ภาพยนตร
ไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ประสบปญหาเรื่อง
ดารานักแสดงและสถานที่  เนื่องจากเปนภาพยนตรที่
ประกอบดวยเรื่องส้ัน 4 ตอน บางฉากจะตองมีการเปล่ียนตัว

นักแสดงและสถานที่อยูตลอดเวลา จึงทําใหผู กํากับ
ภาพยนตรตองเริ่มตนการทํางานใหมทุกครั้งที่มีการถายทํา
ในฉากตอๆ ไป วิธีการแกไขปญหา คือ การปรับตัวใหเขาใจ
ถึงธรรมชาติของการสรางภาพยนตรแนวนี้ ภาพยนตรไทย
เรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย ประสบปญหาเรื่องสภาพ
ดินฟาอากาศ จึงตองแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยการแทรก
บทภาพยนตรใหมบางสวนเขาไปในบทภาพยนตรเดิม
และภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง ประสบปญหาเรื่อง
สถานที่ซ่ึงไมตรงกับบทภาพยนตรที่เขียนไว จึงตองแกไข
ปญหาเฉพาะหนา โดยการใชเทคนิคเรื่องมุมกลองภาพยนตร
และนักแสดงแทน (Stunt Man) เขามาประกอบ

1.12.3 ขั้นตอนหลังการสรางภาพยนตร (Post-
Production)

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญ
ประสบปญหาที่แตกตางกันออกไป คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง
องคบาก 2 ประสบปญหาเรื่องการปรับแตงสีในภาพยนตร
เนื่องจากภาพยนตรที่ถายมามีความผิดปกติเรื่องสีและแสง
ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน ประสบ
ปญหาเรื่องการแกไขเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นในการถายทํา
ภาพยนตร เนื่องจากเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากส่ิงแวดลอม
รอบขาง วิธีการแกไขปญหา คือ บันทึกเสียงของนักแสดง
ใหมแลวนํามาใสในภาพยนตรภายหลัง ภาพยนตรไทย
เรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย ประสบปญหาเรื่องมุมมอง
ที่แตกตางกันดานการตัดตอภาพยนตรระหวางผูกํากับ
ภาพยนตรกับผูตัดตอภาพยนตร ตลอดจนปญหาเรื่องระบบ
การตรวจพิจารณาภาพยนตร (Censor) กอนนําภาพยนตร
ออกฉาย สวนภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง ผูกํากับภาพยนตร
กลาววา ไมประสบปญหาใดๆ ทั้งส้ิน

1.13 องคประกอบอื่นๆ ท่ีทําใหภาพยนตรประสบ
ความสําเร็จ (นอกเหนือจากรายได)

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญ
ประสบความสําเร็จจากการที่ภาพยนตรไดรับกระแสตอบ
รับที่ดีจากผูชมภาพยนตรเปนสําคัญ นอกจากนี้  ยังมี
องคประกอบเสริมอื่นๆ อาทิ กระแสการบอกตอแบบปาก
ตอปากของผูชมภาพยนตร กระแสคําช่ืนชมจากบรรดา
ส่ือมวลชนตางๆ การใหระดับคะแนนความนิยมกับภาพยนตร
ตลอดจนการที่ภาพยนตรไดรับรางวัลตางๆ จากงานประกาศ
ผลรางวัลภาพยนตร เปนตน



ตอนท่ี 2 กระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบ
ผสมผสานของภาพยนตรไทย

2.1 การกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Group)
จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญ

มีกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองที่แตกตางกัน
คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2 มีกลุมเปาหมายหลัก คือ
ผูชมภาพยนตรที่ช่ืนชอบภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก ภาค
แรก และติดตามผลงานการแสดงของ จา พนม กลุมเปาหมาย
รอง คือ ผูชมภาพยนตรที่เคยชมภาพยนตรภาคตอ ภาพยนตร
ไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน มีกลุมเปาหมายหลัก
คือ กลุมวัยรุน ระดับมัธยมศึกษา กลุมเปาหมายรอง คือ
กลุมผูชมครอบครัวทั่วไป ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2
รุนฮาร่ํารวย มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมคนทั่วไป เนน
กลุมครอบครัว กลุมเปาหมายรอง คือ เด็กและวัยรุน และ
ภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง มีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุม
วัยรุน ระดับมหาวิทยาลัย กลุมเปาหมายรอง คือ กลุมผูชม
ทั่วไปที่ช่ืนชอบภาพยนตรผีของบริษัท จีทีเอช จํากัด

2.2 การกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing
Objectives)

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยสวนใหญ
เนนเรื่องรายไดของภาพยนตร ซ่ึงแตละบริษัทผูสราง
ภาพยนตรไทยจะมีการกําหนดตัวเลขรายไดที่เปนตัวช้ีวัด
ถึงความสําเร็จของภาพยนตรที่แตกตางกันคือ บริษัท สห
มงคลฟลม อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด กําหนดรายได
มากกวา 100 ลานบาท บริษัท จีทีเอช จํากัด กําหนดรายได
ไมต่ํากวา 50 ลานบาท แตสําหรับบริษัท พระนครฟลม
จํากัด กําหนดรายไดไมสูงมากนัก แตจะมองถึงความ
เปนไปไดและศักยภาพของบุคลากรของบริษัทมากกวาวา
มีขีดกําลังความสามารถในการทํางานใหบรรลุผลตาม
เปาหมายไดมากนอยเพียงใด สวนรายไดนั้นจะเปนผล
พลอยไดที่มาจากการทํางาน

2.3 การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการส่ือสาร
(Communications Objectives & Strategies)

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยทั้ง 4 เรื่อง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธในการส่ือสารที่
แตกตางกัน คือ ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก 2 และภาพยนตร
ไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย ไมมีการกําหนดวัตถุ-
ประสงคและกลยุทธในการส่ือสารอยางชัดเจน เนื่องจาก
ภาพยนตรทั้ง 2 เรื่องดังกลาวมีกลุมผูชมเปาหมายเปนกลุม

เดิมที่เคยชมภาพยนตรภาคตอ จึงทําใหผูชมภาพยนตร
เหลานั้นไดรับความสนุกสนานมากอนแลว กลยุทธในการ
ส่ือสารจึงใชเพียงวิธีการโฆษณาภาพยนตร เพ่ือกระตุน
ความสนใจใหผูชมภาพยนตรเกิดความสนใจที่อยากจะชม
ภาพยนตรเทานั้น สวนภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ
หัวใจวาวุน มีการกําหนดกลยุทธในการส่ือสารอยางเปน
ลําดับขั้นตอน คือ (1) การทําใหผูชมภาพยนตรเกิดการรับรู
ช่ือเรื่องของภาพยนตร (2) การกระตุนใหผูชมภาพยนตร
เกิดความสนใจที่อยากจะชมภาพยนตรมากขึ้นโดยวิธีการ
ปลอยขาวดวยการปลอยช้ินงานโฆษณาภาพยนตรบางสวน
และ (3) จาก 1 และ 2 สงผลใหผูชมภาพยนตรมีพฤติกรรม
การตัดสินใจชมภาพยนตรมากขึ้น และภาพยนตรไทยเรื่อง
ส่ีแพรง มีการกําหนดกลยุทธในการส่ือสารที่คลายคลึงกับ
ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน คอนขางมี
ความยากและสลับซับซอนมากกวา เนื่องจากเปนภาพยนตร
เรื่องส้ัน 4 ตอน แตละตอนจะมีเรื่องราวที่แตกตางกัน กลยุทธ
การส่ือสารจึงเปนเพียงการบอกใหผูชมภาพยนตรทราบวา
ภาพยนตรเรื่องดังกลาวเปนภาพยนตรผี 4 เรื่อง โดยผูกํากับ
ภาพยนตร 4 คน

2.4 การกําหนดสัดสวนเครื่องมือท่ีจะใชในการส่ือสาร
การตลาด (Marketing Communication Tools)

จากผลการศึกษาพบวา ผูเช่ียวชาญดานภาพยนตร
ไทยเรื่อง องคบาก 2 ผูจัดการฝายการตลาดภาพยนตรไทย
เรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน และภาพยนตรไทยเรื่อง
ส่ีแพรง และผูจัดการทั่วไปภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง
2 รุนฮาร่ํารวย ใหสัดสวนเครื่องมือการโฆษณามากที่สุด
โดยเฉพาะส่ือโทรทัศน ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ เปนหลัก
เนื่องจากขอไดเปรียบของส่ือดังกลาวที่สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดในวงกวาง นอกจากนี้ ยังมีการใชเครื่องมือ
ส่ือสารการตลาดอื่นๆ เขามาเสริม เพ่ือทําใหภาพยนตรดูมี
ความนาสนใจย่ิงขึ้น และทําใหภาพยนตรเกิดเปนกระแส
การบอกตอแบบปากตอปาก อยางไรก็ตาม ปจจุบันภาพยนตร
จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับตัวภาพยนตร
เปนสวนสําคัญ เครื่องมือการส่ือสารการตลาดเปนเพียง
สวนหนึ่งที่เขาไปสนับสนุนภาพยนตรเทานั้น ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานเรื่องลักษณะ
สําคัญของการโฆษณาของ จีเบส และเอ็มเบส (Belch &
Belch, 2001, 15) ที่วา เครื่องมือการโฆษณาเปนเครื่องมือ
การส่ือสารการตลาดที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดเปน



จํานวนมากในเวลาเดียวกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ไพบูรณ คะเชนพรรค (2531) ที่พบวา อิทธิพลของส่ือโฆษณา
ประเภทโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรของเยาวชนไทย และงานวิจัย
ของ สิรฎา เกตุเอี่ยม (2545) ที่พบวา โฆษณาทางโทรทัศน
โฆษณาทางวิทยุ โฆษณาทางหนังสือพิมพ และภาพยนตร
ตัวอยางในโรงภาพยนตร เปนเครื่องมือการส่ือการตลาดที่
ผูผลิตภาพยนตรไทยใหความสําคัญคอนขางมาก

2.5 การกําหนดวิธีการส่ือสารการตลาดกับผูบริโภค
(Marketing Communication Tactics)

จากผลการศึกษาพบวา ภาพยนตรไทยเรื่อง องคบาก
2 มีส่ือประจําและพ้ืนที่ประจําสําหรับปดปายโฆษณา
ภาพยนตร อาทิ ปายโฆษณาภาพยนตรขนาดใหญบนทาง
ดวน ปายโฆษณาภาพยนตรตามจุดที่จอดรถประจําทาง
การฉายภาพยนตรตัวอยางตามโรงภาพยนตร ตลอดจนการ
รวมมือกับสถานีโทรทัศนตางๆ ในการฉายภาพยนตร
ตัวอยาง ส่ือหนังสือพิมพจะเปนการซ้ือพ้ืนที่เพ่ือประชา-
สัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับภาพยนตร เปนตน
ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน และภาพยนตร
ไทยเรื่อง ส่ีแพรง กําหนดวิธีการส่ือสารไปยังผูชมภาพยนตร
โดยผานชองทางการส่ือสารที่ผูชมภาพยนตรมักจะเปดรับ
อยูเปนประจํา อาทิ รายการเวฟคลับ รายการอีเอฟเอ็ม หรือ
นิตยสารแฮมเบอรเกอร เปนตน ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ี
เทง 2 รุนฮาร่ํารวย เนนการโฆษณาผานส่ือโทรทัศนและ
ส่ือวิทยุเปนหลัก นอกจากนี้ มีการทําสกูปขาว การลงขาว
ประชาสัมพันธตามส่ือส่ิงพิมพ การใหผูชมภาพยนตรไดมี
สวนรวมกับกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับภาพยนตร การแจกของ
รางวัล การนํานักแสดงในภาพยนตรไปรวมทํากิจกรรม
ตางๆ ที่เปนประโยชนกับสังคม ตลอดจนกระแสการบอก
ตอแบบปากตอปาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพบูรณ
คะเชนพรรค (2531) ที่พบวา ส่ือโฆษณาประเภทโทรทัศน
วิทยุ และหนังสือพิมพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตรของเยาวชนไทย และยังสอดคลองกับรายงาน
โครงการเฉพาะบุคคลของ ไกรสร วงศอนันตศักดิ์ (2547)
ที่พบวา ส่ือที่มีบทบาทอยางมากกับกลุมผูบริโภค มีเพียงส่ือ
โทรทัศน ภาพยนตรตัวอยางที่ฉายในโรงภาพยนตร และ
ส่ือส่ิงพิมพ และงานวิจัยของ สิรฎา เกตุเอี่ยม (2545) ที่
พบวา โฆษณาทางโทรทัศน โฆษณาทางวิทยุ โฆษณาทาง
หนังสือพิมพ และภาพยนตรตัวอยางในโรงภาพยนตร เปน

เครื่องมือการส่ือการตลาดที่ผูสรางภาพยนตรไทยใหความ
สําคัญคอนขางมาก นอกจากนี้ ยังมีการลงขาวประชา-
สัมพันธตามส่ือส่ิงพิมพ การใหผูชมภาพยนตรมีสวนรวม
กับกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับภาพยนตร ตลอดจนกระแสการ
บอกแบบปากตอปาก เปนตน

บทสรุป
จากที่กลาวไปแลวทั้งหมดเปนการสรุปและอภิปราย

ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กระบวนการ
สรางภาพยนตรไทยใหประสบความสําเร็จของภาพยนตร
ไทยเรื่อง องคบาก 2 ภาพยนตรไทยเรื่อง ปดเทอมใหญ
หัวใจวาวุน ภาพยนตรไทยเรื่อง หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮาร่ํารวย
และภาพยนตรไทยเรื่อง ส่ีแพรง อาศัยองคประกอบสําคัญ
ตางๆ ในกระบวนการสรางภาพยนตร ไดแก แนวคิดใน
การสรางภาพยนตร การวิเคราะหตลาด การตั้งช่ือเรื่อง
ภาพยนตร การคัดเลือกเรื่องและบทประพันธ การคัดเลือก
ดารานักแสดง จุดขายของภาพยนตร ขอความหลัก (Key
Message) ที่ส่ือสารไปยังผูชมภาพยนตร กลุมผูชมเปาหมาย
ของภาพยนตร งบประมาณและคาใชจายตางๆ ในการสราง
ภาพยนตร แหลงเงินทุนและชองทางการจัดจําหนาย
ภาพยนตรไทย ปญหาและอุปสรรคในการสรางภาพยนตร
ตลอดจนวิธีดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค และ
องคประกอบอื่นๆ ที่ทําใหภาพยนตรประสบความสําเร็จ
เปนตน และเปนไปตามหลักการส่ือสารการตลาดแบบ
ผสมผสานโดยอาศัยแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน ของ ชูลท แทนเนนโบม และเลาเทอรบอรน
(Schultz, Tannenbaum & Lauterborn, 1994, 53) คือ
1) การกําหนดกลุมเปาหมาย 2) การกําหนดวัตถุประสงค
และกลยุทธในการส่ือสาร 3) การกําหนดวัตถุประสงคทาง
การตลาด 4) การกําหนดสัดสวนเครื่องมือที่ใชในการส่ือสาร
การตลาด และ 5) การกําหนดวิธีการส่ือสารการตลาดกับ
ผูบริโภค

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป
จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นไดวาเปนเพียงการวิจัยที่

ศึกษาเฉพาะภาพยนตรไทยที่ประสบความสําเร็จเทานั้น
ดังนั้น ผูที่สนใจจะศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสราง
ภาพยนตรไทยและกระบวนการวางแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตรไทยในครั้งตอไป



ควรจะศึกษาภาพยนตรไทยที่ไมประสบความสําเร็จเชนกัน
เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางของกระบวนการ
สรางภาพยนตรและกระบวนการวางแผนการส่ือสารการตลาด
แบบผสมผสานของภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จและ
ภาพยนตรที่ไมประสบความสําเร็จ

ขอจํากัดในงานวิจัย
ขอจํากัดสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ในสวนของการสัมภาษณ

เชิงลึกนั้น เนื่องจากผูใหขอมูลหลักของบริษัท สหมงคลฟลม
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีตําแหนงอยูในระดับผูอํานวยการ
ฝายการตลาดและฝายประชาสัมพันธ จึงมีความรับผิดชอบ
ของหนาที่การงานคอนขางสูง ทําใหทานไมมีเวลาเพียงพอ
ในการใหสัมภาษณ ดังนั้น ในการสัมภาษณจริง ผูวิจัยได
สัมภาษณตัวแทนผูใหขอมูลหลักที่เปนผูเช่ียวชาญดาน
ภาพยนตรไทย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ จะสําเร็จลุลวงไปมิได หากมิไดรับ

ความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรญธร
ปญญโสภณ และผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมสันต
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ผูวิจัย รวมทั้งใหคําแนะนําตางๆ มาโดยตลอด นอกจากนั้น
ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลหลักทุกๆ ทาน ที่เปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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