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 The objectives of this research are (1) To study situation and trend of Thai movie industry development to 

support creative economy (2) To analyze internal and external competitive environment of Thai movie industry (3) To propose 

strategy for developing Thai movie industry to support creative economy. Research methodologies include both quantitative and 

qualitative approaches. For quantitative research, populations include 405 audiences of multiplex theatres of SF Cinema and Major 

Cineplex in Bangkok. Questionnaire is used for data collection tool and data analysis includes frequency distribution, percentage, 

mean, standard deviation, content analysis. For qualitative research, 18 samples are divided into 6 groups, 3 persons each; who are 

1) Representatives of organizations that relate to creative economy 2) Scholars of creative economy 3) Movie producers 4) Movie 

directors 5) Scholars of movie industry 6) Movie specialists. Data collection tools include semi-structured interview, document 

analysis, and best-practice analysis. All data will be applied to analyze internal and external environments (SWOT Analysis) and 

formulate strategy (TOWS Matrix). Such strategy will be proposed to 5 qualified people in policy setting and/or in the area of 

creative economy and Thai movie industry to evaluate accuracy, validity, possibilities, and applications of strategy.  

  Findings shown that strategy in developing Thai movie industry to support creative economy consist of 6 

strategic movements and 16 developments as follows; 1) Establishment of national movie creator; strategy includes (1) 

Development of national agenda (2) Integration of public and private sector and (3) Establishment of national movie fund  2) 

Establishment of one-stop center to provide service for international movie production. Strategy includes (1) Establishment of 

independent organization that provides one-stop service for international movie production (2) Standard for professional 

management (3) Public relations that apply integrated marketing communication. 3) Campaign to promote youth’s participation in 

creative Thai movie. Strategy includes (1) Cooperation with Thai movie companies (2) Cooperation with theatres countrywide (3) 

Campaign to promote creative Thai movie countrywide. 4) Development and promotion of human resource in creative Thai 

movie. Strategy includes (1) Capability development of people in creative Thai movie (2) Recognition and support for senior 

people in movie industry (3) Establishment of network to enhance capabilities of human resource in creative Thai movie. 5) 

Enhancement of revenue for creative Thai movie. Strategy includes (1) Cooperation with business partners to support creative 

Thai movie production (2) Planning and communication for one-stop production of creative Thai movie in both domestic and 

international market.  6) Integration with entertainment industry. Strategy includes (1) Integration of creative Thai movie industry 

and other creative industries (2) Integrated marketing communication to broaden perceptions of customers. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ท าให้เกิดการแข่งขนัในทุกๆ ด้านรวมถึงการ
แข่งขนักนัในเทคโนโลยีการผลิตแบบมวลชน (Mass Production) ท่ีใชท้ั้งแรงงานและเคร่ืองจกัร
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและรูปแบบเหมือนกันคร้ังละเป็นจ านวนมาก จนเกินความต้องการ            
ขั้นพื้นฐานของผูบ้ริโภคและการท่ีมีสินคา้ในตลาดเหมือนๆกนัท าใหผู้บ้ริโภคเร่ิมแสวงหาส่ิงใหม่ๆ 
ท่ีมีความแตกต่างไปจากเดิมทั้ งในด้านการใช้งานตามปกติ ด้านความสวยงาม และด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของแต่ละบุคคล (Individual) และเฉพาะกลุ่ม (Segment) มากข้ึน   
อีกทั้ งการเกิดข้ึนของวิถีชีวิตสมยัใหม่ในโลกไร้พรมแดนท่ีมาพร้อมกับการปฏิวติัเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ผูค้นสามารถคน้หาสินคา้และบริการไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง
มากข้ึนจากแหล่งผลิตท่ีหลากหลายทัว่ทุกมุมโลก นอกจากน้ีกระแสการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และการปกป้องส่ิงแวดล้อมก็เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจซ้ือสินค้าท่ีมี
กระบวนการผลิตแบบไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นสินคา้และบริการของบริษทัผูผ้ลิตท่ีท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการผลิตสินคา้และบริการมากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีเองเป็นตวั
กดดนัให้เศรษฐกิจทุนนิยมท่ีมีการผลิตแบบ Mass Product ตอ้งมาถึงจุดพลิกผนั ท าให้ประเทศ
ต่างๆทั่วโลกต้องค้นหารูปแบบทางเศรษฐกิจส าหรับโลกยุคใหม่ เพื่อรักษาสถานะและ
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไว ้การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่ด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง จนในท่ีสุดประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ได้หันไปสู่ระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Economy) (ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์, 2553 : 35 – 39) ซ่ึงในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมาเกิดกระแสการพฒันาและเป็นกระแสหลกัท่ีทุกประเทศต่างพยายามผลกัดนัให้
เป็นนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความคิด
สร้างสรรคป์รากฏทั้งในระดบัสังคมและประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ียากจนหรือร ่ ารวย ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศท่ีใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือก าลงัพฒันาก็ตามเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะสาขาท่ีมาจากการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการคิดเพื่อการผลิตสินคา้และ
บริการท่ีมีความแปลกใหม่  การก าหนดนิยามของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคโ์ดยทัว่ไปจึงข้ึนอยู่กบั
การน าไปปรับใชใ้หเ้ขา้กบัระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ สาขาการ
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ผลิตท่ีจะพฒันาไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้ นเรียกว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative 
Industries) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาความคิดสร้างสรรคเ์ป็นวตัถุดิบส าคญั จอห์น 
ฮอวกิ์นส์ (Howkins, 2001) ผูท่ี้คิดคน้ค าว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค”์ เม่ือปี 2001 ในหนงัสือ The 
Creative Economy – How People Make Money from Ideas ไดใ้หค้วามหมายของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคว์่า คือ การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิดของมนุษย ์โดยจะข้ึนอยู่กบัแนวทางใหม่ๆใน
การด าเนินงาน ส่วนมูลค่าผลผลิตข้ึนอยูก่บัลกัษณะของผลผลิตความยากง่ายในการลอกเลียนแบบ
และปริมาณท่ีจ าหน่ายให้แก่ประชาชน ขณะท่ีองค์การความร่วมมือเพื่อการคา้และการพฒันา 
(UNCTAD) ไดใ้หค้วามหมายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นบริบทของการขบัเคล่ือนการพฒันาว่าเป็น
แนวความคิดในการพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชสิ้นทรัพยท่ี์เกิดจากการ
ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ 1) 
กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) 2) กลุ่มศิลปะ (Arts) 3) กลุ่มส่ือ (Media) 
และ 4) กลุ่มสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน (Functional Creation) (UNCTAD, 2008 : 15) ทั้งน้ีการจดั
ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์อง UNCTAD จะใชล้กัษณะความแตกต่างระหวา่งการด าเนินงาน
ท่ีมีตน้น ้ า (Mainstream Activities) และปลายน ้ า (Downstream Activities) การด าเนินงานท่ีมีตน้น ้ า 
หมายถึง ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต วฒันธรรมดั้งเดิม เช่น ศิลปะ การแสดง งานศิลปะ การ
ด าเนินงานปลายน ้ า หมายถึง ความใกลชิ้ดกบัตลาด (ผูบ้ริโภค) เช่น โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ือ
ต่างๆ ลกัษณะท่ีสองน้ีเนน้คุณค่าในเชิงพาณิชยเ์น่ืองจากมีตน้ทุนต ่าในการผลิตซ ้ าและการถ่ายทอด
ไปยงัเศรษฐกิจอ่ืนไดง่้าย แนวคิดน้ีท าใหอุ้ตสาหกรรมเชิงวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์(มณฑิรา ธาดาอ านวยชยั, 2552 : 45) 
 ประเทศไทยเร่ิมเห็นความส าคญัของแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยภาครัฐได้
จัดตั้ งสถาบันอิสระและองค์การมหาชนเพื่อเสริมสมรรถนะแก่ภาคเอกชน รวมถึงการปรับ
โครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและมีการจดักิจกรรมท่ีช่วยสนบัสนุน
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์อีกทั้งก าหนดให้เป็นทิศทางในการพฒันาและเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) (โสมกาว เพชรานนท ์และ
ศกัด์ิสิทธ์ิ  บุศยพลากร, 2553 : 33) ซ่ึงนบัเป็นการริเร่ิมท่ีดีท่ีอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอนัส าคญั
แก่เศรษฐกิจไทยในอนาคต ดงัเช่นเกาหลีใตซ่ึ้งเป็นตวัอยา่งของประเทศท่ีรู้จกัใชแ้นวคิดเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ด้วยการส่งออกวฒันธรรมเกาหลีไปทั่วโลกในรูปแบบต่างๆ       
เช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง นักร้อง ดารานักแสดง แฟชั่น เคร่ืองส าอาง อาหาร           
การท่องเท่ียว ฯลฯ สามารถน ารายไดม้หาศาลเขา้สู่ประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2554 : 11-13) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์น
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บริบทประเทศไทยไวด้งัน้ีคือ “การพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใชอ้งคค์วามรู้ 
ความคิดสร้างสรรค ์ และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัพื้นฐานวฒันธรรม การสั่งสมความรู้
ของสังคม เทคโนโลยี และนวตักรรม ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ” ทั้งน้ี สศช.ไดจ้ดัประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดยยึดรูปแบบของ UNCTAD 
เป็นกรอบโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกัและ 15 กลุ่มยอ่ย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวดัขนาด
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละสามารถใชเ้ป็นกรอบส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได ้ 
 ภาพยนตร์ไทยเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มส่ือท่ีเป็นเป้าหมายของการ
ผลกัดนัทางเศรษฐกิจตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
เน่ืองจากเร่ิมเป็นทีรู้จักในตลาดโลกมากข้ึน อาทิ ภาพยนตร์ไทยเร่ือง “ต้มย  ากุ้ง” ท่ีติดอนัดับ
ภาพยนตร์ท าเงินสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (Box Office) ในสปัดาห์แรกท่ีเขา้ฉาย ภาพยนตร์ไทยเร่ือง 
“พี่มาก..พระโขนง” ซ่ึงท ารายไดใ้นประเทศไปกว่า 568 ลา้นบาทและติดอนัดบัภาพยนตร์ท าเงิน
ของอินโดนีเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือภาพยนตร์ไทยแอนิเมชัน่เร่ือง “กา้นกลว้ย” ท่ีถูกน าไปฉาย
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 20 ปีขา้งหนา้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยจะขยายตวัอยา่งรวดเร็วและมีความเช่ือมโยงกบัตลาดโลกมากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นส่ือ
รูปแบบใหม่ต่างๆจะช่วยพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้กลายเป็นตลาดเกิดใหม่และเป็นท่ี
รู้จกัในตลาดโลกอีกดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย,์ 2557 : 1) 
 ปัจจุบนัการด าเนินการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่อยูใ่นรูปขององคก์าร 
ซ่ึงอาจอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นบริษทั หา้งหุ้นส่วน หรือกิจการส่วนบุคคลก็ข้ึนอยูก่บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งว่าจะ
จดัตั้งรูปแบบใดจึงเหมาะสมและใหผ้ลดีท่ีสุด อีกทั้งจ  าเป็นตอ้งมีบุคลากรรับผดิชอบภาระหนา้ท่ี ซ่ึง
แต่ละองคก์ารจะมีบุคลากรมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัสภาพการณ์ขององคก์าร การจดัแบ่งหน่วยงาน
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศท่ีผลิตภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมเพื่อความบนัเทิงโดย
สากลนั้น มีผูบ้ริหารบริษทัภาพยนตร์ (Studio Executive) เป็นผูก้  าหนดนโยบายของบริษทัและ    
ท าหน้าท่ีบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายบริษัท โดยจะเป็น           
ผูต้ดัสินใจและรับผิดชอบต่อภาพยนตร์ท่ีตนได้ตดัสินใจสร้างข้ึนพร้อมกับอนุมติังบประมาณ       
ในการสร้างและจะมีหน่วยงานและบุคลากรเขา้มารับผิดชอบตามขั้นตอนการผลิตทั้งก่อนถ่ายท า
ภาพยนตร์ ระหว่างถ่ายท าภาพยนตร์ และหลงัถ่ายท าภาพยนตร์ (จีรบุณย ์ทศันบรรจง, 2545: 41) 
โดยห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจากช่วงตน้น ้ าถึงช่วงปลายน ้ า 
จะมีรายละเอียด ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. Creative Value Chain. 
สืบคน้เม่ือ 18 ตุลาคม 2557. จาก
http://ce.nesdb.go.th/?mod=welcome&op=ce_detail&group_id=13 
 
 เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีศักยภาพและโอกาสสูงกว่าอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ของประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการสนบัสนุนใหเ้ป็นสินคา้ส่งออก
ท่ีจะสร้างรายไดแ้ละการจา้งงานให้แก่ประเทศอย่างมหาศาลตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เน่ืองด้วยมีความพร้อมด้านทุนทางสังคม (Social 
Capital) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องคก์าร หรือเครือข่ายต่างๆท่ีมีหน้าท่ีขบัเคล่ือนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย ดา้นทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประเพณี ค่านิยม 
ทั้งในรูปแบบวฒันธรรมไทยดั้งเดิมและวฒันธรรมไทยร่วมสมยัท่ีสะสมและสืบทอดกนัมายาวนาน 
รวมถึงทุนทางโครงสร้าง (Structural Capital) เน่ืองจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวติดอนัดบัโลกอยูห่ลาย
แห่ง รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอาจน ามาใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ไทยเพื่อ
ส่งออก อย่างไรก็ดีประเทศไทยยงัขาดยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างชัดเจน จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู ้วิจัย
ท าการศึกษาเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ โดยผลการศึกษาท่ีไดจ้ะน าไปสู่การวางแผนพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม
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ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 
ค ำถำมในกำรวิจัย 
 1.  สภาพการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร 
 2.  สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยมีลกัษณะอยา่งไร 
 3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้าง สรรคป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริม สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 2.  เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 
 3.  เพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 
ขอบเขตของกำรวจิัย 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ซ่ึงไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัไว้
ดงัน้ี 
 1.  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  1.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
   ประชากร ไดแ้ก่  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,710,883 คน 
(กรมการปกครอง, 2557)  ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ
ยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูช้ม
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ภาพยนตร์ไทยท่ีฉายในโรงภาพยนตร์มลัติเพลก็ซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และ/หรือเครือเมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน 
  1.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนือ้หำ   
   ผูว้ิจัยท าการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 
  1.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
   การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาวิจยัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 – มิถุนายน 2557 
 2.  กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 
  2.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร   
   กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) มีจ  านวนทั้งส้ิน 18 คน จ าแนกเป็น 6 
กลุ่มๆ ละ 3 คน ดงัน้ี 1) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์2) นกัวิชาการดา้น
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์3) ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ 4) ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 5) นกัวิชาการ
ทางดา้นภาพยนตร์ และ 6) ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาพยนตร์ 
  2.2  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ   
   ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาวิธี
ปฏิบัติท่ีดีเพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 
  2.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
   การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาวิจยัตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 - มีนาคม 2558 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย หมายถึง ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ไทยตั้งแต่การผลิต
จนถึงการจดัจ าหน่าย   
 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละรากฐาน
ทางวฒันธรรม รวมทั้งเทคโนโลยหีรือนวตักรรมมาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในและภายนอก หมายถึง การวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพื่อคน้หาจุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน 
(Weaknesses : O) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats :T) อนัจะน าไปสู่การก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
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 จุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยภายในต่างๆท่ีเอ้ือต่อความส าเร็จของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่  หลกัทรัพยากรการ
บริหาร (4 M’s) หลกัของแมคคินซีย ์(McKinsey 7’s Framework) 
 จุดอ่อน (Weaknesses : W)  หมายถึง ปัจจยัภายในต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
ความส าเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซ่ึงไดแ้ก่ หลกัทรัพยากรการบริหาร (4 M’s) หลกัของ
แมคคินซีย ์(McKinsey 7’s Framework) 
 โอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจยัภายนอกต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อความ 
ส าเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจดัจ าหน่าย ซ่ึงไดแ้ก่      
การวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) และการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพ 
แวดลอ้มภายนอก (PEST Model) 
 อุปสรรค (Threats : T) หมายถึง ปัจจยัภายนอกต่างๆท่ีก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็น
อุปสรรคต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตั้ งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัด
จ าหน่าย ซ่ึงไดแ้ก่ การวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการ (Five Forces Model) และการวิเคราะห์
ภาพรวมของสภาพแวด ลอ้มภายนอก (PEST Model) 
 สภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบนัของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์ หมายถึง แนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยน าแนวคิดเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรคม์าใชเ้พื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การวิจยัคร้ังน้ีก่อเกิดประโยชน์ดงัน้ี 
 1.  ประโยชน์เชิงวชิำกำร 
  1.1 ไดท้ราบถึงสภาพการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่
การเสริม สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
  1.2 ไดท้ าการวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอก
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
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 2.  ประโยชน์เชิงนโยบำย 
  2.1  การได้มาซ่ึงผลการศึกษาจะน าไปสู่การวางแผนระยะยาวในการก าหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
  2.2 เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคต์ามแนวคิดการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 

 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
 
 ในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคค์ร้ังน้ีเป็นการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีส าคญั เพื่อให้เห็นประเด็นปัญหาการวิจยัท่ีชดัเจนและ
เป็นกรอบในการศึกษา โดยเช่ือมโยงงานวิจยัน้ีกับงานวิจยัท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัได้แยกประเด็นการ
ทบทวนวรรณกรรมตามประเดน็ท่ีควรศึกษาเป็นล าดบัดงัน้ี 
 1.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารเชิงยทุธศาสตร์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อการพฒันาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัมนุษยศาสตร์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7.  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการวิจยัเชิงอนาคตและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 8.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ตอนที ่1 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยในการก าหนดทิศทางของธุรกิจ 
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร ช่วยก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบั
องคก์าร เพื่อท่ีจะน ายทุธศาสตร์เหล่านั้นไปประยกุตป์ฏิบติั  และควบคุมประเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์ารได ้ ทั้งน้ีไม่จ ากดัเฉพาะแต่องคก์ารภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อยา่งใด  
 1.  ความหมายของยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
  1.1  ความหมายของยุทธศาสตร์ 
   แฮมตนั (Hampton, 1986 : 174-175) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ยุทธศาสตร์  
หมายถึง แผนรวมแผนสรุป หรือแผนบูรณาการผสมผสานซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความไดเ้ปรียบของธุรกิจ
ในการทา้ทายต่อสภาพแวดลอ้มและเป็นส่ิงท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ี
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วางไว ้ยทุธศาสตภร์เป็นวิธีการ (Means) ท่ีระบุข้ึนมาท าใหอ้งคก์ารด าเนินงานบรรลุฐานะท่ีองคก์าร
ตอ้งการโดยพิจารณาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มท่ีองคก์ารเป็นอยู ่
   ริว และ ไบอาร์ส (Rue and Byars, 1995:164) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  
ยุทธศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในทางการทหารได้แก่การรบ หรือการท าศึก แนวทาง
ยทุธศาสตร์เป็นขั้นตอนพื้นฐานทางการบริหารท่ีจะวางแผนก าหนดวตัถุประสงค ์และวิธีการในการ
ด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค ์กล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้่า ยทุธศาสตร์เป็นแนวทางการบริหารเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
   สมยศ นาวีการ (2543 : 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิธีการ
ท่ีองคก์ารจะด าเนินตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารภายใตอุ้ปสรรคและโอกาสภายในสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและทรัพยากร และความสามารถภายในองค์การ ยุทธศาสตร์ให้ความเขา้ใจพื้นฐานว่า
องคก์ารจะแข่งขนักนัอย่างไร ตวัก าหนดยุทธศาสตร์ขององคก์ารมีอยู่ 3 อย่างคือ สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก สภาพแวดลอ้มภายใน และวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
   ก่ิงพร ทองใบ (2549 : 4) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิธีการ 
ท่ีองค์การเลือกเพื่อด าเนินการจากจุดท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไปยงัจุดหมายปลายทางในอนาคต            
ท่ีองคก์ารก าหนดไว ้กระบวนการก าหนดยทุธศาสตร์ทางธุรกิจเป็นกระบวนการวางแผนระยะยาว
ขององคก์ารธุรกิจท่ีตอ้งมีการประเมินสถานการณ์แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ารอย่าง
เหมาะสมเพื่อการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน จากนั้นจึงพิจารณาพฒันาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการ
เปล่ียนแปลงองคก์ารจากจุดปัจจุบนัไปสู่ต าแหน่งท่ีองคก์ารตอ้งการในอนาคต  
   จากความหมายขา้งตน้สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงาน แนวทาง
ปฏิบติัขององค์การในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยใช้วิธีการบูรณาการ
ความสามารถภายในองค์การเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันภายใต้ข้อก าหนดด้าน
สภาพแวดลอ้มภายนอก สภาพแวดลอ้มภายใน และวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
  1.2 ความหมายของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
   วีลเลน และ ฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2006 : 73 - 263) ใหค้วามหมาย
ว่าการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ชุดของการตดัสินใจและการปฏิบติัต่างๆ ดา้นการจดัการ   
ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดการด าเนินงานในระยะยาวขององคก์าร ประกอบดว้ย (1) การตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร (2) การก าหนดยุทธศาสตร์ บางคร้ังหมายถึงการ
วางแผนยุทธศาสตร์หรือแผนระยะยาว เป็นการก าหนดพนัธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และ
นโยบายขององคก์าร (3) การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั และ (4) การประเมินผลและการควบคุม 
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   เดวิด (David, 2009 : 36) ใหค้วามหมายว่าการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง 
ศิลป์และศาสตร์ของการก าหนดยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประเมิน
ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความสามารถเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) 
การก าหนดยุทธศาสตร์(Strategic Formulation) การพฒันาวิสัยทศัน์ พนัธกิจ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การก าหนดวตัถุประสงค์ระยะยาว การก าหนดทางเลือก
ยทุธศาสตร์ และการเลือกยทุธศาสตร์ (2) การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) 
และ (3) การประเมินและควบคุมยทุธศาสตร์ (Evaluation and Control) 
   ก่ิงพร ทองใบ (2549 : 7) ใหค้วามหมายวา่ การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง 
การวางแผน การด าเนินการ และการควบคุมในแนวทางท่ีมุ่งเนน้ยุทธศาสตร์คือ  ความสอดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานซ่ึงจะช่วยใหก้ารบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
   สาโรจน์ โอพิทกัษชี์วิน (2550 : 4) ใหค้วามหมายวา่การบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
หมายถึง  ศาสตร์และศิลป์ของการสร้างยุทธศาสตร์การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั และการประเมิน
ยุทธศาสตร์เพื่อท าให้องค์การสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ บางคร้ังค าว่า การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ใช้เพื่ออา้งถึงการสร้างยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประเมิน
ยทุธศาสตร์ 
   จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง  
กระบวนการตดัสินใจทางการบริหารท่ีจะด าเนินงานในอนาคตเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนใหแ้ก่องคก์าร ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน คือ (1) การประเมิน
สภาพแวดลอ้ม (2) การก าหนดยุทธศาสตร์ (3) การปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ และ (4) การควบคุม
ยทุธศาสตร์ 
 

 2.  กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการวเิคราะห์ SWOT 
  วีลเลน และ ฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2004 : 9-14) ไดแ้บ่งกระบวนการ
บริหารเชิงยทุธศาสตร์เป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) 
การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy 
Implementation)และการประเมินและควบคุม (Evaluation and Control) ทั้งน้ีองคป์ระกอบพื้นฐาน
ของกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2 และรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 2  องคป์ระกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา: Wheelen, T.L., and Hunger, J. D.  Strategic management and business policy.  
9thed. (Reading, Mass: AddisonWesley, 2004). 
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การประเมนิสภาพแวดล้อม 
(Environmental Scanning) 

 
 

 สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 
(แรงผลกัดนัทัว่ไป) 

 สภาพแวดลอ้มเก่ียวกบั
งาน (การวเิคราะห์
อุตสาหกรรม) 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 
(External Environment) 

 
 

 โครงสร้างองคก์าร (สาย
การบงัคบับญัชา) 

 วฒันธรรม (ความเช่ือ, 
ความคาดหวงั, ค่านิยม) 

 ทรัพยากร        
(สินทรัพย,์ ความรู้) 

สภาพแวดลอ้มภายใน 
(Internal Environment) 

การก าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategy Formulation) 

ภารกิจ 
(Mission) 

(เหตุผลของการ
ด ารงอยูข่อง
องคก์าร) 

วตัถุประสงค ์
(Objectives) 

(อะไรคืองานท่ี
ตอ้งการผลลพัธ์
และเม่ือใด) 

ยทุธศาสตร์ 
(Strategies) 

(แผนเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จ
ตามภารกิจและ
วตัถุประสงค)์ 

นโยบาย 
(Policies) 

(แนวทางกวา้งๆ
เพื่อการตดัสินใจ) 

การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบตัิ 
(Strategy Implementation) 

แผนงาน 
(Programs) 

(กิจกรรมท่ี
ตอ้งการบรรลุ 
ผลส าเร็จตาม

แผน) 

งบประมาณ 
(Budgets) 

(ตน้ทุนของ
แผนงาน) 

วธีิด าเนินงาน 
(Procedures) 

(ล าดบัขั้นตอน
การท างาน) 

ผลการด าเนินงาน 
(Performance) 

การประเมนิ 
และควบคุม 

(Evaluation & 
Control) 

การเรียนรู้/ขอ้มูลป้อนกลบั 

แผนภาพท่ี 3 รายละเอียดของกิจกรรมการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา: Wheelen, T.L., and Hunger, J. D. (2004). Strategic management and business policy.  9thed. Reading, Mass: AddisonWesley. 
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ขั้นที ่1  การประเมนิสถานการณ์โดยใช้การวเิคราะห์ SWOT 
1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

1.1 สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป 
1.2 สภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน 

2. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
2.1 โครงสร้างขององคก์าร 
2.2 ระบบและระเบียบวธีิการปฏิบติังาน 
2.3 บรรยากาศการท างาน 
2.4 ทรัพยากรการบริหาร 

 

ขั้นที ่2  การวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. การก าหนดวตัถุประสงค ์
2. การระบุทิศทางหรือภารกิจหลกั 
3. การก าหนดเป้าหมาย 
4. การพฒันายทุธศาสตร์ 
5. การก าหนดนโยบาย 

ขั้นที ่3  การด าเนินยุทธศาสตร์ 
1. โครงการ 
2. งบประมาณ 
3. ระเบียบวธีิปฏิบติั 

ขั้นที ่4  การควบคุมยุทธศาสตร์ 
1. การจดัตั้งมาตรฐาน 
2. การวดัผลการปฏิบติังาน 
3. การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 
4. การด าเนินการแกไ้ข 

  ก่ิงพร  ทองใบ (2549 : 21-25) ไดแ้บ่งกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์เป็น 4 
ขั้นตอน ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4 ขั้นตอนกระบวนการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
ท่ีมา : ก่ิงพร ทองใบ.  กลยุทธ์และนโยบายธุรกจิ,  พิมพค์ร้ังท่ี 5. (นนทบุรี:  โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549). 
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  รายละเอียดการด าเนินการแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี  
  ขั้นที่ 1 การประเมินสถานการณ์โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์เป็นวิธีการบริหารท่ีค านึงถึงความสอดคลอ้งเหมาะสมขององคก์ารกบัสภาพแวดลอ้ม 
ขั้นตอนแรกจึงเป็นการพิจารณาถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคก์ารโดย
ประเมินจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ การพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ขององคก์ารโดยประเมินจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร การพิจารณาดงักล่าว   
จึงรวมเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) ซ่ึงอกัษรยอ่แต่ละตวัมีความหมาย ดงัน้ี    
(ก่ิงพร  ทองใบ, 2549 : 21) 
  จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ลกัษณะเด่นทางการด าเนินงานหน้าท่ีต่างๆ ภายใน
องคก์ารไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน บุคลากร ลกัษณะเช่นน้ีเป็นปัจจยัเอ้ือต่อ
ความส าเร็จขององคก์าร 
  จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การด าเนินงานท่ีองคก์ารไม่สามารถกระท าไดดี้  
อนัเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององคก์าร องคก์ารจึงตอ้งหาทางแกไ้ขจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนภายใน
องคก์าร 
  โอกาส (Opportunities) หมายถึง ช่องทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
องคก์ารท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
  อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร อุปสรรคจึงเป็นส่ิงคุกคามองคก์าร 
  ส าหรับกิจกรรมในการประเมินสถานการณ์ขององคก์าร  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Environment 
Analysis) โดยใช้ 4M’s  และ McKinsey’s 7S Framework  เป็นการวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อน
ขององคก์ารโดยทัว่ไปพิจารณาจากหลกัการบริหารทรัพยากร 4 ประการ (Administration Resources) 
หรือท่ีเรียกว่า 4M’s ซ่ึงประกอบดว้ย บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) 
และการบริหารจดัการ (Management) รวมทั้งกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey’s 7S 
Framework) ซ่ึงตอ้งการเสนอว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจเกิดจากศกัยภาพ
ความสัมพนัธ์และความสอดคลอ้งของปัจจยัภายในองคก์าร 7 ประการ ประกอบดว้ย ระบบ (System) 
โครงสร้าง (Structure) ยุทธศาสตร์ (Strategy) บุคลากร (Staff)  ทกัษะ (Skill) รูปแบบ (Style) และ
ค่านิยมร่วม (Shared valued) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ปัจจยัดา้นแขง็ (Hard Elements) ไดแ้ก่ 
ระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) และยุทธศาสตร์ (Strategy) ปัจจยัดา้นอ่อน (Soft Elements) 
ไดแ้ก่  บุคลากร (Staff) ทกัษะ (Skill) รูปแบบ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared valued)   
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   ปัจจยัดา้นแข็ง (Hard Elements)  ตามแนวคิดของแมคคินซีย ์เป็นปัจจยัท่ี
สามารถระบุหรือช้ีบ่งไดง่้าย รวมทั้งการจดัการต่อปัจจยัเหล่าน้ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยตรงไม่ว่า
จะเป็นการก าหนดยทุธศาสตร์ การก าหนดโครงสร้างองคก์ารจากการท าผงัองคก์าร (Organization 
Chart)  และการก าหนดสายการบงัคบับญัชา รวมทั้งการก าหนดกระบวนการท างานของระบบต่างๆ 
ภายในองคก์าร ส าหรับปัจจยัดา้นอ่อน (Soft Elements) จะเป็นส่ิงท่ีอธิบายไดย้ากกว่า จบัตอ้งได้
นอ้ยกว่าปัจจยัดา้นแขง็ และจะไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมองคก์ารมากกว่า อยา่งไรก็ตามในการ
พฒันาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ ปัจจยัดา้นแขง็และปัจจยัดา้นอ่อนน้ีจะมีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไป
กวา่กนั  โดยทั้ง 7 ปัจจยัมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีผลกระทบซ่ึงกนัและกนัทุกปัจจยั เม่ือปัจจยั
ใดปัจจยัหน่ึงมีการเปล่ียนไป จะมีผลกระทบต่อปัจจยัท่ีเหลือท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงใหมี้ความ
สอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั (เกริกยศ  ชลายนเดชะ, 2555: 21)   
   ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทั้ง 7 ประการของแมคคินซียป์ระกอบเป็นโครงร่าง 
(McKinsey’s 7S Framework) เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ McKinsey’s 7S Framework    
จึงขอกล่าวในแต่ละองค์ประกอบโดยสรุปดังน้ี  (กลุ่มแผนและนโยบายประมงแห่งชาติ               
กองแผนงานกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554: 4-6; เกริกยศ  ชลายนเดชะ, 2555: 23;  
อ  านาจ วดัจินดา, 2555) 
   1. ยุทธศาสตร์ขององค์การ (Strategy) เป็นการวางแผนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการสร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง และเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ซ่ึงการบริหารเชิงยทุธศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริหาร
ตอบค าถามท่ีส าคญั อาทิ องคก์ารอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องคก์ารมีเป้าหมายอยูท่ี่ไหน พนัธกิจของเรา
คืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไรและใครเป็นผูรั้บบริการของเรา การบริหารเชิงยทุธศาสตร์
จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ดงัน้ี 
    1.1 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะช่วยให้องคก์ารก าหนดและพฒันาขอ้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัข้ึนมาได ้และเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองคก์ารรู้ว่าจะใชค้วามพยายาม
ไปในทิศทางใด จึงจะประสบความส าเร็จในการใหบ้ริการประชาชน  
    1.2  การบริหารเชิงยทุธศาสตร์สามารถส่งเสริมให้เกิดแรงผลกัดนัในการ
คิดคน้ส่ิงใหม่ และไดว้ิธีการท่ีเป็นระบบในการกระตุน้ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ยทุธศาสตร์ 
    1.3 การบริหารเชิงยทุธศาสตร์เป็นการด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารทุกระดบั และมีความเขา้ใจแผลยุทธศาสตร์ มีวิสัยทศัน์ เป้าหมายร่วมกัน มีความเป็น
เจา้ของและมีความผกูพนักบัการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ีร่วมกนัก าหนดไว ้
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   2. โครงสร้างองค์การ (Structure) โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ
หรือหน้าท่ีของงาน  เป็นวิถีทางท่ีองค์การถูกวางความสัมพนัธ์ระหว่างอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในรูปผงัองคก์าร (Organization Chart) ขนาดการควบคุม การรวมอ านาจ หรือการ
กระจายอ านาจของผูบ้ริหาร รวมทั้งการก าหนดล าดบัของการรายงานในรูปสายการบงัคบับญัชา 
(Line of Command) โดยมีการรับบุคลากรให้เขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือหมายถึง การจดัระบบระเบียบให้กบับุคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว ้ ดงันั้นในการจดัองคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งหาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ
เพื่อท่ีจะมอบหมายงาน (Delegation) และอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน (Authority) กบับุคคลท่ีจะ
เขา้มาร่วมกนัท างาน ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการประสานงานซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นการจดัองคก์าร
จะตอ้งมีความชัดเจนในเร่ืองต่างๆ เช่น จุดประสงค์ขององค์การและการวางแผนในการปฏิบติังาน 
กิจกรรมท่ีองค์ตอ้งปฏิบติัและหน้าท่ีหลกัขององค์การ ขอบเขตของอ านาจ หน้าท่ี กฎ  ระเบียบท่ี
บุคลากรจะตอ้งปฏิบติัตาม ความสามารถในการปรับเปล่ียนบทบาทใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ 
   3. ระบบปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าประสงคต์ามท่ีก าหนดไวน้อกจากการจดัโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมียทุธศาสตร์ท่ีดีแลว้ การจดั 
ระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคญัยิ่งเป็นการจดัการกิจกรรมประจ าวนัและ
กระบวนการท่ีผูป้ฏิบติังานร่วมกนัรับผิดชอบในการท าให้งานบรรลุความส าเร็จ กระบวนการและ
ล าดบัขั้นการปฏิบติังานเหล่าน้ีจะเป็นระบบท่ีต่อเน่ืองสอดคลอ้งและประสานกนัทุกระดบั อาทิ ระบบ
บญัชีและการเงิน (Accounting and Financial System)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology System) ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation System) เป็นตน้ 
   4. บุคลากร (Staff) บุคลากรในท่ีน้ีหมายถึงผูป้ฏิบติังานและความสามารถ
โดยทัว่ไปของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร ซ่ึงองคก์ารจะตอ้งมีการสรรหาบุคลากรให้มีพอกบักิจกรรม
ขององคก์ารทั้งในดา้นปริมาณและศกัยภาพ บุคลากรคือทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานขององคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ  องคก์ารตอ้งวิเคราะห์ความตอ้งการทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคตโดยสามารถวิเคราะห์จากแผลยุทธศาสตร์ท่ีองค์การได้ก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีถึง
จ านวนความตอ้งการบุคลากรและการตดัสินใจเก่ียวกับส่วนประกอบของงานท่ีสอดคลอ้งกับ
เป้าหมายขององคก์าร  รวมถึงคุณลกัษณะของบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังานแต่ละประเภท 
   5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) ทักษะในการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรบุคคลในองคก์ารท่ีมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์รูปแบบ และระบบการท างานของ
องคก์ารสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้นหลกัคือ ทกัษะดา้นงาน อาชีพ และทกัษะความถนดัหรือ
ความเช่ียวชาญพิเศษ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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    5.1 ทกัษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทกัษะท่ีท าให้
บุคลากรประสบความส าเร็จในงานอาชีพ ซ่ึงตาม The Dictionary of Occupational Titles อธิบายว่า 
ทกัษะดา้นงานอาชีพสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูล (Data)  คน (People) และส่ิงต่างๆ 
(Things)  ในการท าแบบฟอร์มการจ าแนกทกัษะ โดยการน ากระดาษเปล่ามาแลว้เขียนหัวเร่ืองว่า 
“งานท่ีฉนัพอใจมากท่ีสุดเท่าท่ีฉนัเคยท ามา” แลว้เขียนเรียงความสั้นๆ บรรยายเก่ียวกบังาน โดยการ
เขียนรายละเอียดให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้เ ก่ียวกับหน้าท่ี  (Duties) และความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) งานท่ีพอใจเป็นอย่างไร ในการเขียนเรียงความน้ีไม่จ าเป็นตอ้งเป็นงาน (Job)      
ท่ีชอบทั้งหมด แต่เป็นรายละเอียดของงาน (Task) ท่ีพอใจท่ีสุดเท่าท่ีเคยท า อาจมีต าแหน่งงานท่ี
ไม่ไดพ้อใจจริงๆ แต่อาจมีหนา้ท่ี (Duty) เฉพาะอยา่งหน่ึงในงาน ซ่ึงชอบจริงๆ ต่อจากนั้นจึงเขียน
งานอ่ืนๆ อีก 2 งาน (Two other tasks) ท่ีเคยท าโดยจะเป็นเรียงความ 3 เร่ือง แลว้จึงขีดเส้นใตท้กัษะ 
(Skills) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงบ่อยท่ีสุด  กจ็ะไดท้ราบถึงทกัษะท่ีจ าเป็นในงานอาชีพ 
    5.2  ทกัษะความถนดัหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special 
Talents) ส าหรับจุดมุ่งหมายการวางแผนงานอาชีพ  ความถนดัของบุคคลมกัไดรั้บการวดัโดยการ
ทดสอบ เช่น แบบทดสอบความถนดัทัว่ไป (General Aptitude Test Battery (GATB)) เคร่ืองมือวดั
ชนิดน้ีเป็นการวดัความถนดัต่างๆ ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัสติปัญญา  ความสามารถ
ดา้นคณิตศาสตร์ ความเขา้ใจดา้นเคร่ืองจกัร ความสามารถดา้นศิลปะ ความสามารถดา้นดนตรี ฯลฯ 
ซ่ึงการวดัเหล่าน้ีจะมีความส าคญัต่อการเลือกงานอาชีพ 
   6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารและรูปแบบของภาวะผูน้ าท่ีคนในองคก์ารยอมรับ  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร และมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมขององคก์าร พบว่า  ความเป็น
ผูน้ าขององคก์ารมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวขององคก์าร ผูน้ าท่ีประสบความ 
ส าเร็จตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรมองคก์ารด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรม
ทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน ความเป็นผูน้ าคือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในดา้นการ
กระท าตามท่ีผูน้ าตอ้งการใหก้ระท า รูปแบบของความเป็นผูน้ าสามารถจ าแนกได ้4 อยา่ง คือ 
    6.1  ผูน้ าแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) คือ บุคคลท่ีสั่งการในส่ิงท่ี    
ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกระท าและคาดหวงัวา่จะตอ้งมีการเช่ือฟังโดยไม่มีขอ้สงสยั 
    6.2  ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) คือ บุคคลท่ียอมให้ผู ้   
อยู่ใตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่อย่างไรก็ตามอาจรักษาอ านาจหน้าท่ีของการ
ตดัสินใจท่ีส าคญัเอาไว ้
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    6.3 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) คือ บุคคลท่ีไดพ้ยายาม
จะท าในส่ิงท่ีผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ตอ้งการ ในสถานการณ์ปัจจุบนัผูน้ าแบบประชาธิปไตยมี
ความส าคญัมาก เม่ือวิธีการด าเนินงานแบบทีมงานไดข้ยายตวัออกไป นอกจากนั้นผูน้ าแบบดงักล่าว
ได้สนับสนุนคณะกรรมการและทีมงานเฉพาะกิจเฉพาะเร่ือง เพื่อท่ีจะอภิปรายขอ้ปัญหาตั้งแต่
ยทุธศาสตร์ขององคก์ารจนถึงการออกแบบงานใหม่ การคิดคน้การบริการใหม่ๆ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร อนัจะส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
    6.4  ผูน้ าแบบเสรีนิยม (Laissez – Faire Leader) คือ บุคคลท่ีไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมกบัการด าเนินงานของผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาเลย การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ผูน้ าจะปล่อยให้
สมาชิกของกลุ่มตดัสินใจทุกอยา่ง แนวโนม้ในปัจจุบนัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง พบว่า ผูบ้ริหารระดบัสูง
จะใหอ้ านาจแก่บุคคลระดบัล่างมากข้ึน ร้อยละ 72 ของผูบ้ริหารท่ีถูกส ารวจยนืยนัว่าพวกเขาใชก้าร
มีส่วนร่วมมากข้ึนใหค้วามส าคญักบัการสร้างความเห็นพอ้งตอ้งกนัมากข้ึนและการพึ่งพาการติดต่อ 
ส่ือสารมากกวา่การบงัคบับญัชาในรูปแบบท่ีด าเนินการอยูใ่นอดีตและผูบ้ริหารระดบัสูงจะไม่สงวน
อ านาจไวท่ี้ตวัเองเพียงคนเดียว 
   7. ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียดึถือร่วมกนัโดย
สมาชิกขององคก์ารท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบติัของบุคลากรและ
ผูบ้ริหารภายในองคก์าร หรืออาจเรียกวา่วฒันธรรมองคก์าร รากฐานของวฒันธรรมองคก์ารกคื็อ ความ
เช่ือ ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององคก์าร โดยทัว่ไปความเช่ือจะสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก่้อตั้งหรือผูบ้ริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือเหล่านั้นจะก าหนด
บรรทดัฐานเป็นพฤติกรรมประจ าวนัข้ึนมาภายในองคก์าร เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้กยอมรับทัว่
ทั้งองคก์ารและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้ องคก์ารกจ็ะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 
   ผูบ้ริหารท่ีบรรลุความส าเร็จโดยทัว่ไปจะปลูกฝังวฒันธรรมพิเศษท่ีแทรกซึม
ไปทัว่ทุกดา้นขององค์การ ทั้งน้ีเน่ืองจากรากฐานของค่านิยมท่ีองค์การได้สร้างข้ึนมาจะได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ผลผลิต ลกัษณะของการแข่งขนั ประเภทของลูกคา้ และ
เทคโนโลย ีองคก์ารท่ีประสบความส าเร็จสูงจะมุ่งค่านิยมท่ีโดดเด่น เช่น การบริการ คุณภาพผลผลิต
และบริการ  การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ  ความรวดเร็วหรือประสิทธิภาพในการผลิตและการใหบ้ริการ 
   การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีคุม้ค่า 
สร้างความไดเ้ปรียบในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการและเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างคุณค่าให้
เกิดข้ึนกบัลูกคา้ (Customer Value) ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามส าคญักบัการพิจารณาปัจจยัและ
ทรัพยากรต่างๆ ขององคก์าร ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
ขององคก์าร ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัในการก าหนดทิศทางและยทุธศาสตร์ขององคก์ารท่ีมี
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ประสิทธิภาพ (ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัท,์ 2552: 97;  ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัท ์ และฉตัยาพร เสมอใจ, 
2547: 90) 
  2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
โดยใช้ PEST Analysis  เป็นการวิเคราะห์พิจารณาปัจจยัภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถเขา้ไปควบคุมให้
เกิดหรือไม่เกิดข้ึนไดท้รัพยากร เพื่อท่ีจะระบุโอกาสและอุปสรรคท่ีมีต่อขององคก์าร ปัจจยัภายนอก
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์าร เช่น 
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น ระดบั
การศึกษาและอตัรารู้หนงัสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐาน และการอพยพของประชาชน ลกัษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียนประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี หมายถึง 
กรรมวิธีใหม่ๆ และพฒันาการทางดา้นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
ใหบ้ริการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย 
   O  มาจาก Opportunities  หมายถึง โอกาส เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกขององค์การเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์การ เช่น กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายมีรายไดเ้พิ่มข้ึน นโยบายรัฐใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจประเภทน้ี สินคา้ของคู่แข่งมีคุณภาพต ่า 
ฯลฯ โดยทัว่ไปแลว้โอกาสทางการตลาดต่างๆ มกัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีใน
ระดบักวา้งและระดบัลึก การเปล่ียนแปลงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล การเปล่ียนแปลงลกัษณะทาง
สังคมศาสตร์ การเปล่ียนแปลงลกัษณะประชากรศาสตร์ หรือการเปล่ียนแปลงในวิถีการด ารงชีวิต
ของผูบ้ริโภค ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัคือ การเปล่ียนแปลงในวิธีการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภคทัว่ไปใน
ปัจจุบนัน้ีท่ีให้ความส าคญัต่อการส่ือสารทนัที (Instant Communication) จึงท าให้สินคา้ต่างๆ ท่ี
สามารถสนองความตอ้งการเช่นน้ี อาทิ ระบบมือถือท่ีสามรถรับส่ง SMS หรือ MMS เป็นท่ีนิยม 
   T  มาจาก Threats  หมายถึง อุปสรรค เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก และเป็นสภาวการณ์เลวร้ายท่ีส่งผลกระทบให้ธุรกิจเสียหาย เช่น รัฐบาลข้ึนภาษี ปัญหา
สภาพเศรษฐกิจตกต ่า วตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน เกิดภยัสงครามหรือภยัธรรมชาติ ฯลฯ ซ่ึงการบริหาร
จ าเป็นตอ้งปรับยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งและพยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไ้ด ้
   ประเด็นส าคญัๆ ท่ีน ามาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเรียกรวมๆ กนัว่า 
การวิเคราะห์ภายนอก (External Analysis) นิยมใชห้ลกัท่ีเรียกกนัว่า PEST Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัและใชส้ าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในภาพรวมอย่างกวา้งขวาง PEST Analysis 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (กลุ่มแผนและนโยบายประมงแห่งชาติ  กองแผนงาน  กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554: 8) 
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   P  มาจาก Political หมายถึง การเมือง เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของภาครัฐ ท่ีมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานของ
องคก์าร เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบต่างๆ 
นโยบายของพรรคการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล กลุ่มผูมี้อิทธิพล  หรือเครือข่ายพนัธมิตร ฯลฯ 
   E  มาจาก Economic หมายถึง เศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
สภาพเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว ซ่ึงหมายถึงระบบ
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์าร เช่น อตัราขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การคา้ระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน อตัราดอกเบ้ีย  
อตัราเงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนภาคเอกชน ภาษีอากรและการใช้
จ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ เงินคงคลงั ราคาน ้ ามนัดิบ สภาพปัญหาของสาขาการพฒันา/บริการ  
โครงสร้างรายได ้การกระจายรายได ้ภาวะการจา้งงานท่ีมีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ฯลฯ 
   S  มาจาก Sociocultural หมายถึง สังคมและวฒันธรรม เป็นการวิเคราะห์
สภาวะทางสังคมและวฒันธรรม สภาพความเป็นอยู่ท่ีมีอิทธิพลแตกต่างกนัตามแต่ละประเทศ ซ่ึง
หมายถึงโครงสร้างทางสงัคมเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์าร เช่น ระดบัการศึกษาและอตัรา
การรู้หนังสือของประชากร จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ความเช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรม แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการประกอบอาชีพ  
คุณภาพชีวิต ลกัษณะของชุมชนและการตั้งถ่ินฐาน การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม สภาพบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์  
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร ระบบ
นิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 
   T  มาจาก  Technological หมายถึง เทคโนโลย ีเป็นการวิเคราะห์สภาพการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่อการด าเนินงาน เช่น การผลิตคิดคน้เทคโนโลยีต่างๆ  
ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง
องค์การ ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเ ก่ียวข้อง รวมถึงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการผลิตและการใหบ้ริการโดยใชอุ้ปกรณ์อตัโนมติัต่างๆ 
   เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัจุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก ดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้  
ใหน้ าจุดแขง็-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบัโอกาส-อุปสรรคจากภายนอก เพื่อดูว่าองคก์ารก าลงั
เผชิญสถานการณ์เช่นใด และภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้นองคก์ารควรจะท าอย่างไร โดยน าขอ้มูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์ โดยใชต้ารางท่ีเรียกว่า TOWS Matrix  
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ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ท าใหเ้กิดสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี 
(กลุ่มแผนและนโยบายประมงแห่งชาติ กองแผนงาน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2554: 11) 
   สถานการณ์ท่ี 1 ภายนอกเอ้ือและภายในเด่น (จุดแขง็-โอกาส : SO Strategies)  
สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนาท่ีสุด เป็นสถานการณ์ท่ีไดเ้ปรียบมากท่ีสุด เน่ืองจาก
องค์การภายในเป็นจุดแข็งและภายนอกมีโอกาส ดังนั้ นผู ้บริหารขององค์การควรก าหนด
ยทุธศาสตร์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างและปรับใชแ้ละ
ฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี เช่น เพิ่มผลผลิต ขยายตลาด หรือรวมกิจการ 
   สถานการณ์ท่ี 2 ภายนอกฉุดภายในดอ้ย (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค : WT Strategies) 
สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด เน่ืองจากองคก์ารก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอก
และมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั้น 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือยทุธศาสตร์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือ
หลบหลีกภยัอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดจนหามาตรการท่ีท าใหอ้งคก์ารเกิดความสูญเสียท่ี
นอ้ยท่ีสุด เช่น การร่วมทุน การลดตน้ทุน การเลิกผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีก าไร 
   สถานการณ์ท่ี 3 ภายนอกเอ้ือแต่ภายในดอ้ย (จุดอ่อน-โอกาส : WO Strategies)  
สถานการณ์องคก์ารมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัตรงท่ีมี
อุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง ทางออกคือยุทธศาสตร์การพลิกตวั (Turnaround-Oriented 
Strategy)  เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่างๆใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให ้เช่น การ
พฒันาผลิตภณัฑ ์การพฒันาธุรกิจ การพฒันาตลาด 
   สถานการณ์ท่ี 4  ภายนอกฉุดแต่ภายในเด่น (จุดแขง็-อุปสรรค : ST Strategies)  
สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน  แต่ตวัองคก์ารมีขอ้
ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแขง็หลายประการ  ดงันั้นแทนท่ีจะรอจนกระทัง่สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป  
ก็สามารถท่ีจะเลือกยทุธศาสตร์การแตกตวัหรือขยายข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้
ประโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืนๆ แทน  เช่น การขยายตวัสู่ตลาดโลก  การเพิ่ม
บริการแก่ลูกคา้ 
  ขั้นที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)  หมายถึง การพฒันาแผน
ระยะยาวขององคก์ารบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก  
จุดแขง็และจุดอ่อนจากการประเมินสภาพแวดลอ้มในองคก์าร การตดัสินใจวางแผนยทุธศาสตร์ท่ีดี
มกัอาศยัแนวทางการแกไ้ขปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Problem Solving) ซ่ึงประกอบดว้ย
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ขั้นตอนดงัน้ีคือ (1) การระบุปัญหา (2) การแสวงหาขอ้มูล (3) การระบุทางเลือก (4) การประเมิน
ทางเลือก (5) การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด 
  การวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นการวางแผนระยะยาวขององคก์ารบนรากฐานของ
การวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการจากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน  ประกอบกบัการ
แสวงหาโอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก  การวางแผนดา้นยทุธศาสตร์
ขององคก์ารตอ้งค านึงถึงการแข่งขนัขององคก์ารกบัองคก์ารอ่ืนดว้ย  แผนงานดา้นยทุธศาสตร์ของ
องคก์าร  จ  าแนกไดเ้ป็น 3 ระดบั  ซ่ึงแต่ละระดบัมีความสมัพนัธ์กนั ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 ความสัมพนัธใ์นการวางแผนยทุธศาสตร์ 3 ระดบั 
ท่ีมา : ก่ิงพร ทองใบ.  กลยุทธ์และนโยบายธุรกจิ.  พิมพค์ร้ังท่ี 5. (นนทบุรี:  โรงพิมพ ์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2549). 
 
  การวางแผนยทุธศาสตร์แต่ละระดบัมีรายละเอียดแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์
และขอบเขตความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร การวางแผนยทุธศาสตร์ระดบับริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ก าหนดทิศทางและภารกิจหลกัขององค์การธุรกิจโดยส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรร
ทรัพยากรในระดบับริษทั ยุทธศาสตร์ระดบับริษทัมี 3 ประเภท ดงัน้ีคือ ยุทธศาสตร์เสถียรภาพ  
ยทุธศาสตร์การเจริญเติบโต  และยทุธศาสตร์การตดัทอน 
  การวางแผนยุทธศาสตร์ระดบัธุรกิจมีวตัถุประสงคมุ่์งท่ีการระบุหน่วยธุรกิจเชิง
ยทุธศาสตร์ (Strategic Business Unit หรือ SBU) และการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

1. ยทุธศาสตร์ระดบับริษทั (Corporate Strategy) 

2. ยทุธศาสตร์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 

3. ยทุธศาสตร์ระดบัหนา้ท่ี (Functional Strategy) 

ยทุธศาสตร์การผลิต 
(Production Strategy) 

ยทุธศาสตร์การตลาด 
(Marketing Strategy) 

 

ยทุธศาสตร์การเงิน 
(Financial Strategy) 

ยทุธศาสตร์ดา้น 
ทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource 

Strategy) 
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(Competitive Advantage) ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ระดบัธุรกิจ คือ การสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนั ซ่ึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่างยุทธศาสตร์ความเป็นผูน้ า
ตน้ทุนและยทุธศาสตร์การตอบสนองทนัที 
  การวางแผนยุทธศาสตร์ระดบัหนา้ท่ี มีวตัถุประสงคท่ี์การปฏิบติัหนา้ท่ีทางธุรกิจ 
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ทางการผลิต การตลาด การเงิน และทรัพยากรมนุษย ์ 
รายละเอียดของการวางแผนยทุธศาสตร์แต่ละระดบัจะกล่าวถึงในบทต่อๆ ไป 
  ขั้นที่ 3 การด าเนินยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) เป็นการน ายทุธศาสตร์ 
ท่ีก าหนดไวใ้ห้แปลงไปสู่การกระท าโดยการวางแผนการด าเนินงานหรือปฏิบติัการอย่างละเอียด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้หัวใจของการด าเนินยุทธศาสตร์นั้นข้ึนอยู่กบัความสอดคลอ้ง
ระหว่างยุทธศาสตร์กบัการจดัการโครงสร้างและวฒันธรรมขององค์การ  เพราะล าพงัเพียงการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีดีเลิศจะไม่มีคุณค่าเลย หากมิไดมี้การน ายทุธศาสตร์นั้นไปสู่การปฏิบติัจริงซ่ึง
การปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ตอ้งอาศยัปัจจยัทางดา้นโครงสร้างองคก์ารและวฒันธรรมขององคก์าร 
ทั้งน้ีโครงสร้างองคก์าร (Organization Structure) หมายถึง การแบ่งงานกนัตามความช านาญเฉพาะ
ดา้น  การแบ่งแผนกงาน และการประสานงานและสายใยการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร ส่วน
วฒันธรรมขององคก์าร (Organization Culture) มีท่ีมาจากระบบคุณค่า ความเช่ือ ปรัชญา และ
อุดมการณ์ของบุคคลภายในองคก์ารท่ีรวมกนัจนกลายเป็นลกัษณะแนวทางการประพฤติปฏิบติั
ภายในองคก์าร การด าเนินยทุธศาสตร์จะเก่ียวกบัการแปลงยทุธศาสตร์และนโยบายไปสู่การกระท า
ดว้ยการพฒันาแผนการด าเนินงานในรายละเอียดในรูปของ (1) โครงการ (Project) (2) งบประมาณ 
(Budget)  และ (3) ระเบียบวิธีปฏิบติังาน (Procedure) 
  เห็นไดว้่าการด าเนินยทุธศาสตร์มกัเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรขององคก์าร โดย
ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัตน้จะตอ้งเขา้มาร่วมรับผดิชอบในการด าเนินยทุธศาสตร์ขององคก์าร
ภายใตแ้นวทางท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงไดว้างไว ้
  ขั้นที่ 4 การควบคุมยุทธศาสตร์ (Strategic Controlling) หมายถึง การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินยุทธศาสตร์ขององคก์าร โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกบั
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวเ้พื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น การ
ควบคุมยุทธศาสตร์ต้องอาศัยข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ท่ีชัดเจนและทันทีเพื่อการน าไป
เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคแ์ลว้หาทางป้องกนัหรือแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว  ดงันั้นระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับการควบคุมยทุธศาสตร์ 
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 3.  การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันที่เกิดจากแรงกดดัน 5 ประการ (Five  Forces  
Model) 
  พอร์ตเตอร์ (Porter, 2001 : 62-78)  ไดก้ล่าวว่าส่ิงส าคญัในการสร้างยทุธศาสตร์
การแข่งขัน คือ การหาความสัมพนัธ์ขององค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การนั้ น โดยให้
ความส าคญัต่อโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่ีองคก์ารเป็นสมาชิกอยู ่ถึงแมว้่าสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่น
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีผลต่อทุกองคก์ารในอุตสาหกรรม แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ ความสามารถ
ในการรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนขององคก์ารต่างๆหรือการใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีไดรั้บของ
องคก์ารต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัท่ีเกิดจากแรงกดดนั 5 ประการ (Five 
Forces Model) ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัศกัยภาพในการสร้างก าไรของธุรกิจ ทั้งน้ีศกัยภาพในการสร้างก าไร
ของธุรกิจนั้นสามารถท่ีจะวดัไดด้้วยการใช้อตัราผลตอบแทนแก่การลงทุนในระยะยาว ดังนั้น
องค์การจึงจ าเป็นต้องท าการติดตามสภาพแวดล้อมน้ีด้วยความระมัดระวงั โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบของปัจจยัดงักล่าวนั้นท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ารดงัน้ี 
  1. ข้อจ ากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ (Threat of New 
Entrants ) คู่แข่งขนัใหม่ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจอ่ืนท่ีขณะนั้นอยูภ่ายนอกอุตสาหกรรม แต่มีความสามารถ
และแนวโน้มท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสภาวะในการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากองคก์ารธุรกิจใหม่ท่ีเขา้มายอ่มตอ้งการส่วนแบ่งตลาด ซ่ึงเป็นผลเสียต่อองคก์ารธุรกิจเดิม 
เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การประหยดัเน่ืองจาก
ขนาด ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์และบริการ  เงินลงทุน  การเขา้ถึงช่องทางในการจดัจ าหน่าย  
ตน้ทุนซ่ึงไม่สามารถลอกเลียนได ้ นโยบายของรัฐบาล 
  2. ความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
(Intensity of Rivalry among Existing Competitors) สภาวะการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจต่างๆ จะทวี
ความรุนแรงข้ึน เม่ือองคก์ารธุรกิจหน่ึงมองเห็นช่องทางในการไดก้ าไรมากข้ึน หรือถูกคุกคามจาก
การกระท าขององคก์ารธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัข้ึนอยู่
กบัปัจจยัเหล่าน้ี จ  านวนคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ความ
เหมือนหรือความต่างของผลิตภณัฑ์และบริการ  มูลค่าของตน้ทุนคงท่ี  ขอ้จ ากดัในการออกจาก
อุตสาหกรรม  ความแตกต่างพื้นฐานของคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม โครงสร้างการแข่งขนัของแต่ละ
อุตสาหกรรม 
  3. การมีสินค้าหรือบริการที่ทดแทนกนัได้ (Threat of Substitute Products or 
Services) อาจเป็นผลิตภณัฑ์คนละชนิดกนั แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
เหมือนกนั  การมีผลิตภณัฑ์ทดแทนในอุตสาหกรรมอ่ืน ย่อมก่อให้เกิดขอ้จ ากัดในการตั้งราคา
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ผลิตภณัฑไ์ม่ใหสู้งเกินไป เน่ืองจากลูกคา้อาจจะหนัไปใชผ้ลิตภณัฑท์ดแทนกนัได ้และถา้ค่าใชจ่้าย
ในการเปล่ียนผลิตภณัฑ ์(Switching Cost) ต ่า ปัจจยัในดา้นการใชผ้ลิตภณัฑท์ดแทนก็จะมีผลต่อ
อุตสาหกรรมมากข้ึน 
  4. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining   Power  of Buyers) ถา้ผูซ้ื้อมีอ านาจ
ต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์และบริการให้ต ่า หรือมีอิทธิพลในการ
ต่อรองใหอ้งคก์ารธุรกิจเพิ่มคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม้ากข้ึน ซ่ึงส่ง ผลต่อองคก์ารธุรกิจ
ในแง่ตน้ทุนในการด าเนินงานท่ีสูงข้ึน ในขณะท่ีผูซ้ื้อไม่มีความเขม้แขง็หรือไม่มีอ านาจต่อรอง ยอ่ม
เปิดโอกาสให้องคก์ารธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถข้ึนราคาผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยง่าย ผูซ้ื้อจะมีอ านาจ
ในการต่อรองมากในสถานการณ์ ดังน้ีผูซ้ื้อซ้ือผลิตภณัฑ์ในปริมาณท่ีมากเม่ือเทียบกับผลผลิต
ทั้งหมดขององค์การธุรกิจ ผูผ้ลิตแต่ละรายในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกนั ตน้ทุนในการเปล่ียนผลิตภณัฑ ์(Switching Cost) ต ่า ท าใหผู้ซ้ื้อสามารถเปล่ียนไปซ้ือ
ผลิตภณัฑ์จากองคก์ารธุรกิจไดโ้ดยง่าย  ผูซ้ื้อมีความสามารถในการเปล่ียนสถานะเป็นผูผ้ลิตเอง     
ผูซ้ื้อมีขอ้มูลในดา้นต่างๆ ผูผ้ลิตมีจ านวนมาก แต่ผูซ้ื้อมีจ านวนน้อยและมีขนาดใหญ่  เม่ือผูซ้ื้อ
สามารถซ้ือผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไดห้ลายรายในเวลาพร้อมๆ กนั 
  5. อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)  เน่ืองจาก
สามารถก าหนดให้ผลิตภณัฑ์มีราคาสูงหรือต ่าได ้หรือเพิ่มหรือลดคุณภาพของผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึง
ส่งผลต่อต้นทุนและก าไรขององค์การธุรกิจ ผูจ้ ัดหาวตัถุดิบจะมีอ านาจต่อรองมาก เม่ือไม่มี
ผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีสามารถทดแทนได ้ผูซ้ื้อไม่มีทางเลือกอ่ืนส าหรับการซ้ือผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรม 
หรือปริมาณท่ีผูซ้ื้อสั่งซ้ือไม่มีความส าคญัต่อตน้ทุนหรือก าไรของผูข้ายวตัถุดิบเท่าใด ผลิตภณัฑ์
ของผูข้ายวตัถุดิบมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อผูซ้ื้อ ผลิตภณัฑข์องผูข้ายวตัถุดิบมีความแตกต่างระหว่าง
กนัหรือมีตน้ทุนในการเปล่ียนผลิตภณัฑสู์ง ท าใหผู้ซ้ื้อไม่สามารถเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบไดง่้าย ผูจ้ดั
ขายวตัถุดิบมีความสามารถท่ีจะเปล่ียนสถานะกลายมาเป็นลูกคา้เอง ตลาดหรืออุตสาหกรรมของ
ผูข้ายวตัถุดิบมีองคก์ารธุรกิจใหญ่ๆ อยูไ่ม่ก่ีองคก์ารธุรกิจแต่ขายใหก้บัลูกคา้หลายราย 
 

 4.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  จิราภรณ์ ศรีศิล (2549) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ของกองทพัอากาศ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ 1) ความสอดคลอ้งของนโยบาย  
การพฒันาบุคลากรด้านการประชาสัมพนัธ์ของกองทพัอากาศกับนโยบายการพฒันาบุคลากร    
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของกระทรวงกลาโหม 2) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม     
สภาพปัญหา อุปสรรค ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ และแนวโน้มการพฒันาบุคลากรด้านการ
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ประชาสัมพนัธ์ของกองทพัอากาศ และ 3) เสนอกลยทุธ์การพฒันาบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์
ของกองทพัอากาศ ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยก าหนดผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
ในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คือบุคลากรผูท่ี้ปฏิบติัการและหรือด ารงต าแหน่ง
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ของกองทพั อากาศ ทั้งหมด ทุกหน่วยงาน จ านวน 63 คน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
ท่ีใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการรับบริการโดยตรง 
(Stakeholder) จ านวน 15 คน และ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) เป็นกลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 15 คน วิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Study) การจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) ใชก้ารวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพื่อประมวลก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของ
กองทพัอากาศ ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  ความสอดคลอ้งของนโยบายการพฒันาบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์ของ
กองทพั อากาศกับนโยบายการพฒันาบุคลากรด้านการประชาสัมพนัธ์ของกระทรวงกลาโหม     
เป็นลกัษณะท่ีกองทพัอากาศให้ความส าคญั โดยก าหนดแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้ง เอ้ืออ านวย       
ต่อยทุธศาสตร์การพฒันาประชาสัมพนัธ์ (Policy Formulation) แต่ยงัขาดการน าไปสู่การปฏิบติั 
(Implementation) และขาดการประเมินผล ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 
  2.  จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และภาวะคุกคาม สภาพปัญหาอุปสรรค ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความ ส าเร็จ และแนวโน้มการพฒันาบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์ของกองทพัอากาศ เป็น
ลกัษณะท่ี ยงัขาดอตัรานายทหารประชาสัมพนัธ์ ขาดเอกภาพการตดัสินใจในการบริหารควบคุม 
ส่ือทรัพยากรไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารไม่ลึกซ้ึงตามหลกัเทคนิควิชาการประชาสัมพนัธ์ ขาดค่านิยมต่อ
ประโยชน์ของการประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ีมีการจดัประชุมสัมมนาสร้างความเขา้ใจทิศทาง มาตรฐาน
ในการประชาสมัพนัธ์ปีละคร้ัง 
  3.  การเสนอกลยุทธ์การพฒันาบุคลากรด้านการประชาสัมพนัธ์ของกองทัพ 
อากาศ ผูว้ิจยัสรุปผลการศึกษาดว้ย SWADDEE Model ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
   S : Strategic Settlement การยนืยนักลยทุธ์ จุดยืน วิสัยทศัน์ (Vision) ของ
องคก์าร พนัธกิจ (Mission) ท่ีสามารถตอบสนองภารกิจองคก์าร 
   W : Worthy Values การก าหนดประเด็นคุณค่าส าคญั เป็นหลกัการด าเนินกล
ยุทธ์ท่ีตอ้งการ ให้ชดัเจน สอดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ในแต่ละ   
กลยทุธ ์
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   A : Approaches to Achievement การเอ้ืออ านวยสภาพพร้อมเพื่อการฝึกฝน
พฒันา เป็นการใชก้ลวิธีในการเรียนรู้ ดว้ยการศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาดูงานเพื่อเปรียบเทียบ  
การเขา้ร่วมสัมมนาปฏิบติัการ การใชห้ลกัการเรียนรู้ Reflection Learning การเขา้ร่วมสัมมนา
ปฏิบัติการ การเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จดงัน้ีคือ 1) ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 2) การท างานเป็นทีม สร้างสัมพนัธ์ในหน่วยงานใหเ้กิดความสามคัคี และ 3) การรับรู้การ
สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันา ดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร 
   D : Developing the Organization การพฒันาองคก์าร หมายถึง มิติของกลยทุธ์
การพฒันาบุคลากรด้านประชาสัมพนัธ์ของกองทพัอากาศ ด้านการพฒันาองค์การดังน้ีคือ 1)         
ตั้งศูนยพ์ฒันาบุคลากร ใหค้  าแนะน า การสร้างบุคลิกภาพประชาสัมพนัธ์ อยา่งมืออาชีพ 2) จดัตั้ง
ศูนยก์ารพฒันาขอ้มูลใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยั บูรณาการใชส่ื้อร่วมกนัอยา่งรวดเร็ว 3) ตั้งศูนยก์ลาง
ขอ้มูล บูรณาการเครือข่ายพฒันากิจกรรมเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ 4) จดัหลกัสูตรมาตรฐาน
แบบเอกชนมีมาตรฐานเร่ืองศูนยก์ารถ่ายทอดความรู้ 5) เชิญมืออาชีพเร่ืองการผลิตส่ือจากภายนอก
เป็นท่ีปรึกษาโครงการแลกเปล่ียนความรู้ และ 6) วิจยัและพฒันา การบริหารจดัการดว้ย IT 
ปฏิบติัการใชส่ื้อ วิทย ุโทรทศัน์ อยา่งเปิดเผย 
   D : Developing Quality of Services หมายถึง มิติการพฒันา ดา้นคุณภาพการ
ให้บริการ ดงัน้ีคือ 1) การพฒันาบุคลากร สร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ สัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูส่ื้อข่าว 2) การพฒันาบุคลากร จากการฝึกทกัษะ กบัทีมงานมืออาชีพ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ     
3) สร้างภาพ ลกัษณ์ของบุคลากรดา้นประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ียอมรับ เพื่อ การสร้างค่านิยม และ    
4) ผูบ้งัคบัการกองบินเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง กระตุน้ ค่านิยมการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
   E : Effectiveness of Strategies หมายถึง มิติการพฒันา ดา้นประสิทธิผลตาม
กลยุทธ์ ดงัน้ีคือ1) สร้างบุคลิกภาพบุคลากรประชาสัมพนัธ์ให้เป็นมืออาชีพ มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูส่ื้อข่าว 2) ปรับระบบการบริหารบุคลากรเชิงรุกและวิธีการประเมินผลการปฏิบติัจากภายนอก 
และ 3) ก าหนดแผนพฒันาบุคลากรในทุกระดบั โดยใชเ้วทีการประชุมเปิดรับความคิดเห็น 
   E : Efficiency of Operations หมายถึงมิติการพฒันาประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังาน ดงัน้ีคือ1) ลดขั้นตอนระเบียบ การรายงาน โดยตรงต่อผูบ้ญัชาการกองทพัอากาศ          
2) สร้างระบบสารสนเทศ บุคลากรประชาสัมพนัธ์เพื่อพฒันาให้กา้วหนา้ในสายอาชีพ 3) สร้าง
บุคลากรท่ีมีทศันคติท่ีรักงานประชาสัมพนัธ์ 4) ใชบุ้คลากรอยา่งบูรณาการทุกหน่วยไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
และ 5) สร้างเครือข่ายสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน จดัอบรมร่วมกบัผูส่ื้อข่าว 
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  ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2553) ศึกษาเร่ืองขอ้เสนอแนวทางแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1)ทราบสภาพแวดลอ้มการวางแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 2) เพื่อใหไ้ด้
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 
2559) และ 3) ขอ้เสนอแนว ทางแผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษา
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรมหาวิทยาลยั
ศิลปากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนยทุธศาสตร์ จ านวน 235 คน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 148 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และแบบสอบถาม ขอ้มูลได้
รวบรวมระหว่างเดือนมกราคมถึงกนัยายน 2553 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม ค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล ์และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็ ไดแ้ก่ อาจารยก์ลุ่มศิลปะของมหาวิทยาลยั
มีความ สามารถสูง สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อน ไดแ้ก่ อาจารยส่์วนมากท างานเป็นส่วน
บุคคลมากกวา่ท างานเป็นทีม สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส ไดแ้ก่ ภาครัฐสนบัสนุนดา้นการ
วิจยัและส่ิงประดิษฐ ์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นภยัคุกคาม ไดแ้ก่ การสนบัสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐมีแนวโนม้ลดลง เป็นตน้ 
  2.  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติฉบบั   
ท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ควรจะมี 7 ยทุธศาสตร์ 29 มาตรการ ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์ผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้ทกัษะวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มีการบูรณาการความรู้สู่สังคม มี 8 ประการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์และการบูรณาการระหว่าศาสตร์และศิลป์มี               
5 มาตรการ ยทุธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัและการสร้างสรรคช์ั้นน ามี 5 ประการ ยทุธศาสตร์
บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและงานวิจยัสู่สังคมมี 3 มาตรการ ยทุธศาสตร์ 
สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมสู่ความเป็นเลิศมี 3 มาตรการ ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการเชิงสร้างสรรคมี์ 3 มาตรการ ยุทธศาสตร์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัมี 2 มาตรการ 
  3.  ขอ้เสนอแนวทางแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากรในช่วงแผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) คือ มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน า
แห่งการสร้างสรรค์เป็นเลิศดา้นศิลปวฒันธรรม บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ถ่ายทอดองคค์วามรู้      
สู่การพฒันาสงัคมยัง่ยนื 
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  ทิณกร  เจรจาปรีดี และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2555) ศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสาร
การตลาดของแกรมม่ีโกลดมี์วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากลยทุธ์ส่ือสารการตลาดของแกรมม่ีโกลด์ 
2) ศึกษารูปแบบการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของแกรมม่ีโกลด์และ 3) ศึกษาทิศทาง
แนวโน้มและนโยบายทางด้านธุรกิจเพลงลูกทุ่งของแกรมม่ีโกลด์ ผูว้ิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูบ้ริหารฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารส่ือ ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง ฝ่าย
สร้างสรรคก์ารผลิตมิวสิค วีดีโอ ฝ่ายขายงานจา้งแกรมม่ีโกลดแ์ละฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ของแกรมม่ี
โกลด์ จ  านวน 10 คน รวมถึงการสังเกตการณ์การจดักิจกรรมพิเศษของแกรมม่ีโกลด์ จ  านวน 12 
คร้ัง การคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารและส่ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ โปสเตอร์ ใบปลิว ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  ในส่วนของกลยุทธ์การส่ือสารของแกรมม่ีโกลด์  พบว่า มีการท าวิจัย 
(Research) ทางการตลาดเพื่อทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นแนวทางในการวาง
แผนการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ มีการส่ือสารการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ 
วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร อินเทอร์เน็ต โทรศพัทมื์อถือ และการจดักิจกรรมการตลาดท่ีมี
ความสอดคลอ้งกนัรวมทั้งมีการปรับตวัในการใชส่ื้อตามสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 
  2.  ในส่วนของรูปแบบการใชส่ื้อแกรมม่ีโกลด์จะข้ึนอยู่กบัการวางแผนจากการ
ประชุม โดยผูบ้ริหาร ศิลปินท่ีจะท าแผนการตลาด ฝ่ายผลิตและสร้างสรรคเ์พลง ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
ฝ่ายวาง แผนกลยทุธ์และฝ่ายสร้างสรรคก์ารผลิตมิวสิควีดีโอและผลวิจยัทางการตลาดของศิลปินท่ี
จะท าการส่ือสารการตลาด โดยยึดต าแหน่งของศิลปินเป็นแนวทางก าหนดรูปแบบและเน้ือหา 
(Content) ของการท าการส่ือสารการตลาดโดยมีวิธีการเลือกใชส่ื้อท่ีมีกลุ่มเป้าหมายของแกรมม่ีโก
ลดบ์ริโภคส่ือนั้นมากท่ีสุด โดยยึดขอ้มูลจากผลวิจยัทางการตลาดของแกรมม่ีโกลดเ์ป็นหลกัท่ีมีผล
ต่อการรับรู้และยอดขายมากท่ีสุด 
  3.  ในส่วนของทิศทางแนวโน้มและนโยบายดา้นธุรกิจเพลงของแกรมม่ีโกลด ์
พบวา่ แกรมม่ีโกลดใ์หค้วามส าคญักบัคุณภาพของงานไม่วา่จะเป็นตวัศิลปินเน้ือหาของเพลงมุ่งเนน้
ใหผู้บ้ริโภคมีความภกัดีต่อตราสินคา้ของแกรมม่ีโกลดมี์การท าการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายใหแ้ก่ผลิตภณัฑข์องแกรมม่ีโกลดแ์ละเป็นผูน้ าทางการตลาดของธุรกิจเพลงลูกทุ่ง 
 
ตอนที ่2 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 การพฒันาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม โดยมุ่งผลิตสินคา้และบริการท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกนัแก่ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มและมีการผลิตแบบมวลชน (Mass Production) เพื่อใหเ้กิด
การประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) ส่งผลใหท้รัพยากรในชุมชนถูกน ามาใชอ้ยา่งส้ินเปลือง



 
 

 

31 

และการผลิตของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมยงัท าให้เกิดสภาพ แวดลอ้มเส่ือมโทรมลงและยิ่งไป
กว่านั้น ความรู้ของชุมชนหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนถูกท าให้ไม่มีบทบาท
และความส าคญัใดๆ ภายใตก้ารพฒันาตามระบบทุนนิยม แต่ดว้ยเง่ือนไขและสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป อีกทั้ งแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนผ่านจากยุคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (Industrial Economy) มาสู่ยคุเศรษฐกิจขอ้มูลข่าวสาร (Information Economy) ท่ีใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส าคญั จนถึงยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) โดยเฉพาะ
ดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจยัและพฒันา  เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้กบัฐานการผลิตและ
บุคลากรของประเทศ (ชูวิทย ์มิตรชอบ, 2553 :1)  และยคุเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท่ี์ความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจจะเกิดข้ึนไดจ้  าเป็นตอ้งมีความไดเ้ปรียบทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์(Innovation Driven 
Economy) นัน่คือความสามารถในการใชท้กัษะทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์เทคโนโลยี และธุรกิจ
รูปแบบใหม่ รวมทั้งสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกว่าประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งวิถีการ
บริโภคท่ีมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้การแข่งขนัทางธุรกิจไม่
สามารถใชต้น้ทุนและราคาท่ีต ่าเป็นส่ิงกระตุน้การบริโภคและสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
(Comparative Advantage) อีกต่อไป รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นทรัพยากร ธรรมชาติท่ีลดน้อยลง  
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเพิ่มมากข้ึน  ส่งผลใหรู้ปแบบของการพฒันาเศรษฐกิจตอ้งเปล่ียนแปลงจากเดิม
ไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรคท่ี์ใชค้วามรู้ นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคใ์นการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคแ์ละสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีน าไปสู่การพฒันา
ประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์จึงเป็นทางเลือกในการพฒันา
เศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศหลุดพน้จากการพึ่งพาปัจจยัการผลิตราคาถูกและใชท้รัพยากรการผลิต
อย่างส้ินเปลืองและเปล่ียนมาเป็นการพฒันาประเทศท่ีอาศยัการเช่ือมโยงกนัทั้งภาคเกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอยูบ่นพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
วฒันธรรมผนวกเขา้กบัการใชอ้งคค์วามรู้และนวตักรรม 
 

 1.  นิยามความคดิสร้างสรรค์ 
  ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) ตามนิยามขององคก์ารความร่วมมือเพื่อการคา้
และการพฒันา หรือ UNCTAD หมายถึง  การสร้างความคิดใหม่ๆ  และการน าความคิดเหล่านั้นมา
ผลิตเป็นตน้แบบงานศิลปะและผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ การประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์และนวตักรรมทางเทคโนโลยี  ตลอดจนองคป์ระกอบทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อ
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ความคิดสร้างสรรค ์ การสนับสนุนทางนวตักรรม  รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการผลิตและ
ส่งผลใหมี้การเติบโตทางเศรษฐกิจ (UNCTAD, 2008 : 9-10) 
  แมว้่าจะไม่มีการนิยามค าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” ท่ีท าให้สามารถเขา้ใจไดง่้าย
จากมิติสาขาต่างๆ ซ่ึงในปรากฏการณ์น้ี สาขาจิตวิทยากล่าวถึงความคิดสร้างสรรคข์องปัจเจกบุคคล
ไวแ้ละมีการศึกษาอย่างกวา้งขวาง กล่าวว่าความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะของปัจเจกบุคคล
หรือเป็นกระบวนการท่ีสร้างความคิดแรกเร่ิมข้ึนมา ดังนั้ นคุณลักษณะเฉพาะของความคิด
สร้างสรรคจึ์งมีความหลากหลายตามสาขาวิชาท่ีมนุษยส์นใจศึกษา ไดแ้ก่ 
  1.  ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเก่ียวขอ้งกบัจินตนาการและศกัยภาพในการ
สร้างสรรค์ความคิดแรกเร่ิม และความแปลกใหม่ในลักษณะแสดงความเขา้ใจทางโลกอยู่ใน
ลกัษณะของตวั หนงัสือ เสียง และภาพ 
  2.  ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัความอยากรู้อยากเห็นและ
ความตอ้งการท่ีจะทดลองและสร้างความเช่ือมโยงใหม่กบัการแกไ้ขปัญหา 
  3.  ความคิดสร้างสรรค์ทางเศรษฐศาสตร์นับเป็นกระบวนการท่ี มีพลวัตต่อ
นวตักรรมทางเทคโนโลยี การด าเนินธุรกิจ การตลาด ฯลฯ และเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 6  ความคิดสร้างสรรคใ์นเศรษฐกิจปัจจุบนั 
ท่ีมา : UNCTAD. (2008). Creative Economy Report 2008. Retrieved November  20,  
2014, from http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf. 
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  ความคิดสร้างสรรคท์างเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรคส์าขา
อ่ืนๆ อาจมากหรือนอ้ยก็ตาม แต่ยนืยนัว่ามีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัหมดตามท่ีปรากฏในแผนภูมิ
ท่ี 5 ดงันั้นความคิดสร้างสรรคถู์กตีความและให้นิยามว่าเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการก าหนด
ขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค ์
  ค าว่า “ความคิดสร้างสรรค์” หมายความรวมถึง  ความคิดริเร่ิม  จินตนาการ  แรง
บนัดาลใจ  ความช่างคิดและช่างประดิษฐ ์ ปัจจยัเหล่าน้ีต่างเป็นคุณลกัษณะส าคญัภายในของปัจเจก
บุคคลท่ีใชจิ้นตนาการ  การแสดงความคิดเห็นควบคู่ไปกบัความรู้  ความคิดเหล่าน้ีต่างเป็นแก่น
ส าคญัของทุนทรัพยสิ์นปัญญา (UNCTAD, 2008 : 3) 
 

 2.  นิยามเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
  ค านิยามของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี (UNCTAD, 2008 : 15)  
  1.  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแนวคิดท่ีค่อยๆ พฒันาบนพื้นฐานของทรัพยสิ์น
ทางความคิดท่ีมีศกัยภาพท าใหเ้ศรษฐกิจเกิดการเติบโตและมีการพฒันา 
  2.  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สามารถท าให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงานและ
รายได้จากการส่งออก รวมถึงการผนวกสังคมเขา้ไวด้้วยกัน แม้ว่าจะมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมกต็าม และมีการพฒันามนุษย ์
  3.  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ประกอบดว้ยเศรษฐกิจ วฒันธรรมและสังคม ซ่ึงมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ี ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการท่องเท่ียว 
  4.  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการพฒันาทางเลือกท่ีเป็นได ้เพื่อเกิดนโยบายดา้น
นวตักรรมของสาขาต่างๆ และผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิบติัการในระดบันโยบาย 
  5.  หัวใจของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industries) 
  ในส่วนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industries) นั้นเป็นวงจรการคิด 
การผลิต และการกระจายสินคา้และบริการท่ีมีการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละทุนทางปัญญาเป็น
ปัจจยัน าเขา้พื้นฐาน อุตสาหกรรมสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยกิจกรรมเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ท่ีมี
การผลิตสินคา้ทั้งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ เป็นสินคา้ทางความคิดหรือศิลปะท่ีประกอบดว้ย
เน้ือหาท่ีสร้างสรรค ์รวมถึงมีค่านิยมทางเศรษฐกิจและมีวตัถุประสงคท์างการตลาดดว้ย 
  ขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีตั้ งแต่ศิลปะแบบดั้ งเดิมและงานฝีมือ  
ส่ิงพิมพ ์ดนตรี ศิลปะการแสดง และความบนัเทิง  ไปจนถึงระดบัท่ีใชก้บัเทคโนโลยีอย่างเขม้ขน้
และเป็นกลุ่มภาคการบริการ เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์และวิทยุ กระจายเสียง ส่ือใหม่และการ
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ออกแบบ ภาคอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรคมี์ลกัษณะยดืหยุน่และประกอบดว้ยโครงสร้างหน่วย
ย่อยต่างๆ ท่ีสามารถน ามาผนวกกนัได ้ตั้งแต่ลกัษณะของการเป็นศิลปินเด่ียว ธุรกิจขนาดเล็กไป
จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ระดบัโลกท่ีมีลกัษณะรูปแบบเครือบริษทั 
  ตัวเลขของการเจริญเติบโตช่วงปี 2000-2005 ว่าภาคอุตสาหกรรมความคิด
สร้างสรรคมี์อตัราการเติบโตร้อยละ 8.7  และในปี 2005 สามารถสร้างรายไดจ้ากการส่งออกทัว่โลก
ได้มากถึง 424.4 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.4 ของเศรษฐกิจการคา้โลก ดังนั้ น
ประเทศมหาอ านาจให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นกลยุทธ์ส าคญัท่ีท าให้เศรษฐกิจ
กลับมาเติบโตได้อีกคร้ังหน่ึง เกิดการจ้างงานและเกิดการรวมตัวทางสังคมท่ีเรียกว่า “เมือง
สร้างสรรค”์ (Creative City) ขณะน้ีมีการแพร่หลายในยโุรปและอเมริกาเหนือ ท าให้เศรษฐกิจใน
เมืองกลบัมามีชีวิตอีกคร้ังหน่ึงผา่นการพฒันาดา้นวฒันธรรมและสังคม  มีการเสนองานท่ีน่าสนใจ
ให้กบัประชากรวยัหนุ่มสาว  การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นกลุ่มประเทศยโุรปมี
มูลค่าถึง 654 พนัลา้นเหรียญยูโรในปี 2003  มีการเติบโตร้อยละ 12.3  และเป็นการเติบโตอย่าง
รวดเร็วเม่ือเทียบกบัเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มสหภาพยโุรป  และมีการจา้งแรงงานจ านวนมากกว่า 
5.6 ลา้นคน 
  ขอ้มูลท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ ปัจจุบนักลุ่มประเทศก าลงัพฒันาในเอเชีย    
มีอัตราการเจริญเติบโตด้านการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์มากจนน่าจับตามอง และได้รับ
ผลประโยชน์จากพลวตัของเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรคข์องโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
เอเชียใชเ้ป็นนโยบายภาคตดัขวางเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศ ท าให้ประเทศ
จีนกลายเป็นผูน้ าระดบัโลกในปี 2005 แต่อยา่งไรก็ตามแมว้่ากลุ่มประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ ไม่
สามารถควบคุมการพฒันาสินคา้สร้างสรรคข์องตนใหเ้พิ่มข้ึนได ้ เน่ืองจากนโยบายภายในประเทศ
ยงัไม่เขม้แขง็พอ แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า มูลค่าการส่งออกสินคา้ดงักล่าว  ยงัคงมีอตัราเพิ่มข้ึนอย่าง
มากระหว่างปี 1996-2005  จากตวัเลข 51 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็น 274 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตวัเลข
เหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงการปรับกลยทุธ์แบบใหต้ามทนั (Catching Up Strategies) ของกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันาในเอเชีย  ท่ีพยายามผลิตสินคา้เพื่อไล่ตามความตอ้งการของตลาดโลกได ้ และเป็นการยนืยนั
อีกคร้ังของการขยายอุปทานของสินคา้ท่ีสร้างสรรคท่ี์อยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดการ
กระจายและการบริโภค การบญัญติัค าว่า “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” ของหลายๆ ประเทศ  เร่ิมข้ึน
ตั้งแต่ปี 1994 เม่ือประเทศออสเตรเลียเผยแพร่รายงานช่ือ “Creative Nation”  ท าใหเ้กิดการยอมรับ
อย่างกวา้งขวางข้ึนเม่ือผูจ้ ัดท านโยบายในสหราชอาณาจักรในปี  1997 รัฐบาลโดยกระทรวง
วฒันธรรม ส่ือและกีฬาจดัตั้งหน่วยงานอุตสาหกรรมสร้างสรรคข้ึ์น เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการจดัตั้ง 
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค”์ ไดรั้บการพฒันามาตั้งแต่ช่วงเวลาท่ีการขยายขอบเขตของอุตสาหกรรม
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วฒันธรรม ท่ีมุ่งเนน้เร่ืองศิลปะและมีการขยบัแนวคิดไปสู่ลกัษณะของไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจมากข้ึน 
(UNCTAD , 2008 : 5)  
  แนวคิดท่ีใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบ 3 ดา้น ท่ีมีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกนัในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ มีดงัน้ี (UNCTAD, 2008 : 15 - 21) 
  1.  ดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industry)  หมายถึง วงจรการคิด การ
ผลิต การแจกจ่ายสินคา้และบริการท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creative Goods and Services) และ
ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นวตัถุดิบ โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ท่ีสร้างทั้ งสินคา้และบริการในอุตสาหกรรมท่ีมีทั้ งความคิดสร้างสรรค์ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการทางการตลาด โดยมีขอบเขตท่ีครอบคลุมใน     
หลายดา้น  
  2.  ด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคมี์ 2 ส่วน  
   ส่วนท่ี 1 คือชนชั้นสร้างสรรค ์(Creative Class) ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัการสร้างสรรค์
คุณค่า ความเป็นปัจเจก ความยืดหยุ่น ความเปิดกวา้ง และความหลากหลายในการสร้างแนวคิด
รูปแบบและผลิตภณัฑใ์หม่ ดว้ยแรงขบัของส านึกในดา้นดีจะท าให้การท างานดว้ยพลงัสร้างสรรค์
ของกลุ่มชนชั้นสร้างสรรคเ์หล่าน้ี  ส่งผลดีทั้งต่อผลิตภณัฑ์  ผลงาน และส่งผลในดา้นสังคมดว้ย   
ซ่ึงหมายถึงว่ากิจกรรมต่างๆ ลว้นมีความสัมพนัธ์กับงานของพวกเขานั้นน าไปสู่การมีชีวิตท่ีมี
ความสุขและรวมทั้งการพฒันามนุษยชาติท่ีดีข้ึน (วิริยะ สว่างโชติ, 2552) กลุ่มชนชั้นสร้างสรรคจึ์ง
มีบทบาทส าคญัต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และการพฒันาเศรษฐกิจผ่านความคิด
สร้างสรรคใ์นการท างาน 
   ส่วนท่ี 2 คือ ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์(Creative Entrepreneurs) ฮอวก้ิ์นส์ 
(Howkins, 2001) ไดนิ้ยามความหมายของผูป้ระกอบการสร้างสรรคไ์วว้่ามีลกัษณะคลา้ยกบั
ผูป้ระกอบการในรูปแบบดั้งเดิมท่ียงัคงให้ความส าคญักบัการแสวงหารายไดแ้ละผลประกอบการ  
และน าทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั เช่น วตัถุดิบ แรงงาน เคร่ืองจกัรมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการผลิตสินคา้และบริการให้ตอบสนองความตอ้งการของตลาด แต่จะมีขอ้แตกต่างท่ี
ส าคญัตรงท่ีผูป้ระกอบการสร้างสรรคจ์ะใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นทรัพยากรในการสร้างความ   
มัง่คัง่ให้เกิดข้ึน สามารถแปลงความคิดให้เป็นธุรกิจ มีความคิดริเร่ิม มีหัวใจของนักธุรกิจและ
สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภณัฑท่ี์จะแสดงถึงสมรรถนะของผลิตภณัฑท่ี์จะเขา้สู่
ตลาด ดงันั้นองคก์ารและสังคมท่ีใชเ้พียงความคิดสร้างสรรคข์องคนบางกลุ่มจะส่งผลให้องคก์าร
และสังคมนั้นมีความ กา้วหน้าอยู่ในระดบัต ่า ส่วนองค์การและสังคมท่ีสามารถท าให้มนุษยท์ั้ ง
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ระดบัผูป้ระกอบการและบุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการของการคิดสร้างสรรค ์ องคก์ารและ
สงัคมนั้นจะเป็นองคก์ารและสงัคมท่ีมีศกัยภาพและโอกาสในการสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด 
  3.  ดา้นพื้นท่ี เป็นองคป์ระกอบส าหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ   
   ส่วนท่ี 1 คือ เมืองสร้างสรรค ์(Creative City) ความหมายของเมืองสร้างสรรค์
ในท่ีน้ีไม่ใช่เป็นเร่ืองของการปรับปรุงภูมิทศัน์หรือการพฒันาเมืองในเชิงท่องเท่ียวดา้นเดียว แต่
หมายถึงแนวคิดของการพฒันาเมืองท่ีสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรคท่ี์
เป็นแหล่งดึงดูดและเป็นศูนยร์วมของชนชั้นสร้างสรรคแ์ละผูป้ระกอบการเชิงสร้างสรรคจ์ากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากชนชั้นสร้างสรรคเ์หล่าน้ีเปรียบเหมือนสินทรัพยส์ าคญัท่ีเคล่ือนท่ี
ไปทัว่โลก  เพื่อแสวงหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการอยู่อาศยัและประกอบธุรกิจสร้างสรรค ์
(อภิสิทธ์ิ  ไล่สัตรูไกล, 2553)  เมืองสร้างสรรคจึ์งเป็นพื้นท่ีท่ีประกอบกิจกรรมทางวฒันธรรม
หลากหลายประเภท เป็นส่วนหน่ึงของความสมบูรณ์ในหน้าท่ีของเศรษฐกิจและสังคมของเมือง 
และเป็นพื้นท่ีของการสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการ ทั้งน้ีปัจจยัท่ีน าไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค ์
ประกอบดว้ย  ลกัษณะทางกายภาพ 4 ประการ ประการแรก คือ การมีพื้นท่ีสาธารณะท่ีท าใหทุ้กคน
เขา้มามีส่วนร่วม ประการท่ีสอง คือ การเช่ือมโยงผูค้นดว้ยเส้นทางสัญจร (Street Life) ประการท่ี
สาม คือ การเป็นศูนยร์วมของส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านคา้ ร้านอาหาร แหล่งบนัเทิง  
แหล่งความรู้ และประการท่ีส่ี คือ การมีระบบขนส่งสาธารณะรองรับความเป็นเมืองสร้างสรรค ์ 
โดยน าความรู้มาพฒันาเมืองใหมี้ลกัษณะของการผสมผสานระหวา่งประวติัศาสตร์และโครงสร้างท่ี
ทนัสมยั เพื่อใหล้กัษณะทางกายภาพของเมืองมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแทจ้ริงระหวา่งคนกบัเมืองซ่ึงการสร้าง
บรรยากาศของความเป็นเมืองสร้างสรรคจ์ะตอ้งมีลกัษณะส าคญัคือ ความเป็นเมืองท่ี เปิดกวา้งทาง
ความคิด  มีสถานท่ีท่ีเปิดโอกาสใหมี้การเรียนรู้และมีส่ิงอ านวยความสะดวกเอ้ือใหเ้กิดกระบวนการ
ใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ์และการประกอบธุรกิจทั้งในแหล่ง
พื้นท่ีเมืองและผา่นเครือข่ายทัว่โลก พร้อมทั้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีดึงดูดให้ผูป้ระกอบการสร้างสรรค์
และนกัคิดจากแหล่งต่างๆ มาแสวงหาแรงบนัดาลใจในการพฒันาผลงาน การอยูอ่าศยัและประกอบ
ธุรกิจ และลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ  วิสัยทศัน์ผูน้ าของเมืองและประเทศท่ีเขา้ใจถึง
กระบวนการสร้างเมืองท่ีมีสภาพแวดลอ้มเอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ การประกอบธุรกิจ และ
การอยูอ่าศยั รวมถึงการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นฐานการสร้างแรงบนัดาลใจและความคิด
สร้างสรรค ์(อภิสิทธ์ิ  ไล่สตัรูไกล, 2553)   
   ส่วนท่ี 2 คือ การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative Industry) 
การสร้างเครือ ข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นการรวมตวัของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นการ
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ด าเนินกิจการท่ีมีจุดประสงคร่์วมในการผลิตผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์ทั้งท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั
และในพื้นท่ีท่ีห่างไกลกนั ใหมี้ความร่วมมือเก้ือหนุน เช่ือมโยง และเสริมกิจการซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
ครบวงจร (Commonality and Complementary) ประกอบดว้ย การสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงใน
แนวตั้ง (Vertical Linkage)  ซ่ึงเป็นความเช่ือมโยงของผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมตั้งแต่ธุรกิจ
ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ าและการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงแนวนอน (Horizontal Linkage)  ซ่ึงเป็น
ความเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา
และฝึกอบรม ธุรกิจบริการ สถาบันวิจัยพฒันาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อร่วม
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างเครือข่าย เช่น การสร้างความช านาญเฉพาะการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยกีารผลิต  การแบ่งปันแลกเปล่ียนอุปกรณ์การผลิต การเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) และการสร้างนวตักรรมร่วมกนัและเป็นเง่ือนไขส าคญัส าหรับการพฒันา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นทางเ ลือกในการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศท่ีจะส่งเสริมการพฒันามนุษย ์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และน าไปสู่
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในประเดน็ดงัต่อไปน้ี (ศุภวฒิุ  สายเช้ือ, 2552 : 106) 
  1.  ดา้นทรัพยากรมนุษย ์การผลิตในลกัษณะอุตสาหกรรมแบบเดิมจะเนน้การใช้
เคร่ืองจกัร ท างานร่วมกบัแรงงาน โดยให้แรงงานท างานเฉพาะดา้น และท างานในรูปแบบเดิม
ตลอดเวลาให้เกิดความช านาญเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและท าให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
จากต้นทุนการผลิตท่ีต ่ า โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่มทักษะการท างานให้แก่แรงงาน  นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานราคาถูก และการแข่งขนัจาก
ประเทศอ่ืนท่ีมีค่าจา้งแรงงานถูกกว่า ขณะท่ีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคจ์ะส่งเสริมการจา้งงานและการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการท างานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์และ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากความคิดสร้างสรรค ์ และไม่จ าเป็นตอ้งลดค่าจา้งแรงงานให้
ต ่าเพื่อแข่งขนักบัสินคา้ของประเทศอ่ืน 
  2.  ดา้นความรู้  การผลิตในลกัษณะอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ผูป้ระกอบการเพื่อ
การส่งออกส่วนใหญ่เป็นเพียงผูรั้บจา้งผลิตท่ีรอค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศ และจ าเป็นตอ้งพึ่งพาเงิน
ลงทุน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยจีากต่างประเทศ ซ่ึงผูป้ระกอบการไม่สามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ของตนใหเ้ขา้กบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และเทคโนโลยใีนการพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเอง  และ
ไม่สามารถสร้างโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภณัฑแ์ละเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมโดย
อาศยัพื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ท  าให้มูลค่าของผลผลิตท่ีประเทศไดรั้บการประกอบการอยูใ่น
ระดับต ่า ขณะท่ีการพฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไม่จ าเป็นต้องพึ่ งพิง
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เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ผูป้ระกอบการสามารถใช้
ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและปัจจยัการผลิตในชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ ์ โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพาเงินลงทุนจ านวนมาก  และสามารถใชเ้งินลงทุนจากสมาชิกของกลุ่มหรือชุมชน  
อนัเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมใหแ้ก่คนในชุมชนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
  3.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในอดีตการผลิตในลกัษณะอุตสาหกรรมแบบเดิม รัฐมกัผอ่น
ปรนเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสุขภาพในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อจูงใจ 
นักลงทุนให้เขา้มาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากต่างประเทศ แต่
ปัจจุบนัเง่ือนไขและขอ้จ ากดัของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีมากข้ึน  ทั้งขอ้จ ากดั
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพ ขอ้ก าหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ท าให้การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมแบบเดิมไม่สามารถท าไดอ้ย่างปราศจากขอ้จ ากดัเช่นในอดีต ขณะท่ีการ
พฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคส่์วนใหญ่ จะไม่ส่งผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และดา้นสุขภาพ เน่ืองจากเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น  
ผลิตภณัฑว์ิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมการออกแบบ และมกัเป็นธุรกิจดา้นการใหบ้ริการ เช่น การ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยใหมี้พฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหดี้
ยิง่ข้ึน 
  4.  ดา้นความยัง่ยนื อุตสาหกรรมแบบเดิมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมท่ีรับจา้งผลิต
ตามค าสั่งซ้ือและจ าเป็นตอ้งวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร เทคโนโลยี และตลาดต่างประเทศ อีกทั้งตอ้งลด
ตน้ทุนการผลิตโดยเฉพาะอยา่งยิ่งตน้ทุนค่าจา้งแรงงานให้ต ่าลง เพื่อจูงใจนักลงทุนต่างประเทศให้
เขา้มาลงทุน ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจโลก ท าให้โครงสร้างการผลิตในประเทศมีความอ่อนแอและไดรั้บผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกได้ง่าย ขณะท่ีการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ใช้ความคิด
สร้างสรรคใ์นการพฒันาสินคา้และบริการ มุ่งเนน้ไปท่ีการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กบัสินคา้ 
ในกลุ่มท่ีประเทศมีความสามารถในการแข่งขนัอยู่แลว้ ท าให้ผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งแข่งขนั
กับผูผ้ลิตรายอ่ืนด้วยต้นทุนการผลิตท่ีต ่า รวมทั้ งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ยงัมุ่งเน้นส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนัในกลุ่มสินคา้ท่ีมีศกัยภาพและมีความสามารถหลกั สามารถลดความ
เส่ียงจากการพึ่งพาภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจหน่ึง ซ่ึงช่วยใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจของประเทศมี
ความยัง่ยนืมากกวา่ 
  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงของการพัฒนาท่ีสามารถใช้
ทรัพยากรมนุษย ์ส่งเสริมความรู้ของชุมชน ส่งเสริมคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความยัง่ยืน
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ให้แก่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งสร้างโอกาสของประเทศใน
การปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 

 3.  การจัดประเภทเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
  แบบจ าลองท่ีแตกต่างกนัเพื่อแสดงถึงความกา้วหนา้ในปัจจุบนั เพื่อท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจท่ีเป็นระบบมากข้ึนของคุณลกัษณะเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์โดยการจดั
ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นแบบจ าลอง 4 รูปแบบท่ีแตกต่างกนั  แบบจ าลองแต่ละแบบ
แสดงถึงเหตุผลและขอ้สันนิษฐานทั้งในดา้นจุดประสงคแ์ละกระบวนการปฏิบติัของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์โดยมีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
  1.  การจัดประเภทของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร (UK 
DCMS Model)  แบบจ าลองน้ีเกิดข้ึนเม่ือปลายทศวรรษท่ี 1990 ในสหราชอาณาจกัร เพื่อวางทิศทาง
เศรษฐกิจใหม่ให้กับสหราชอาณาจกัร โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อให้เกิดขอ้
ได้เปรียบในการแข่งขนักับประเทศอ่ืนๆ ในโลกได้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถูกนิยามว่าเป็น
อุตสาหกรรมท่ีอาศยัความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะและศกัยภาพทางความรู้ความ สามารถ เพื่อสร้าง
ศักยภาพด้านความมั่งคัง่และการสร้างงานผ่านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึง
ประกอบดว้ย อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์13 ประเภท คือ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานศิลปะและวตัถุ
โบราณ งานฝีมือ แฟชัน่ งานออกแบบ ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
ซอฟตแ์วร์ โทรทศัน์และวิทย ุและวีดิทศัน์และคอมพิวเตอร์เกม (UNCTAD, 2008 : 12) 
  2.  การจัดประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยใช้สัญลักษณ์ทางวฒันธรรม 
(Symbolic Texts Model) แบบจ าลองท่ีมีแนวคิดตน้แบบ คือ อุตสาหกรรมวฒันธรรม จากส านกั
วิพากษ์ว ัฒนธรรมศึกษาท่ีเกิดข้ึนในยุโรปและโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร แนวคิดน้ีให้
ความส าคญักบัศิลปะชั้นสูง หรือใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมเป็นการสร้างของสังคมและการเมือง 
มุ่งใหค้วามสนใจกว่าวฒันธรรมสมยันิยม (Popular Culture) กระบวนการซ่ึงวฒันธรรมของสังคม
ก่อตวัและถ่ายทอดโดยยดึลกัษณะของการผลิต การแพร่กระจายและการบริโภคผา่นสัญลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมหรือสารท่ีส าคญั โดยใช้วิธีการผ่านส่ือต่างๆ  เช่น ภาพยนตร์ โทรทศัน์และวิทยุและ     
ส่ือส่ิงพิมพ ์ การจดัประเภทกลุ่มน้ีแบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มหลกั กลุ่มรองและกลุ่มรอบนอก 
   2.1 กลุ่มหลักของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ได้แก่  โฆษณา ภาพยนตร์  
อินเทอร์เน็ต ดนตรี ส่ิงพิมพ ์โทรทศัน์และวิทย ุวีดีโอเกมและเกมคอมพิวเตอร์ 
   2.2  กลุ่มรองของอุตสาหกรรมวฒันธรรม ไดแ้ก่ ศิลปะสร้างสรรค ์



 
 

 

40 

   2.3 กลุ่มรอบนอกของอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
แฟชัน่ ซอฟตแ์วร์และกีฬา 
  3.  การจดัประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลกั (Concentric 
Circle Model) เป็นแบบจ าลองท่ีตั้งบนขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัคุณค่าทางวฒันธรรมของสินคา้
วฒันธรรม  ท าใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในอุตสาหกรรม  การใชเ้น้ือหาทางวฒันธรรมในการ
จัดประเภทสินค้าและบริการ โดยเน้นเร่ืองการผลิตของอุตสาหกรรม การเกิดข้ึนของศิลปะ
สร้างสรรค์ท่ีเป็นหลกัปรากฏในรูปของเสียง  ตวัอกัษรและภาพ โดยมีลกัษณะเป็นการรวมจุด
ศูนยก์ลางภายในวงกลมแลว้กระจายออกมาเป็นแต่ละชั้น การแบ่งสัดส่วนจากลกัษณะเน้ือหาดา้น
วฒันธรรมไปจนถึงเน้ือหาเชิงพาณิชยท่ี์กระจายออกจากจุดศูนยก์ลางหลกัภายในวงกลม การจดั
ประเภทของอุตสาหกรรมสร้าง สรรคใ์นกลุ่มสหภาพยโุรป โดยแบ่งออกเป็น 
   3.1  ศิลปะสร้างสรรคห์ลกั ไดแ้ก่ วรรณคดี ดนตรี ศิลปะการแสดงและงาน
ศิลปะ 
   3.2  อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมหลกัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ พิพิธภณัฑ์และ
หอ้งสมุด 
   3.3 อุตสาหกรรมทางวฒันธรรมในวงกวา้ง ไดแ้ก่ การดูแลมรดก (Heritage 
Services) ส่ือส่ิงพิมพ ์การบนัทึกเสียง วีดิทศัน์และเกมคอมพิวเตอร์ การโฆษณา สถาปัตยกรรมและ
แฟชัน่ 
  4.  ประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญา (WIPO 
Copyright Model) แบบจ าลองตั้งบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม
กบัการสร้าง การผลิต การกระจายเสียงและการจดัจ าหน่ายของงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ และให้ความส าคญั
กบัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นในรูปแบบความคิดสร้างสรรคข์องการผลิตสินคา้และ
บริการ โดยจดัประเภทเป็น 
   4.1 อุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิหลกั ไดแ้ก่ โฆษณา งานสะสม ภาพยนตร์และวีดิโอ  
ดนตรี ศิลปะการแสดง ส่ือส่ิงพิมพ ์ซอฟตแ์วร์ โทรทศัน์และวิทย ุงานศิลปะและงานกราฟิก  
   4 . 2  อุ ตสาหกรรม ลิข สิท ธ์ิ ท่ี มี ลักษณะพึ่ งพ ากัน  ได้แ ก่  ส่ื อบัน ทึก  
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองดนตรี กระดาษ เคร่ืองถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
   4.3  อุตสาหกรรมลิขสิทธ์ิบางส่วน ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม เคร่ืองนุ่งห่มและ
รองเทา้ งานออกแบบ แฟชัน่ สินคา้ตกแต่งบา้น และของเล่น 
  การจดัประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท์ั้ง 4 รูปแบบมีลกัษณะแตกต่างจากการ
ตีความด้านโครงสร้างของการผลิตท่ีสร้างสรรค์ แบบจ าลองท่ีมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับ
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จุดประสงคใ์นการวิเคราะห์ มาตรฐานในการนิยามและระบบการจดัประเภทเพื่อให้สามารถสร้าง
กรอบแนวคิดท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง เพื่อให้เกิดการจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์มี
มาตรฐานสามารถใชก้บัเศรษฐกิจทัว่โลกได ้ดงันั้นองัคถ์ดั (UNCTAD) จึงมีการจดัแบ่งประเภท
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์วเ้ช่นกนั โดยใชพ้ื้นฐานของแนวคิดเร่ือง “ความคิดสร้างสรรค”์ จาก
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นศิลปะเป็นหลกั ไปจนถึงการผลิตสินคา้เชิงสัญญะท่ีมี
ลกัษณะของทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นหลกั การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขององัค์ถดั 
(UNCTAD) แบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
  1.  กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็นตน้ก าเนิดของ
รูปแบบทางศิลปะทั้งหมด และเป็นจิตวิญญาณทางวฒันธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์เป็น
มรดกท่ีมีการรวบรวมลักษณะทางวัฒนธรรมตั้ งแต่ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา เ ช้ือชาติ  
สุนทรียศาสตร์และมุมมองดา้นสังคม ปัจจยัต่างๆ น้ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละเป็นตน้ก าเนิด
ของสินคา้และบริการทางมรดก  ความคิดท่ีเช่ือมโยงกบัมรดกในแนวคิดเร่ือง “ความรู้ดั้งเดิมและ
การแสดงออกทางวฒันธรรม” ท่ีมีการฝังตวัในการสร้างสรรค์ทางศิลปะและงานฝีมือต่างๆ ใน
ลกัษณะของต านานพื้นบา้นและเทศกาลเฉลิมฉลองวฒันธรรมดั้ งเดิม โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
ไดแ้ก่ 
   1.1  การแสดงออกทางวฒันธรรมดั้งเดิม (Traditional Cultural Expressions) 
ไดแ้ก่ ศิลปะ และงานฝีมือ เทศกาล และงานเฉลิมฉลอง 
   1.2 แหล่งวฒันธรรม (Cultural Sites) อนุสรณ์สถานทางประวติัศาสตร์  
พิพิธภณัฑ ์หอสมุด  นิทรรศการ ฯลฯ 
  2.  กลุ่มศิลปะ (Arts) กลุ่มน้ีรวมไปถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์มีพื้นฐานของ
ศิลปะและวฒันธรรมบริสุทธ์ิ งานศิลปะท่ีมีแรงบันดาลใจจากการสืบทอดมรดก ค่านิยมทาง        
อตัลกัษณ์และความหมายเชิงสัญญะ กลุ่มน้ีแบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
   2.1  ทศันศิลป์ (Visual Arts) ภาพจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพถ่ายและ
โบราณวตัถุ 
   2.2  ศิลปะการแสดง (Performing Arts)  การแสดงดนตรี โรงภาพยนตร์หรือ
โรงมหรสพ การเตน้ โอเปร่า ละครสตัว ์ละครหุ่น ฯลฯ 
  3.  กลุ่มส่ือ (Medias)  กลุ่มน้ีสามารถแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่มจากการผลิต
เน้ือหาท่ีสร้างสรรค ์โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่ือสารกบักลุ่มผูรั้บสารขนาดใหญ่ 
   3.1 กลุ่มการพิมพแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์(Publishing and Printed Medias) ไดแ้ก่ 
หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์และส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ 
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   3.2 โสตทศันูปกรณ์ (Audiovisuals) ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทย ุและการ
กระจายเสียง 
  4.  กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน (Functional Creations) กลุ่มน้ีเกิดจาก
การเนน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และอุตสาหกรรมภาคการบริการท่ีสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการ
ตามลกัษณะงานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
   4.1 การออกแบบ (Design) ไดแ้ก่ การตกแต่งภายใน แฟชั่น เคร่ืองประดบั  
กราฟิกและของเล่น 
   4.2  ส่ือสมยัใหม่ ไดแ้ก่ซอฟตแ์วร์ วิดีโอเกมและ Digitalized Creative Content  
   4.3 การบริการท่ีสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม โฆษณา การวิจยัและพฒันา
เชิงสร้างสรรค ์ดิจิทลัและการบริการท่ีสร้างสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
  อุตสาหกรรมสร้างสรรคมี์ขอบเขตกวา้งขวางและมีบทบาทเช่ือมโยงกบัภาคย่อย  
มีหลาก หลาย  การแบ่งภาคย่อยก าหนดเขอบเขตตั้งแต่การด าเนินงานท่ีมีความรู้ดั้งเดิมและมรดก
ทางวฒันธรรมไปจนถึงเทศกาลทางวฒันธรรม และขยายขอบเขตไปยงักลุ่มยอ่ยในดา้นเทคโนโลยี
และการบริการ เหตุผลในการจดัแบ่งประเภทน้ีตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนในประเทศส่วนใหญ่ท่ีมีการ
รวบรวมอุตสาหกรรมต่างๆ ไวภ้ายใต ้“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” การจดัแบ่งประเภทน้ีช่วยท าให้
เกิดความสอดคลอ้งในการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดบ้นฐานของการจดั
ประเภทน้ี อุตสาหกรรมสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยกลุ่ม 4 กลุ่ม ท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั โดยมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1.  อุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นวฏัจกัรของการสร้าง การผลิตและการจดัจ าหน่าย
สินคา้และบริการ  ท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นปัจจยัน าเขา้ขั้นปฐมภูมิ 
  2.  อุตสาหกรรมสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยชุดของกิจกรรมบนฐานความรู้ ใหค้วาม
สนใจแต่ไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงศิลปะเท่านั้น มีศกัยภาพในการสร้างรายไดใ้ห้กบัการคา้และทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
  3.  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประกอบด้วยสินคา้ท่ีจบัตอ้งได้และจบัตอ้งไม่ได ้  
ในรูปของทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือบริการเชิงศิลปะท่ีประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีสร้างสรรค ์ มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและมีวตัถุประสงคใ์นการท าตลาด 
  4.  อุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นทางแยกท่ีมีบรรจบกนัของผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะ 
การบริการและภาคอุตสาหกรรม 
  5.  อุตสาหกรรมสร้างสรรคท์ าใหเ้กิดภาคใหม่ท่ีมีลกัษณะพลวตัในการคา้โลก 
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  ข้ออภิปรายต่อเน่ืองเ ร่ืองของวิทยาศาสตร์และวิจัยและการพัฒนา ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบของเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ นอกจากน้ียงัรวมถึงการสร้างผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีมาจากการวิจยัท่ีเป็นระบบ  แมว้่าการวิเคราะห์การวิจยัเชิงประจกัษแ์ทบจะไม่ปรากฏใน
การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการวิจยั วิทยาศาสตร์และพลวตัของเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค ์ 
ในขณะท่ีแนวคิดขององคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ศึกษาในบริบทการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชน การศึกษาผลระยะยาวของเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค ์โดยการจดัประชุมโลกทาง
วิทยาศาสตร์ ในปี 1999 ความร่วมมือของทั้งสองภาคส่วนท่ีส าคญัและการด าเนินท่ีมีการติดตามผล  
การร่วมมือของนกัวิทยาศาสตร์จากภาคสาธารณะและภาคเอกชน ท าใหเ้กิดประโยชน์ทางตรงของ
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจาก
ภาคเอกชนใหก้บัอุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์มีการวิจยัอยา่งเป็นระบบ 
 

 4.   แรงขับเคลือ่นหลกัทางเศรษฐกจิความคิดสร้างสรรค์ในทัว่โลก 
  แรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าให้อุตสาหกรรมสร้างสรรคท์ัว่โลกขยายตวัข้ึนเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาคเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ การปฏิวติัทางเทคโนโลยีการส่ือสารสู่รูปแบบการปฏิบติัทาง        
ดิจิทลั และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือต่อการพฒันา แรงขบัเคล่ือนหลกัท่ีส าคญัไดแ้ก่ (มณฑิรา    
ธาดาอ านวยชยั, 2552 : 47 – 49) 
  1.   เทคโนโลย ี(Technology) การบรรจบกนัระหวา่งเทคโนโลยโีทรคมนาคมและ
รูปแบบมลัติมีเดีย ท าใหเ้กิดการบูรณาการโดยวิธีการทั้งผลิต จดัจ าหน่ายและบริโภคในรูปแบบใหม่
ของงานศิลปะและการแสดงออกท่ีสร้างสรรค ์ในขณะเดียวกนัการท่ีภาครัฐผ่อนผนักฎระเบียบ
ใหก้บัธุรกิจส่ือและโทรคมนาคม โดยใหเ้อกชนมีส่วนร่วมลงทุนในกิจการท่ีรัฐเคยถือครองไว ้ เป็น
การเปิดทางให้การลงทุนในภาคเอกชนขยายตวัข้ึนอยา่งมหาศาล ผลท่ีต่อเน่ืองมายงัภาคการผลิตท่ี
ผลิตสินคา้และเกิดการจา้งงานขา้มประเทศ ท าให้หลายๆ ประเทศไขว่ควา้โอกาสในการพฒันา  
คร้ังน้ี เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชดัเจนข้ึน คือ กรณีของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเร่ิมขบัเคล่ือนการ
พฒันาประเทศดว้ยการผลิตการสร้างสรรค์เน้ือหาดว้ยเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอเกม      
แอนิเมชัน่และการบริการดา้นโสตทศันูปกรณ์ต่างๆ ผลท่ีเกิดข้ึนคือการส่งออกรายการโทรทศัน์ของ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มข้ึนถึง 3 เท่าจากตวัเลขเดิมคือ 12.7 ลา้นเหรียญสหรัฐเป็น 37.5 ลา้น
เหรียญสหรัฐในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปี 2003  
   เม่ือโลกเขา้สู่ยคุดิจิตลัการพฒันาขยายตวัข้ึนอยา่งมหาศาลภายในขอบเขตของ
ส่ือ ซ่ึงเน้ือหาท่ีสร้างสรรคถู์กส่งผา่นไปยงัผูบ้ริโภค เช่น วิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand)  
มิวสิกพอดแคสติง (Music Podcasting) เกมคอมพิวเตอร์ และรายการโทรทศัน์ผ่านเคเบ้ิล ระบบ
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ดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต ภาพโดยรวมสะทอ้นถึงจ านวนรายการเผยแพร่ช่องสถานีท่ีเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ความตอ้งการเน้ือหาท่ีสร้างสรรคท่ี์เพิ่มข้ึน  จึงเป็นหนา้ท่ีของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์น
การผลิตเน้ือหาท่ีสะท้อนถึงวฒันธรรมและท าให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2552 : 11-13)  แนวโนม้ของการก าหนดนโยบายดา้นเศรษฐกิจคือเนน้ย  ้าเร่ืองการ
พฒันาและส่งเสริมแนวคิดด้าน “นวตักรรม” ให้แพร่หลายยิ่งข้ึน ไม่ใช่จ ากัดเฉพาะกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้ น แต่รวมไปถึงผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในเศรษฐกิจ  การส่งเสริมแนวคิดเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนใน
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge Economy)  ท่ีผลกัดนัอุตสาหกรรมสร้างสรรคต์ั้งแต่กลุ่มงาน
ท่ีใชท้กัษะสามารถผลิตความคิดท่ีสร้างสรรค ์ และท าใหน้วตักรรมเกิดความหลากหลายในการผลิต
งานของเจา้ของธุรกิจ  เพื่อสามารถผลิตรายการเพื่อสงัคมรูปแบบใหม่ได ้
  2.  ความตอ้งการ (Demand) การเติบโตของความตอ้งการสินคา้ท่ีสร้างสรรคเ์ป็น
แรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจความคิดสร้างสรรคข์ยายตวัข้ึน  มีปัจจยัหลายประการท่ีกระตุน้
ความตอ้งการใหเ้พิ่มข้ึน ประการแรกคือ รายไดจ้ริงท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศอุตสาหกรรม รวมถึงสินคา้
และบริการท่ีสร้างสรรค์ แนวโน้มท่ีจะเพิ่มความตอ้งการของสินคา้ท่ีให้รายได้แบบไม่ตายตวั 
(Income-Elastic Product) และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีก็น าไปสู่การกระตุน้ความตอ้งการท่ี
ยิง่ๆ ข้ึนไปของผูบ้ริโภค ประการท่ีสองคือ การขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองและท าใหเ้ศรษฐกิจความคิด
สร้างสรรค์ขยายตัวคือ การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในการบริโภคของคน การแพร่หลายของ
เทคโนโลยีการส่ือสารแบบใหม่ทั้งอินเทอร์เน็ต โทรศพัทมื์อถือ ส่ือดิจิทลั ฯลฯ ลว้นเป็นช่องทาง
ใหม่ในการเปิดประสบการณ์ทางวฒันธรรมให้กบัคนในยคุน้ี ทั้งยงัเปล่ียนบทบาทของพวกเขาจาก
การเป็นผูรั้บสารท่ีน่ิงเฉย ให้กลายเป็นผูร่้วมสร้างสรรคเ์น้ือหาวฒันธรรมท่ีมีความกระตือรือร้น  
การพฒันาเหล่าน้ีท าให้เกิดกระบวนการนิยามอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมใหม่ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเน่ืองในฐานะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นอนาคต ดงันั้น
ผูบ้ริโภคในฐานะผูส้ร้างหรือผูร่้วมสร้างสินคา้ท่ีสร้างสรรคเ์ป็นตวักระตุน้การแลกเปล่ียนและการ
ส่ือสารทางวฒันธรรมมากข้ึน บางบริษทัในอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์ห้ผูบ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วม
ในการสร้างสินคา้หรือบริการของพวกเขาเองดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น ซอฟตแ์วร์ท่ีเปิดใหใ้ชโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย (Open-source Software)  และการผลิตาขอ้มูลข่าวสารในกลุ่มเพื่อน (Peer-Produced 
Information) 
  3.  การท่องเท่ียว (Tourism) เม่ือธุรกิจท่องเท่ียวทัว่โลกเติบโตอย่างต่อเน่ืองใน
ช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ี อุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์เสนอขายสินคา้ท่ีสร้างสรรคแ์ละบริการเชิง
วฒันธรรมก็ขยายตวัในตลาดการท่องเท่ียวดว้ยเช่นกนั รายงานประจ าปี 2004 ระบุว่า  มีจ  านวน



 
 

 

45 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาในยุโรปถึง 416 ลา้นคน ขณะท่ีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมี
นักท่องเท่ียวเดินทางประมาณ 153 ลา้นคน ส่วนทวีปแอฟริกาทั้ งหมดมีนักท่องเท่ียวเดินทาง
ประมาณ 33 ลา้นคนต่อปี ภาควฒันธรรมโดยเฉพาะการท่องเท่ียวมีความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
ท่ีจะไดส้ัมผสัมรดกทางวฒันธรรม เยี่ยมชมพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งแสดงผลงานศิลปะ (Galleries) งาน
เทศกาลอ่ืนๆ ท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจในการเขา้ชม เช่น ดนตรี ชมการแสดงโอเปร่าในเมือง
ต่างๆ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและประเพณีท่ีแตกต่างในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นส่ิงดึงดูดความสนใจ
ของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Tourists) ท่ี
มองเห็นความแตกต่างและตระหนกัถึงความเป็นวฒันธรรมมากกวา่นกัท่องเท่ียวทัว่ไป 
   สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมจึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็ว ในช่วงหลายสิบปีท่ีผา่นมาและไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารยเูนสโกยกยอ่งใหเ้ป็น
มรดกโลก ปัจจุบนัมีทั้งหมด 851 แห่งจาก 141 ประเทศสมาชิก ทั้งการยกย่องให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ทางคณะกรรมการของมรดกโลก (World Heritage Committee) 
แบ่งเป็นมรดกทางวฒันธรรม 60 แห่ง มรดกทางธรรมชาติ 166 แห่ง และอีก 25 แห่งเป็นทั้งมรดก
ทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ในเดือนตุลาคม ปี 2007 มี 184 ประเทศเขา้ร่วมลงนามใน
การประชุมมรดกโลก 
   จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวจีน ญ่ีปุ่น มาเลเซียและ
เกาหลี ท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมแล่งมรดกท่ีส าคญัในภูมิภาคเอเชีย ท าให้คาดการณ์ไดว้่า ภายใน 5 ปีน้ี
จะมีชาวจีนชนชั้นกลางมากกว่า 200 ลา้นคนเดินทางในฐานะนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ในขณะท่ีกลุ่ม
ชนชั้นกลางท่ีมัง่คัง่ของอินเดียก็มองหาสถานท่ีท่องเท่ียวให้ความรู้และเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  
รวมถึงการท่องเท่ียวทางศาสนาหรือเชิงแสวงบุญ  การให้ส่วนลดของสายการบินต่างๆ ในเอเชีย  
หรือประเทศก าลงัพฒันาท่ีพยายามจดัการส่งเสริมการตลาด  ต่างเป็นปัจจยัเสริมในการขยายตวั
อยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจท่องเท่ียวในอนาคตอนัใกล ้
   นโยบายท่ีเนน้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท าให้องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) 
กระตุน้ไปยงัภาครัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการสร้างความสมดุลของการท่องเท่ียวด้วยการ
คุม้ครอง เน่ืองจากความกลวัท่ีจะสูญเสียความสวยงามในแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทาง
ธรรมชาติ ท่ีอาจถูกท าลายโดยนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีไปเยี่ยมชม ดงันั้นองคก์ารระดบันานาชาติ
อยา่งองคก์ารการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation World Tourism Organization) 
สนับสนุนทัศนคติของภาครัฐบาลให้มีนโยบายการท่องเท่ียว  ทั้ งในด้านความเป็นมิตรเชิง
วฒันธรรมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  และสร้างผลประโยชน์ใหก้บัประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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 5.  มิติทีห่ลากหลายของเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
  แมว้่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคไ์ม่ไดมี้ขนาดใหญ่มาก แต่มีมิติท่ีหลากหลายและมี
ส่วนท าให้เกิดการพฒันาด้านสังคมและเศรษฐกิจในหลายวิธีด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  
ไดแ้ก่ (มณฑิรา ธาดาอ านวยชยั, 2552 : 49 – 52) 
  1.  ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Aspects) มุมมองดา้นเศรษฐกิจ การคา้ระหว่าง
ประเทศเป็นองคป์ระกอบหลกัของเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค ์ สืบเน่ืองจากองัคถ์ดั (UNCTAD) 
ท าให้การคา้โลกในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก ช่วงปี 2000-2005 
การคา้ในกลุ่มสินคา้และบริการจากอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ติบโตข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 8.7  ปัจจุบนั
การส่งออกทัว่โลกดา้นงานศิลปะเพิ่มข้ึนถึงสองเท่าจาก 10.3 ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 1996 เป็น 22.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2005 ขณะท่ีการส่งออกโสตทศันูปกรณ์เพิ่มข้ึนถึงสามเท่าตวัในช่วงปี
เดียวกนั  การคา้เก่ียวกบัโสตทศันูปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการด าเนินการดา้นลิขสิทธ์ิ ซ่ึงเป็น
วิธีในการซ้ือขายเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทรัพยสิ์นทางปัญญา  ทั้งในระดบัประเทศและระหว่าง
ประเทศ ระบบการจัดการด้านลิขสิทธ์ิท่ีชัดเจนและมีแบบแผน ท าให้การเก็บรวบรวมมี
ประสิทธิภาพและการจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิเป็นไปอยา่งเท่ียงธรรม 
  2.  ดา้นสังคม (Social Aspects) ผลกระทบหลกัทางดา้นสังคมของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ขยายตวัท าให้เกิดการจ้างงานตามมา สามารถกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตอ้งการแรงงานท่ีมีทั้งความสูง ตอ้งการทกัษะเฉพาะและแรงงานท่ีมีคุณวุฒิสูง เป็นแรงงานหลกัท่ีมี
คุณภาพและทุ่มเทก าลงัเพื่อสร้างปัจจยัการผลิต  ตวัอยา่งเช่น การผลิตภาพยนตร์ จากรายการบ่งช้ีว่า
มีแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคป์ระมาณร้อยละ 2-8 ของแรงงานในเศรษฐกิจทั้งหมด  
ศกัยภาพในการสร้างงานของอุตสาหกรรมน้ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย ตวัอย่างเช่น  
กลยทุธ์ในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมการจา้งงานและมุ่งกระตุน้ใหเ้กิดการ
พฒันาในภูมิภาคอุตสาหกรรมท่ีเคยซบเซา นอกจากนั้นยงัเน้นการสร้างคุณภาพให้กับงานใน
เศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค ์ให้ผูส้ร้างสรรคเ์กิดความพึงพอใจและมีความทา้ทายมากกว่างาน
ประจ าทัว่ไป ในประเทศสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรมสร้างสรรคคิ์ดเป็นร้อยละ 2.5 ของการจา้งงาน
ทั้งหมดในปี 2003 พลงัท่ีเขม้แขง็ของแรงงานสร้างสรรคม์าจากศิลปินอิสระ นกัเขียน นกัแสดงและ
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ดา้นสังคมอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์เช่ือมโยงกบับทบาทของความ
สมานฉันทใ์นสังคม ส่วนในระดบัรากหญา้ เศรษฐกิจความคิดสร้างสรรคก่์อให้เกิดกิจกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัท่ีเช่ือมโยงกลุ่มทางสังคม และสนบัสนุนการร่วมประสานกนัของคนในชุมชน  
สภาพตึงเครียดของสังคมหรือความขดัแยง้ต่างๆ ในชุมชน สามารถเปล่ียนเป็นความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัไดด้ว้ยการมีส่วนร่วมแบ่งปันในกิจกรรมหรือพิธีการทางวฒันธรรมต่างๆ และตระหนกัย  ้า
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และช้ีให้เห็นถึงความส าคญัของทกัษะฝีมือท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์น
ทอ้งถ่ิน  กิจกรรมเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อสุขภาพของปัจเจกบุคคล มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและมี
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึนดว้ย การท่ีผูห้ญิงจ านวนมากหนัมาจบังานฝีมือ งานศิลปะหรือแฟชัน่  เป็นบทบาท
ท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความสมดุลระหว่างแรงงานชายหญิง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา  
และเป็นการรวมผูท่ี้มีความสามารถแต่ถูกมองขา้มให้มีส่วนร่วมต่องานท่ีไม่เป็นทางการในระบบ
เศรษฐกิจ นอกจากน้ีเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรคย์งัเก่ียวพนักบัระบบศึกษาในประเทศพฒันาและ
ก าลงัพฒันา แนวคิดดา้นศิลปะท่ีเรียนรู้ในโรงเรียนสามารถสร้างทศันคติและพฤติกรรมทางสังคม
ให้กบัเด็กได ้ขณะท่ีการศึกษาส าหรับผูใ้หญ่มกัใชก้ารศึกษาดา้นวฒันธรรมและศิลปะในการเพิ่ม
ความเขา้ใจเก่ียวกับสังคมและหน้าท่ี  ความสัมพนัธ์แบบสองทางระหว่างระบบการศึกษาและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรคคื์อ  การศึกษาและสถาบนัอบรมมีส่วนรับผิดชอบในการพฒันาบุคลากร
ดว้ยการสร้างทกัษะและจูงใจใหเ้ป็นแรงงานส าคญัในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ เป็นตวัจดัหาและตวั
ป้อนทางวฒันธรรมและศิลปะเขา้สู่ระบบการศึกษาเพื่อสนับสุนนการศึกษาของเด็กๆในชุมชนท่ี
อาศยัอยูใ่นระยะยาว 
 3.  ดา้นวฒันธรรม (Cultural Aspects) การใชค้  าว่า “วฒันธรรม” เป็นการตีความใน
เชิงมานุษยวิทยา ซ่ึงมีความหมายในการแบ่งปันค่านิยมและขนบธรรมเนียนประเพณี รวมถึงการ
ช้ีให้เห็นถึงชุมชนหรือประเทศท่ีการเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั หรือในลกัษณะการท าหน้าท่ีของการ
ปฏิบติัทางศิลปะ  เศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ในฐานะผูป้้อนสินคา้และบริการท่ีสร้างสรรค์ท่ี
เก่ียวพนักบัวฒันธรรมอย่างลึกซ้ึง ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีในเชิงนโยบายควรให้ความส าคญักบั
วฒันธรรมควบคู่ไปกบัเศรษฐกิจ เพื่อเป็นเป้าหมายร่วมกนัระหว่างสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม  
และเป้าหมายของภาครัฐท่ีเก่ียวพนักบัเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงส าคญั ไม่ว่าจะ
เป็นความเขา้ใจในระดบัชาติ ภูมิภาค เมือง หรือหมู่บา้น ต่างกส็ะทอ้นแง่มุมความเป็นกลุ่ม 
  แนวความคิดน้ีถูกยกข้ึนเป็นสาระส าคญัในการประชุมการคุม้ครองและส่งเสริม
ความหลากหลายในการแสดงออกทางวัฒนธรรมท่ีจัดโดยองค์การยูเนสโก ในปี 2001 ความ
หลากหลายในมิติดา้นวฒันธรรมของอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นตวัสร้างความโดดเด่นเฉพาะตวั
และความหลากหลาย (Uniqueness and Plurality) ในสังคมหรือกลุ่มท่ีแตกต่างรวมถึงมรดกของ
มนุษยชาติ  ความหลากหลายทางวฒันธรรมจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม  
โดยมีอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ป็นตวัสนบัสนุน  วฒันธรรมภายในตวัเองเป็นความเขา้ใจของแรง
บนัดาลใจของมนุษย ์ มีการโต้แยง้ว่าความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นปัจจัยส าคญัในการ
สนับสนุนการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ถูกบ่งช้ีว่า
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ความส าเร็จของอุตสาหกรรมสร้างสรรคต์อ้งอาศยัความไดเ้ปรียบจากความหลากหลายทางดา้น
วฒันธรรมของทั้งในประเทศพฒันาและก าลงัพฒันา 
 4.  ดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) อุตสาหกรรมสร้างสรรคย์งั
เก่ียวขอ้งกับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ศูนยก์ลางวฒันธรรมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมในชุมชน      
ในระดบัชาติหรือภูมิภาคในโลก เป็นส่ิงท่ีตอ้งด ารงรักษาไวส้ าหรับยุคอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์  จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการปกป้อง ความยัง่ยืนทางวฒันธรรมส่ือ
ให้เห็นถึงกระบวนการพฒันาท่ียงัคงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาทางวฒันธรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาษาของ
ชุมชนและพิธีกรรมดั้งเดิมท่ีถูกแปลงสู่งานศิลปะ ไปจนถึงสถานท่ีหรือส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์ด าเนินรอยตามแนวทางการพฒันาเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยืน
ต่อไป 
  อุตสาหกรรมสร้างสรรคมี์ลกัษณะเป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้ม  เม่ือปัจจยัน าเขา้
ระดบัปฐมภูมิส าหรับกิจกรรมท่ีสร้างสรรคคื์อ  ความคิดสร้างสรรคมี์ความส าคญัมากกว่าทรัพยากร
ทางธรรมชาติอยา่งเหมืองแร่หรือท่ีดินในกรณีของเกษตรกรรม  และการผลิตสินคา้ท่ีสร้างสรรคย์งั
มีการพึ่งพานอ้ยกบันโยบายโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมหนกั จึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มศกัยภาพท่ี
สร้างสรรคใ์หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการปกป้องสภาพแวดลอ้ม 
 

 6.  นโยบายเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
  เป็นท่ีทราบกันดีว่าก่อนท่ีจะกล่าวถึงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้มีการพูดถึง
“เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้” หรือ “สังคมความรู้” กนัอย่างกวา้งขวางสืบเน่ืองจากโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการเปล่ียนแปลงและเจริญรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว กระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีความเหล่ือมล ้า
ของความรู้ ซ่ึงเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัของความสามารถและความจริงจงัในการพฒันาองค์
ความรู้ท่ีเกิดจากการ ศึกษา (Education) ขอ้มูลข่าวสาร (Information) และการวิจยั (Research)  
ความส าคญัของการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองและการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้
เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้ ยุทธศาสตร์การพฒันาโดยอาศัยองค์ความรู้เป็นฐานจึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบโลก จ าเป็นตอ้งเร่งรัดการ
พฒันา ดว้ยการอาศยัความรู้เป็นพื้นฐาน ทั้งน้ี การพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเขม้แขง็จะเป็นปัจจยัส าคญั  
ในการผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพฒันาประเทศ  
  ในศตวรรษท่ีผ่านมา องคป์ระกอบหลกัในการผลิตประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัได ้
เช่น ทุน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ในศตวรรษท่ี 21 องค์ประกอบท่ีสัมผสัไม่ได้เร่ิม               
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มีความส าคญัมากข้ึน อนัไดแ้ก่ ความรู้ สารสนเทศ และลกัษณะทางวฒันธรรม  ในช่วงทศวรรษท่ี 
1990 เป็นตน้มา การส่งออกสินคา้ท่ีใชค้วามเป็นปัจจยัการผลิตหลกัเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 
ของสินคา้ส่งออกทั้งหมด โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐ และกลุ่มประเทศ OECD (องคก์ารเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา) ขณะท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางเศรษฐศาสตร์ของ APEC และ 
OECD ไดเ้สนอองคป์ระกอบของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ซ่ึงมี
องคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี (ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2548) 
  1.  ระบบนวตักรรม (Innovation System) คือ การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการผลิต
สินค้าและสร้างรายได้ซ่ึงต้องอาศัยการท างานอย่างเป็นระบบ จากทั้ งหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา ส่งเสริมระหวา่งกนั และสร้างเครือข่ายความรู้ท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 
  2.  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ความรู้เกิดจาก
มนุษยท์ั้งในการคิดคน้ การถ่ายทอด และการน าความรู้ไปสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ เป็นตน้ 
  3.  เทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) การพฒันาเทคโนโลยขีอ้มูลข่าวสารและการส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหเ้กิด
การแพร่ กระจายความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆท่ีส าคญัได ้
โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของอินเทอร์เน็ต ท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  4.  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) มีลกัษณะเปล่ียนแปลงไป 
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มข้ึนจ านวนมาก ดังนั้ นประเทศต่างๆจ าเป็นต้องเข้าใจถึง
องคป์ระกอบทั้งสามประการขา้งตน้ท่ีมีผลต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคห์รือ Creative Economic ไดถู้กคิดริเร่ิมและพฒันาข้ึนเป็น
ล าดบั  จนเป็นแนวคิดท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก  มีหลายประเทศท่ีน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ไปปรับใช ้ รวมถึงประเทศไทยดว้ย รัฐบาลในสมยัของ ฯพณฯ อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ไดน้ าเอาหลกั
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ขา้มาช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีแนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคภ์ายใตก้รอบการพฒันา 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) นโยบายรัฐบาล 2) แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 3) แผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง (แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2: 
SP2) โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี (ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552) 
  1.   นโยบายรัฐบาล  
   นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องรัฐบาล ไดเ้ร่ิมปรากฏให้เห็น
เด่นชัดมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีการจดัตั้ งองค์การอิสระท่ีท าหน้าท่ีพฒันาองค์ความรู้และด าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคห์ลายองคก์าร ไดแ้ก่ ส านักงานบริหารและพฒันา
องคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) : (Office of Knowledge Management and Development Public 
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Organization : OKMD) องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Museum : 
NSM) และส านกังานพฒันา การท่องเท่ียว (Office of Tourism Development) โดยองคก์ารต่างๆ ท่ี
จดัตั้งข้ึนเหล่าน้ีเป็นรากฐานส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องแต่ละกลุ่มในระยะยาว  
อยา่งไรกต็าม  นโยบายและการด าเนินงานขององคก์ารเหล่าน้ีในระยะท่ีผา่นมายงัขาดความต่อเน่ือง
และขาดการบูรณาการ ต่อมาในสมยัรัฐบาลของ ฯพณฯ อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ มีการก าหนดนโยบาย
การพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท่ี์ชดัเจนมากข้ึน   
   ทั้งน้ีรัฐบาล ฯพณฯ อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการพฒันา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคม์าตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้บริหารประเทศไทย  โดยระบุในค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 ในหัวขอ้ 4.2.3.1 ว่า “ขยายฐานบริการใน
โครงสร้างการผลิตของประเทศ และเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการอุตสาหกรรม และเกษตรกรเขา้
ดว้ยกนัให้เป็นกลุ่มสินคา้ เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเท่ียว รวมทั้งสินคา้บริการท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรคบ์นพื้นฐานวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยท่ีเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่” 
ซ่ึงการก าหนดนโยบายดงักล่าว ส่งผลให้มีการใชศ้กัยภาพและการพฒันาต่อยอดของอุตสาหกรรม
และบริการสร้างสรรคข์องไทย ซ่ึงไดมี้การริเร่ิมและน ามาต่อยอดจากการด าเนินงานท่ีมีอยูบ่า้งแลว้  
เพื่อใหเ้ป็นไปอยา่งมีทิศทางและจริงจงัมากข้ึน 
  2.   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   
   ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544)  
จนถึงแผน พฒันา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) มีการด าเนินการผลกัดนัเร่ืองการเพิ่มคุณค่า (Value 
Creation) ของสินคา้และบริการบนฐานความรู้และนวตักรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินคา้และ
บริการให้เพิ่มสูงข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในปี 2550 ไดท้  าการศึกษาและเร่ิมขบัเคล่ือนการ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการให้ความส าคัญกับจุดแข็งและข้อ
ไดเ้ปรียบทางวฒันธรรมของประเทศ เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์โดยหาแนวทางเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ทั้ งน้ี  ในระดับภาคเศรษฐกิจจริงภายใตแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้มุ่งปรับ
โครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าของสินคา้และบริการ และสนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยง
ระหวา่งสาขาการผลิตเพื่อท าใหมู้ลค่าการผลิตสูงข้ึน 
  3.   แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง (แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิระยะที ่2)  
   รัฐบาลไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะ
เร่งด่วน ในช่วงระยะ 6-9 เดือนแรกของปี 2552 และต่อมาไดมี้การจดัท าแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะ  
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ท่ี 2 (SP 2) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ โดยการลงทุนของภาครัฐในโครงการท่ีจะสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต พร้อมสร้างโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน  
ทั้งน้ีไดก้ าหนดให้มีการด าเนินการพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแผนงานภายใตแ้ผน
ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจระยะท่ี 2 (SP 2)  
   แผนงานพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ครอบคลุมสาขาการพฒันา   
6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาและความหลาก หลายทางชีวภาพ 2) เอกลกัษณ์
ศิลปะและวฒันธรรม 3) งานช่างฝีมือและหัตถกรรม 4) อุตสาหกรรมส่ือ บนัเทิง และซอฟตแ์วร์ 5)  
การออกแบบและพฒันาสินคา้เชิงสร้างสรรค ์6) การขบัเคล่ือนและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์ทั้งน้ีแผนงานพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ ไดรั้บการอนุมติักรอบวงเงิน
จากคณะรัฐมนตรี จ านวน 45 โครงการ และต่อมามีการรวมกลุ่มโครงการเหลือ 39 โครงการ กรอบ
วงเงิน 20,134.10 ลา้นบาท จากหน่วยงานรับผดิชอบ 7 กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวฒันธรรม และกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร (ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552) ดงันั้นนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์(Creative 
Industry) ของประเทศไทย  จึงเป็นนโยบายท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการเศรษฐกิจไทยเขม้แขง็ และเป็นหน่ึง
ในนโยบายทางดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ฯพณฯ อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ โดยมีแผนกระตุน้ท่ีก าหนด
เป็นพนัธสัญญา 12 ขอ้ ครอบคลุม 4 ด้าน เพื่อเป้าหมายหลัก 2 ขอ้ คือ 1) ท าให้ประเทศไทย
กลายเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นภูมิภาคอาเซียน 2) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรคจ์ากร้อยละ 12 ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ เป็นร้อยละ 20 ภายในปี 
2555 (นายกรัฐมนตรีไทย, 2552) พนัธสัญญาของรัฐบาลภายใตโ้ครงการไทยเขม้แข็ง 12 ขอ้ ซ่ึง
ครอบคลุม 4 ดา้น มีดงัน้ี 
   ด้านท่ี 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Infrastructure) ประกอบดว้ยพนัธสัญญา 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   1.  จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์ ภายใน 6 เดือน (Creative Economy Agency) 
   2.  ปรับระบบการดูแลและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบภายใน 6 เดือน 
   3.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียว ขอ้งกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ เช่น  ระบบ 3G  Fiber  Optics  Broadband 
และ WiMAX  เป็นตน้ 



 
 

 

52 

   ดา้นท่ี 2 สร้างรากฐานและปลูกฝังความสามารถดา้นการคิด และการสร้างสรรค์
ในระบบการศึกษาไทย (Creative Education & Human Resource) ประกอบดว้ยพนัธสัญญา 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   4.  เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรคใ์นหลกัสูตรการเรียนการสอนจดัให้มีวิชาเรียน
ต าราเรียนเก่ียวกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์และทรัพยสิ์นทางปัญญาเพื่อสร้างรากฐานดา้นความคิด
สร้างสรรคใ์หแ้ก่ระบบการศึกษาไทย 
   5.  สนับสนุนทกัษะช่างเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบดีไซน์ศิลปะ
แขนงต่างๆ และรวมทั้งเพิ่มจ านวนบุคลากรและก าลงัท่ีมีขีดความสามารถในดา้นเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์
   ดา้นท่ี 3  กระตุน้ให้ทุกภาคส่วนให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Society & Inspiration) ประกอบดว้ยพนัธสัญญา 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   6.  ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายไดภ้ายในพื้นท่ี โดยการต่อยอดภูมิปัญญาไทย 
   7.  ยกยอ่งความส าเร็จของคนไทยท่ีมีผลงานความคิดสร้างสรรคท่ี์ท าช่ือเสียง
ให้แก่ประเทศ ชาติ  และสนบัสนุนโครงการต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดกระแสเมืองไทย  เมืองนกัคิด  
หรือนิยมวฒันธรรมหรือศิลปะไทยต่อประชาคมโลก 
   8.  จดัให้มีพื้นท่ีกิจกรรมและแสดงผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์
(Creative Zone) เพื่อข้ึนในสถานท่ีต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เช่น พื้นท่ี
ทศันศิลป์ (Visual Art Zone)  พื้นท่ีศิลปะการแสดง (Performing Art Zone) เพื่อเปิดกวา้งใหน้กัคิด  
นกัสร้างสรรคน์ าเสนอผลงานสร้างสรรคโ์ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
   ดา้นท่ี 4  ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์(Creative Business Development & Investment) ประกอบดว้ยพนัธสัญญา 4 ขอ้  
ไดแ้ก่ 
   9.  จดัตั้งกองทุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละสนับสนุนแหล่งเงินทุนต่างๆ 
เพื่อรองรับการเร่ิมตน้ธุรกิจจนถึงต่อยอดธุรกิจของภาคเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 
   10.  จัดให้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
พร้อมทั้ งแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และจัดให้มี พ.ร.บ.ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ  เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการต่อยอดทางธุรกิจของภาคเอกชน  
   11. ส่งเสริมดา้นการตลาด กิจกรรมเชิงพาณิชยแ์ละการส่งเสริมการส่งออก
สินคา้หรือบริการส าหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ทยสู่ตลาดโลก 
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   12. จดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็งปี 2553-2555 เพื่อ
วางรากฐานและขบัเคล่ือนโครงการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นวงเงิน 20,000 ลา้นบาท 
   สรุปไดว้า่การพฒันาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคจ์ าเป็นตอ้งมี
ความเคร่งครัดในกฎระเบียบท่ีหลากหลาย รวมถึงความร่วมมือในการวางกรอบนโยบายจากหลาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นตวัเช่ือมความแขง็แกร่งระหว่างความคิด
สร้างสรรค ์วฒันธรรม เทคโนโลยแีละการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงการจดัการดา้นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาท่ีมีในปัจจุบนัควรตอ้งไดรั้บการปรับปรุง เพราะถึงแมจ้ะร ่ารวยทางดา้นมรดกทางวฒันธรรม
สูง หากไม่สามารถน ามาผสมผสานกบัเศรษฐกิจและเทคโนโลยไีดก้ไ็ม่สามารถจะผลกัดนัเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได ้ 
 

 7.  การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 
  ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ประเทศพฒันาแลว้เป็นผูริ้เร่ิมในการแสวงหาแนวคิดการ
พฒันาใหม่ๆ  ไดมี้การน าแนวคิดเก่ียวกบัสร้างความแตกต่างของสินคา้และบริการเพื่อหลีกหนีการ
แข่งขันแบบเดิมๆ และยกระดับสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยการน าความคิดเร่ือง “เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค”์ (Creative Economy) มาเป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
หากพิจารณานิยามของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคก์วา้งๆ ประเทศไทยน่าจะมีโอกาส/ศกัยภาพในการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาเป็นปัจจัยขับเคล่ือนใหม่ โดยใช้ความโดดเด่นท่ีเป็น          
คุณลกัษณ์/เอกลกัษณ์เฉพาะของไทยไดไ้ม่ยากจึงเป็นท่ีมาของโครงการศึกษาเบ้ืองตน้เร่ืองเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกบั
ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (ศสบ.หรือ TCDC) ภายใตส้ านกังานบริหารและจดัการองคค์วามรู้ 
(สบร.) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคส์ าหรับ
ประเทศไทย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  และศูนยส์ร้างสรรค์
งานออกแบบ, 2552 : 2) 
  การจดัประเภทของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยโดยส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) องคป์ระกอบของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์มีพื้นฐาน
แนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยเนน้การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ การศึกษา 
การสร้างสรรคง์านและการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามการจัดประเภทของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดย สศช.ได้ใช้การจัดประเภทโดยยึดรูปแบบของอังค์ถัด 
(UNCTAD) เป็นกรอบ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลกั และ 15 กลุ่มยอ่ย  
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  1.  กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม และธรรมชาติ (Cultural Heritage and Nature) ซ่ึง
ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์4 กลุ่มยอ่ยดงัน้ีคือ  
   1.1 งานฝีมือและหตัถกรรม (Crafts)  
   1.2  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (Cultural & Heritage Tourism)   
   1.3  การแพทยแ์ผนไทย (Thai Traditional Medicine) 
   1.4  อาหารไทย (Thai Food) 
  2.  กลุ่มศิลปะ (Arts) ซ่ึงประกอบดว้ย  อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์2 กลุ่มย่อย 
ดงัน้ีคือ  
   2.1  ศิลปะการแสดง (Performing Arts)  
   2.2  ทศันศิลป์/จิตรกรรม/ประติมากรรม/สถาปัตยกรรม (Visual Arts) 
  3.  กลุ่มส่ือ (Media) ซ่ึงประกอบดว้ย  อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์4 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ีคือ  
   3.1  การพิมพ ์และส่ือการพิมพ ์(Publishing)  
   3.2  การกระจายเสียง (Broadcasting) 
   3.3  ภาพยนตร์และวีดีทศัน์ (Film & Video)  
   3.4  ดนตรี (Music) 
  4.  กลุ่มงานสร้างสรรคแ์ละออกแบบ (Functional Creation) ซ่ึงประกอบดว้ย 
อุตสาหกรรมสร้าง สรรค ์5 กลุ่มยอ่ยดงัน้ีคือ  
   4.1 งานโฆษณา (Advertising)  
   4.2  สถาปัตยกรรม (Architecture)  
   4.3  ซอฟแวร์ (Software)  
   4.4  งานออกแบบ (Design)  
   4.5  แฟชัน่ (Fashion) 
  การจดัประเภทน้ียงัเป็นเพียงขอ้เสนอเบ้ืองตน้เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวดัขนาด
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์พื่อสามารถใชเ้ป็นกรอบส าหรับการพฒันาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคข์องไทยได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
 

ประเภทสินค้า/บริการ DCMS 
Symbolic 

Texts 
Concentric 

Circles 
WIPO UNCTAD UNESCO สศช. 

1.การโฆษณา        
2.สถาปัตยกรรม        
3.การออกแบบ        
4.แฟชัน่        
5.ภาพยนตร์และ 
วีดิทศัน์ 

       

6.ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์)        
7.บริการท่องเท่ียว        
8.วรรณกรรม        
9.ดนตรี        
10.พิพิธภณัฑ ์
หอ้งแสดง  หอ้งสมุด 

       

11.การพิมพ ์
ส่ือส่ิงพิมพ ์

       

12.ซอฟตแ์วร์        
13.กีฬา        
14.ศิลปะการแสดง        
15.การกระจายเสียง        
16.วดิีโอเกมส์        
17.ทศันศิลป์ ถ่ายภาพ 
งานฝีมือ 

       

18.อาหารไทย        
19.การแพทยแ์ผนไทย        
 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และศูนยส์ร้างสรรคง์าน 
ออกแบบ.  เศรษฐกจิสร้างสรรค์. รายงานการศึกษาเบ้ืองตน้. (กรุงเทพมหานคร: ส านกังาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2552). 
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 จากตารางท่ี 1 การจดัแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคต์ามแนวคิดของหน่วยงาน 
มีความแตกต่างจากการยึดแนวคิดและมุมมอง เช่น การจดัประเภทเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้
ศิลปะเป็นหลกั (Concentric Circle Model) ใชว้ิธีการจดัประเภทโดยใชล้กัษณะความแตกต่าง
ระหว่างการด าเนินงานท่ีมีตน้น ้ า  และการด าเนินงานปลายน ้ า กล่าวคือ การด าเนินงานท่ีมีตน้น ้ า  
หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การสร้างสรรคโ์ดยตรง ซ่ึงเรียกว่า “ศิลปะสร้างสรรค์
หลกั” ในท่ีน้ีผูส้ร้างสรรคมี์บทบาทส าคญัในการสร้างสรรคสิ์นคา้ท่ีสร้างสรรคแ์ละบริการต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกอบด้วย ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์และวรรณกรรม การด าเนินงานท่ีกลางน ้ า  
หมายถึง ลกัษณะของอุตสาหกรรมท่ีเป็นเสมือนคนกลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูส้ร้างสรรค์และ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยอุตสาหกรรมท่ีส าคญัสองประเภท ไดแ้ก่ “อุตสาหกรรมสร้างสรรคห์ลกั
อ่ืนๆ” ประกอบดว้ย  พิพิธภณัฑ ์ ห้องสมุด  การดูแลศิลปวตัถุ/โบราณสถาน  และ “อุตสาหกรรม
วฒันธรรมในวงกวา้ง”  ประกอบดว้ย  ส่ิงพิมพ ์ วิทยุ  โทรทศัน์  ภาพยนตร์  การบนัทึกเสียง  และ
การด าเนินงานท่ีปลายน ้ า  ท่ีเรียกว่า “อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ”  มีความเช่ือมโยงหรือใกลชิ้ด
กบัตลาดผูบ้ริโภคมากท่ีสุด  อนัไดแ้ก่  โฆษณา  สถาปัตยกรรม  งานออกแบบ  และแฟชัน่  ซ่ึงใน
อุตสาหกรรมส่วนสุดทา้ยน้ีมีคุณค่าเชิงพาณิชยค่์อนขา้งสูง  กล่าวคือมีตน้ทุนต ่าในการผลิตซ ้ าและ
สามารถถ่ายทอดไปยงักิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ไดง่้าย 
 นอกจากน้ีส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยงัไดจ้  าแนก
กลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรคต์ามลกัษณะของบญัชีรายไดป้ระชาชาติ  โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม  
ไดแ้ก่  1) ศิลปะหัตถกรรม (Crafts)  2) งานออกแบบ (Design)  3) แฟชัน่ (Fashion)  4) ภาพยนตร์
และวิดีโอ (Film & Video)  5) กระจายเสียง (Broadcasting)  6) ศิลปะการแสดง (Performing Arts)  
7) ธุรกิจโฆษณา (Advertising)  8) ธุรกิจการพิมพ ์(Publishing)  9) สถาปัตยกรรม (Architecture)  
โดยขอ้มูลของส านักบญัชีประชาชาติปี 2549 ระบุว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องทั้ง 9 
กลุ่มขา้งตน้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.4 ของรายประชาชาติโดยมีมูลค่ารวมประมาณ 
848,000 ลา้นบาท  และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2549 ประมาณ 289,000 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

57 

ตารางท่ี 2 การจ าแนกกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรคต์ามลกัษณะของบญัชีรายไดป้ระชาชาติ 
 

ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท) 
งานออกแบบ (Design) 304,990 
งานฝีมือและหตัถกรรม (Crafts)   244,225 
แฟชัน่ (Fashion) 199,222 
ธุรกิจโฆษณา (Advertising) 49,302 
การกระจายเสียง (Broadcasting)   52,882 
ธุรกิจการพิมพ ์(Publishing) 36,534 
สถาปัตยกรรม (Architecture)   34,360 
ภาพยนตร์และวดีิโอ (Film and Video) 15,470 
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)   5,530 

 

ท่ีมา:  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. โครงการส่งเสริม 
มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิด้วยทุนทางวฒันธรรม. รายงานการวิจยั. (กรุงเทพมหานคร: ส านกังาน 
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (สวช, 2552). 
 มูลค่าของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยในปี 2545-2549 คิดเป็นร้อยละ 10-11 ของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (หรือประมาณร้อยละ 14-17 ของรายไดป้ระชาชาติ)  โดยกลุ่มงาน
สร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน  กลุ่มมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) และกลุ่มส่ือ (Media)  
ไดแ้ก่  ธุรกิจโฆษณา  การกระจายเสียง  และภาพยนตร์และวิดีโอ  เป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าสูงสุด  ซ่ึงหาก
พิจารณาแยกรายสาขายอ่ยจะพบว่าการออกแบบเป็นสาขาท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด รองลงมาคือ  สาขางาน
ฝีมือและหัตถกรรม  และสาขาแฟชัน่  โดยทั้ง 3 สาขาท่ีมีมูลค่ารวมกนัประมาณร้อยละ 9.5 ของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
 จากการศึกษาของส านกังานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พบว่าในปี 2549 มูลค่าของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ทยสูงถึง  840,621 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของผลิตภณัฑม์วลรวม
ในประเทศของประเทศ  โดยพบว่า  กลุ่มการสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน (Functional Creation) มี
มูลค่ามากท่ีสุด  รองลงมาเป็นกลุ่มวฒันธรรมและประวติัศาสตร์  ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย  
กลุ่มออกแบบมีมูลค่าสูงสุด  โดยท ารายได ้304,990 ลา้นบาท  กลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมท า
รายได ้244,225 ลา้นบาท  และกลุ่มแฟชัน่ซ่ึงท ารายได ้199,222 ลา้นบาท (2549)   ซ่ึงทั้งสามกลุ่ม
ยอ่ยน้ีมีมูลค่าร่วมกนัประมาณร้อยละ 9.5 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
 จากแผนงานกระตุน้เศรษฐกิจระยะท่ี 2 (2553-2555) ของรัฐบาล งานสร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรคไ์ดรั้บเงินจดัสรรรวม 17,585 ลา้นบาท  โดยจดัสรรใหแ้ก่ การส่งเสริมเอกลกัษณ์ดา้น
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ศิลปะและวฒันธรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงและซอฟต์แวร์ การส่งเสริมพฒันา
อุตสาหกรรมช่างฝีมือไทย การส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบและสินคา้เชิงสร้างสรรค ์การ
ส่งเสริมและพฒันามรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา และการขบัเคล่ือนสนับสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 

 8.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  โสมกาว เพชรานนท ์และ ศกัด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร (2553) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
สถานะและแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มการสืบทอด
ทางวฒันธรรมและศิลปะ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและประเมินสถานะของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์กลุ่มการสืบทอดทางวฒันธรรมและศิลปะในประเทศไทย  2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใชปั้จจยัการผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มการสืบทอดทางวฒันธรรมและศิลปะใน
ประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มการสืบทอดทาง
วฒันธรรมและศิลปะในประเทศไทย และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์กลุ่มการสืบทอดทางวฒันธรรมและศิลปะในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ สถาน
ประกอบการท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มการสืบทอดทางวฒันธรรมและศิลปะในประเทศ
ไทยในเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
และการศึกษาจากเอกสาร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการ
วิเคราะห์ฟังกช์ัน่การผลิตในรูป Cobb Douglas Production Function ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  ในช่วงปีพ.ศ. 2545 – 2551 ผลผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มการสืบ
ทอดทางวฒันธรรมและศิลปะในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีสูงถึง ร้อยละ 91.5 สาขา
ทัศนศิลป์เป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าการผลิตรวมสูงสุด รองลงมาคือ การแพทย์แผนไทย และอาหาร 
ตามล าดบั อีกทั้งสาขาทศันศิลป์เป็นสาขาท่ีมีทุนกายภาพมากท่ีสุด รองลงมากเป็นการแพทยแ์ผน
ไทย ดนตรี อาหารไทย ศิลปะการแสดง การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และวรรณกรรม ตามล าดบั 
นอกจากนั้ นสาขาท่ีมีสัดส่วนการใช้แรงงานสร้างสรรค์มากกว่าแรงงานทั่วไป ได้แก่ สาขา
วรรณกรรม ศิลปะการแสดง และทศันศิลป์เท่านั้น ส่วนท่ีเหลืออีก 4 สาขา คือ ดนตรี อาหารไทย 
การแพทยแ์ผนไทย และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีสัดส่วนการใชแ้รง งานสร้างสรรคน์อ้ยกว่า
แรงงานทัว่ไป ส าหรับดา้นการส่งออก สาขาทศันศิลป์มีสดัส่วนมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมกลุ่มน้ี 
  2.  อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มการสืบทอดทางวฒันธรรมและศิลปะมีความ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต้นน ้ ามากกว่าปลายน ้ า ทั้ งน้ีเ ม่ือเปรียบเทียบความเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมตน้น ้ าและปลายน ้ า พบว่า สาขาทศันศิลป์ ดนตรี อาหารไทย และการท่องเท่ียวเชิง
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วฒันธรรมมีความเช่ือมกบัอุตสาหกรรมตน้น ้ ามากกว่าปลายน ้ า แต่สาขาการแพทยแ์ผนไทยมีความ
เช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมปลายน ้า มากกวา่ตน้น ้า 
  3.  ปัจจัยทุนทางกายภาพและแรงงานมีผลในทางบวกต่อมูลค่าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์กลุ่มการสืบทอดทางวฒันธรรมและศิลปะ สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้โดย
มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มน้ีมีการตอบสนองต่อแรงงานทัว่ไปมากกว่าแรงงานสร้างสรรค ์
นอกจากน้ียงัพบว่าโดยภาพรวมการใช้ปัจจยัทุกประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่มน้ีอยู่
ในช่วงผลผลิตหรือผลไดต่้อขนาดเพิ่มข้ึน โดยมีความยืดหยุน่ต่อทุนกายภาพค่อนขา้งสูงและมีการ
ตอบสนองต่อแรงงานสร้างสรรคแ์ละแรงงานทัว่ไปไม่มากนกั 
  4.  แนวทางของภาครัฐท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์คือ 
การอบรมบุคลากรภาครัฐ การกระตุน้ผูป้ระกอบการในการเก็บขอ้มูล การเสริมสร้างความมี
เสถียรภาพของรัฐบาล การปรับปรุงขั้นตอนการติดต่อราชการ การจดั One Stop Service การจดั
อบรมความรู้ด้านการตลาด หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียว ขอ้งด้านการส่งออกควรให้ขอ้มูลกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในดา้นตลาดต่างประเทศและขอ้กีดกนัอ่ืนๆ และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
  เรวัต ธรรมาอภิรมณ์ และชยันต์ พิภพลาภอนันต์  (2553) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
สถานะและแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย: กรณีกลุ่มส่ือมีวตัถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษาและประเมินสถานะของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มส่ือ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของการใชปั้จจยัการผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มส่ือ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มส่ือ และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์กลุ่มส่ือ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานประกอบ การท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่ม
ส่ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และ
การศึกษาจากเอกสาร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์
ฟังกช์ัน่การผลิตในรูป Cobb Douglas Production Function ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2551 ผลผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มส่ือ        
มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย ร้อยละ 3.98 สาขาการกระจายเสียงเป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าการผลิตรวมสูงสุด 
รองลงมาคือ สาขาการพิมพแ์ละส่ือการพิมพ ์และสาขาภาพยนตร์และวีดีทศัน์ ตามล าดบั ทั้งน้ีสาขา
การกระจายเสียงมีทุนกายภาพมากท่ีสุด รองลงมาเป็น สาขาการพิมพแ์ละส่ือการพิมพ ์และสาขา
ภาพยนตร์และวีดีทศัน์ ตามล าดบั อีกทั้งการใชแ้รงงานสร้างสรรคเ์พิ่มสูงข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.55 ต่อปี 
ในขณะท่ีการใชแ้รงงานทัว่ไปเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 5.79 ต่อปี ส าหรับดา้นการส่งออก สาขาการ
กระจายเสียงมีสดัส่วนมากท่ีสุด และมีอตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
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  2.  อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มส่ือมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมตน้น ้ าและ
ปลายน ้ าค่อนขา้งสูง โดยเปรียบเทียบสาขาการพิมพแ์ละส่ือการพิมพ ์และการกระจายเสียงมีความ
เช่ือมกับอุตสาหกรรมปลายน ้ ามากกว่าตน้น ้ า แต่สาขาภาพยนตร์และวีดิทศัน์มีความเช่ือมกับ
อุตสาหกรรมตน้น ้ามากกวา่ 
  3.  ปัจจยัทุนทางกายภาพ แรงงานสร้างสรรคแ์ละแรงงานทัว่ไปมีผลในทางบวก
ต่อมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มส่ือ สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้อีกทั้งยงัพบว่าโดย
ภาพรวมของการใชปั้จจยัทุกประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มส่ือ อยู่ในช่วงผลไดต่้อ
ขนาดเพิ่มข้ึน 
  4.  แนวทางของภาครัฐท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์คือ 
การอบรมบุคลากรภาครัฐ การกระตุน้ผูป้ระกอบการในการเก็บขอ้มูล การเสริมสร้างความมี
เสถียรภาพของรัฐบาล การปรับปรุงขั้นตอนการติดต่อราชการ หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์ห้มากข้ึน และควรประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบความ
คืบหน้าเก่ียวกบัโครงการท่ีด าเนินการในเร่ืองเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคอ์ย่างต่อเน่ือง ตลอดจนตั้ง
หน่วยงานกลางเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
หน่วยงานนอกภาครัฐ เพื่อผลกัดนัโครงการต่างๆเก่ียวกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นรูปธรรม
ท่ีชดัเจนมากข้ึน 
  สุมาลี สันติพลวุฒิ และ จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (2553) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
สถานะและแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุ่มงาน
สร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาและประเมินสถานะของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใชปั้จจยัการ
ผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน 3) เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน และ 4) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพฒันาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ สถานประกอบ การท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงานใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถาม และ
การศึกษาจากเอกสาร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์
ฟังกช์ัน่การผลิตในรูป Cobb Douglas Production Function ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2551 ผลผลิตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มงาน
สร้างสรรคต์ามลกัษณะงานมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย ร้อยละ 5.21 สาขางานออกแบบเป็นกลุ่มท่ีมี
มูลค่าการผลิตรวมสูงสุด รองลงมาคือ สถาปัตยกรรม งานโฆษณา สาขาอ่ืนๆ แฟชั่น และวิดีโอ
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เกมส์ ตามล าดบั แต่ไม่มีขอ้มูลของผลผลิตในสาขาซอฟแวร์ ทั้งน้ีสาขาสถาปัตยกรรมเป็นสาขาท่ีมี
ทุนกายภาพมากท่ีสุด รองลงมาเป็นงานออกแบบ งานโฆษณา สาขาอ่ืนๆ แฟชัน่ และวิดีโอเกมส์ 
ตามล าดบั อีกทั้งมีการใชแ้รงงานสร้างสรรคล์ดลงเฉล่ียร้อยละ 0.27 ต่อปี ใน ขณะท่ีการใชแ้รงงาน
ทัว่ไปเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.54 ต่อปี ส าหรับดา้นการส่งออก สาขางานออกแบบมีสัดส่วนมากท่ีสุด
ในอุตสาหกรรมกลุ่มน้ี แต่อตัราการขยายตวัเป็นไปอยา่งไม่ต่อเน่ือง 
  2.  อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงานมีความเช่ือมโยง
กบัอุตสาหกรรมตน้น ้ าและปลายน ้ าค่อนขา้งสูง โดยเปรียบเทียบสาขาออกแบบมีความเช่ือมโยงกบั
อุตสาหกรรมต้นน ้ ามากกว่าปลายน ้ า แต่สาขาสถาปัตยมี์ความเช่ือมกับอุตสาหกรรมปลายน ้ า 
มากกวา่สาขาออกแบบ 
  3.  ปัจจัยทุนทางกายภาพและแรงงานสร้าง สรรค์มีผลทางบวกต่อมูลค่า
อุตสาหกรรมสร้าง สรรค ์กลุ่มงานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน สอดคลอ้งตามสมมติฐานท่ีก าหนด
ไว้ อย่างไรก็ตามแรงงานทั่วไปมีผลในทางลบต่อมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มงาน
สร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน ไม่สอดคลอ้งตามสมมติ ฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่แรงงาน
ทัว่ไปมีการเขา้ออกงานบ่อยตามท่ีพบจากการส ารวจสถานประกอบการตวัอยา่ง 
  4.  แนวทางของภาครัฐท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์คือ 
การอบรมบุคลากรภาครัฐ การกระตุน้ผูป้ระกอบการในการเก็บขอ้มูล การเสริมสร้างความมี
เสถียรภาพของรัฐบาล การปรับปรุงขั้นตอนการติดต่อราชการ การจดั One Stop Service การจดั
อบรมความรู้ด้านการตลาด หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียว ขอ้งด้านการส่งออกควรให้ขอ้มูลกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในดา้นตลาดต่างประเทศและขอ้กีดกนัอ่ืนๆ และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
  Stephen Dennis Rausch (2007) ศึกษาเร่ือง Creativity and Economic Development : 
Exploring the Relationship between Index Rank, Index Components and Economic Development 
Context มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความสัมพนัธ์ระหว่างอนัดบัดชันี องคป์ระกอบดชันีและสภาพ 
แวดลอ้มของการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์น U. S. Metropolitan  Statistical Areas (MSA) กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ต ารา เอกสาร งานวิจยัต่างๆ สมาชิก Creative Class Metropolitan  Statistical Areas 
(MSAs) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช ้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ A Creativity Index for  Metropolitan  Statistical Areas (MSAs)  
Descriptive Statistics the Linear Regression และ Correlation Matrix for Context Variables         
ผลการศึกษา พบวา่ 
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  1.  สมมติฐานท่ีตั้งว่า Creative Class Strategy สามารถมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
สภาพเศรษฐกิจของ MSAs ตามท่ี Florida ไดอ้า้งไวห้รือไม่นั้น ผลการทดสอบสมมติฐานได้ถูก
ปฏิเสธไปส่วนหน่ึงและไดรั้บการยอมรับในส่วนหน่ึง กล่าว คือ บางองคป์ระกอบของดชันีความคิด
สร้าง สรรคเ์ป็นตวัท านายท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อสุขภาพทางเศรษฐกิจหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์น้ีสอดคล้องกับวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเมืองมากกว่าจะท านาย 
นอกจากนั้นตน้ทุนมนุษยแ์ละเทคโนโลยีระดบัสูงก็ท านาย GMP ปัจจุบนั และองคป์ระกอบของ
วฒันธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นผูอ้พยพและการยอมรับความคิดเห็น   
  2.  Creative Class Strategy นบัว่าไดผ้ลดีใน Nashville และ Raleigh-Durham 
มากกว่าใน Indianapolis และ Louisville ซ่ึงมีผลมาจากความจริงท่ีว่ายทุธวิธีไดถู้กปรับใหต้รงกบั
สภาพแวด ลอ้มในการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคต์ั้งแต่แรกเร่ิม 
  Tze - Chang Liu (2011) ศึกษาเร่ือง Open Education and the Creative Economy: 
Global Perspectives and  Comparative Analysis มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อท าความเขา้ใจและวิเคราะห์
เก่ียวกบัการศึกษาแบบเปิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์และการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึน และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการศึกษาแบบเปิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์และการศึกษา
ระดบัท่ีสูงข้ึนในประเทศต่างๆ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ต ารา เอกสาร งานวิจยัต่างๆ กรณีศึกษาในแถบ 
Europe , East Asia, USA และ Oceania เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การศึกษาจากเอกสาร 
และ the Knowledge Assessment Methodology (KAM) of the World  Bank. สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  Policy  Data Analysis Interpretative Textual Analysis The Co-Plot Method 
KAM  Data  Analysis และ Characteristic Analysis ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  หน่ึงในบทบาทส าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละสังคมเปิด คือ การสร้าง
ความรู้แบบเปิดโมเดลของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ การศึกษาแบบเปิดและสังคมเปิดมีพื้นฐานมา
จากความรู้แบบเปิดในสภาพแวดลอ้มของเศรษฐกิจเชิงสังคมภายในประเทศ 
  2.  แนวทางของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคข้ึ์นอยู่กบัหลายประเด็นของการพฒันา 
เช่น นโยบาย, การศึกษา วฒันธรรมทางสังคม การร่วมมือทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานดา้น
เทคโนโลยี แม้ว่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต้องการหลายส่วนส าคัญเพื่อท าการพฒันาอย่างมี
ประสิทธิภาพการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนอาจจะมีบทบาทท่ีส าคญั อยา่งแรกการศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนจะ
จัดเตรียมทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงส าหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ อย่างท่ีสอง 
การศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนสามารถเป็นศูนยก์ลางส าหรับเครือข่ายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นการเสนอ
งานวิจยัและรูปแบบส าหรับการผลิตความรู้ อยา่งท่ีสาม สภาพแวดลอ้มขององคค์วามรู้แบบเปิดและ
วฒันธรรมจะจดัเตรียมการผลิตองคค์วามรู้แบบสะสมและวฒันธรรมแบบเปิดในสงัคม 
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  3.  การศึกษาระดบัท่ีสูงข้ึนไม่เพียงแต่สะทอ้นส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัไวเ้ท่านั้นแต่จะ
ติดต่อ ส่ือสารกบัสาธารณะและมีอิทธิพลกบัสาธารณะโดยผา่นทางองคค์วามรู้แบบเปิด การศึกษา
ระดบัท่ีสูงข้ึนอาจก่อใหเ้กิดกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเช่นการท างานกบับริษทั
ทอ้งถ่ินและการเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
  4.  การเปรียบเทียบ Co-Plot ท าให้เห็นว่า แต่ละประเทศมีเน้ือหาทางด้าน
วฒันธรรมและสังคมของการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละเศรษฐกิจองคค์วามรู้แตกต่างกนั
ไป ประเทศท่ีมี GDP สูงไม่จ าเป็นตอ้งมีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการพฒันาการศึกษาแบบเปิดท่ี
เขม้แขง็ อยา่งไรก็ตามประเทศใดท่ีมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละการศึกษาแบบเปิด
ท่ีเขม้แขง็กอ็าจจะน าไปสู่การพฒันาท่ีเติมเตม็ไดม้ากกวา่ในสังคมยคุใหม่ท่ีเป็นสงัคมแบบเปิด 
  Xuan Jiang (2011) ศึกษาเร่ือง The Global Diffusion and Variations of Creative 
Industries for Urban Development: The Chinese Experience in Shanghai, Beijing, and Guangzhou 
มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อท าการส ารวจและประเมินสถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในประเทศจีน และ 2) เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบของการกระจายตวัและการเปล่ียนแปลง
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นประเทศจีนเพื่อการพฒันาเมืองและเศรษฐกิจในระดบัเมือง กลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ กรณีศึกษาเก่ียวกบั อุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศองักฤษและประเทศจีน 
(เมืองเซ่ียงไฮ,้ ปักก่ิง, และกวางโจว) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การศึกษาจากเอกสาร 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ Policy  Data Analysis และInterpretative Textual Analysis 
ผลการศึกษา พบวา่  
  1.  นโยบายของเมืองซ่ียงไฮ ้ ปักก่ิง และกวางโจวใหค้วามส าคญัไปท่ีภาคอุปทาน
และเพิกเฉยต่อภาคอุปสงคซ่ึ์งแตกต่างจากนโยบายในภาพกวา้งของประเทศจีนซ่ึงเนน้ทั้งภาคอุป
สงคแ์ละอุปทาน เช่น ภาครัฐของกวางโจวเนน้ใหก้ารสนบัสนุนเป็นการเฉพาะต่อบริษทัขนาดใหญ่
ท่ีท าอุตสาหกรรมสร้างสรรคซ่ึ์งต่างจากภาพรวมในระดบัโลกท่ีเนน้ให้การสนบัสนุนบริษทัขนาด
ยอ่ยหรือ SME 
  2.  การท าอุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์ก าหนดโดยท่ีสหราชอาณาจกัรเปรียบเสมือน
มีแหล่งอา้งอิงซ่ึงมีอุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์ก าหนดโดย CASS เพิ่มเติมเขา้มารวมไปถึงความน่าจะ
เป็นในบางกลุ่มโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นการปรับ เปล่ียนท่ีรวดเร็วของการคาดการณ์แนวโน้มทางดา้น
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นประเทศจีน 
  3.  อุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องเมืองเซ่ียงไฮ ้ ปักก่ิง และกวางโจวไดส้ะทอ้นให้
เห็นถึงความเขา้ใจท่ีแตกต่างดา้นความคิด อุตสาหกรรมสร้างสรรคท่ี์ผ่านการก าหนดโดยภาครัฐ
ของเซ่ียงไฮมี้ความคลา้ยคลึงกบัอุตสาหกรรมสร้าง สรรคโ์ดย CASS แต่ในกรณีของปักก่ิงและกวาง
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โจวไดส้ะทอ้นถึงเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคและความมีรูปแบบเฉพาะของตวัเอง ทั้งน้ี อุตสาหกรรม
สร้างสรรคไ์ดส้ร้างประสิทธิภาพเชิงบวกดา้นเศรษฐกิจและสร้างศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนต่อเศรษฐกิจ
ระดบัทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนัหากอาศยัการนิยามโดย CASS เป็นตวัอา้งอิงจะเห็นว่าทั้งสามเมืองใหญ่
ไดเ้พิกเฉยต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคม์ากมายแทนท่ีจะท าการรวบรวมเอาไว ้ 
  Brian J. Hracs (2012) ศึกษาเร่ืองWorking in The Creative Economy: The 
Spatial Dynamics of Employment Risk for Musicians in Toronto มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อตรวจสอบ
ผลจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมดนตรีท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของนักดนตรีอิสระ 2) เพื่อ
ส ารวจความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อวิชาชีพนกัดนตรีอิสระ และ 3) เพื่อส ารวจการ
ขยายตวัดา้นโครง สร้างและความตอ้งการในการผลิตเครือ ข่ายนกัดนตรีอิสระ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดนตรี เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
ความหมายเชิงตีความ (Interpretative Textual Analysis) ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  นักดนตรีอิสระก าลังประสบปัญหาเก่ียว กับระบบการจ้างงานและการ
สนบัสนุนดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการจากภาครัฐ 
  2.  เมืองโตรอนโตควรสร้างเครือข่ายของนักดนตรีอิสระเพื่อเป็นศูนยก์ลางท่ี   
นกัดนตรีอิสระและผูมี้พรสวรรคท์างดา้นดนตรีมารวมตวักนัแลกเปล่ียนประสบการณ์และร่วมมือ
กนัในการพฒันาอุตสาหกรรมดนตรีใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
ตอนที ่3 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ภาพยนตร์เป็นกระบวนการบนัทึกภาพดว้ยฟิลม์ แลว้น าออกฉายในลกัษณะท่ีแสดงให้
เห็นภาพเคล่ือนไหว (Motion Picture) ภาพท่ีปรากฏบนฟิลม์ภาพนยตร์หลงัจากผา่นกระบวนการ
ถ่ายท าแลว้เป็นเพียงภาพน่ิงจ านวนมาก ท่ีมีอริยาบทหรือแสดงอาการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงไปที
ละน้อยต่อเน่ืองกันเป็นช่วงๆ ตามเร่ืองราวท่ีได้ถ่ายท าและตดัต่อมา ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หรือเป็นการแสดงให้เหมือนจริง หรืออาจเป็นการแสดงและสร้างภาพจาก
จินตนาการของผูส้ร้างก็ได ้ดว้ยคุณลกัษณะพิเศษของภาพยนตร์ท่ีแสดงให้เห็นภาพและเสียงอนั
น่าสนใจ ภาพยนตร์จึงเป็นส่ือมวลชนท่ีมีบทบาทและอิทธิพลในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูงมา
ตลอดเวลานบัร้อยปี จนปัจจุบนัแมจ้ะมีส่ือประเภทอ่ืนเกิดข้ึนมากแลว้ แต่ภาพยนตร์ก็ยงัอยูใ่นความ
นิยมและไดรั้บการพฒันาให้มีบทบาทส าคญัอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกิจการดา้นธุรกิจการบนัเทิง 
และยงัมีคุณค่าอย่างสูงส าหรับการศึกษา เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษ สามารถ
ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวไดอ้ยา่งลึกซ้ึง (มูลนิธิหนงัไทย, 2555)  
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 1.  นิยามภาพยนตร์และภาพยนตร์ไทย 
  พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ.2551 ได้ให้ค  าจ ากัดความของ
ภาพยนตร์ไวว้่าภาพยนตร์ หมายถึง วสัดุท่ีมีการบนัทึกภาพ หรือภาพและเสียงซ่ึงสามารถน ามาฉาย
ใหเ้ห็นเป็นภาพท่ีเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ไม่รวมถึงวีดิทศัน์ 
  พระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ.2551 ได้ให้ค  าจ ากัดความของ
ภาพยนตร์ไวว้า่ภาพยนตร์ไทย หมายถึง ภาพยนตร์ท่ีใชภ้าษาไทยหรือภาษาทอ้งถ่ินของประเทศไทย
ทั้ งหมดหรือ เป็นส่วนใหญ่ในบทภาพยนตร์ต้นฉบับส าหรับการแสดงภาพยนตร์และเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิเป็นผูมี้สญัชาติไทย 
 

 2.  องค์ประกอบของธุรกจิภาพยนตร์ 
  ธุรกิจภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีองค์ประกอบของการผลิต    
การลงทุน การขายและการจา้งงาน เหมือนอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ และเป็นองคป์ระกอบท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ, 2551 : 15 – 16) 
  1.  การผลิต คือ การสร้างภาพยนตร์ข้ึนมาตามความตอ้งการของตลาด ในช่วง
เวลาดังกล่าวหรือคาดคะเนตลาดในอนาคต ซ่ึงปัจจัยท่ีผูผ้ลิตภาพยนตร์จะตอ้งพิจารณาได้แก่    
ความพร้อมในการลงทุน การก าหนดนโยบายและแผนงาน ความพร้อมในการบริหารงาน ความ
สนใจของผูบ้ริโภคในขณะนั้นว่าสนใจภาพยนตร์แนวใด ผูส้ร้างภาพยนตร์ตามกระแสหรือทวน
กระแส อยา่งไรจึงประสบความส าเร็จ โดยอาศยัแนวคิดดา้นการผลิตท่ีว่า ผูบ้ริโภคพอใจผลิตภณัฑ์
ท่ีจัดหา ได้ง่ายและต้นทุนต ่า ผูจ้ ัดองค์การมุ่งความส าคญัท่ีการผลิตต้องยึดหลักการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดีข้ึน และผูบ้ริหารตอ้งมีกระบวนการควบคุมหรือตรวจสอบตลาด เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน โดยการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทางการตลาด เม่ือน า
ภาพยนตร์ออกฉายตามโรงภาพยนตร์ เช่น การตรวจสอบรายได ้การตรวจสอบกลยุทธ์ทางการ
ส่งเสริมการตลาดว่าได้ผลหรือไม่ ตลอดจนการติดตามการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ เพื่อน ามาปรับ
แผนการตลาดต่อไป 
  2.   การตั้งราคา เม่ือผลิตภาพยนตร์ส าเร็จจะมีการก าหนดราคาจ าหน่าย  ดยราคา
ของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีเรียกว่า “ฟอร์มหนัง”  หมายถึง เน้ือเร่ือง          
ผูก้  ากบั  ดารา  ทุน  และเทคนิคการถ่ายท า  เป็นตน้ 
  3.   การจดัจ าหน่าย  หรือการเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือการน าออก
ฉายตามโรงภาพยนตร์เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดช้ม โดยอาศยัหลกัท่ีวา่ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปไม่ซ้ือผลิตภณัฑ์
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ขององคก์ารหรือซ้ือแต่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งใชค้วามพยายามในการ
ขายและการส่งเสริมการตลาดอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงการพิจารณาถึงความจ าเป็นและความตอ้งการของ
ตลาดเป้าหมาย  และการสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหนือคู่แข่งขนั 
  4.   การส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค หรือมีการส่งเสริมการตลาดโดยวิธีการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดท้ราบข่าวสารเก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ 
  ปัจจุบนัธุรกิจภาพยนตร์มีการเปล่ียนแปลงไปมาก  จากธุรกิจเชิงเด่ียวในยคุเร่ิมตน้
มาเป็นธุรกิจเชิงกลุ่ม และเขา้สู่ยคุของการสร้างเครือข่ายและแสวงหาพนัธมิตรในรูปแบบต่างๆ เร่ิม
จากการน าธุรกิจเขา้ตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นวิธีหาเงินทุนจากการกระจายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน  ท าให้
บริษทั มีแหล่งเงินทุนระยะยาวท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ีย สามารถน าไปใชส้นับสนุนการด าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งยงัถือเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัธุรกิจอีกดว้ย นอกจากน้ีการรวมตวักนัทางธุรกิจ
ท าใหเ้กิดการส่งเสริมธุรกิจซ่ึงกนัและกนั ด าเนินธุรกิจเชิงรุกมากข้ึน สามารถลดตน้ทุนภาพยนตร์มี
อ านาจต่อรองสูงในการคดัเลือกภาพยนตร์เขา้ฉาย และสามารถต่อยอดธุรกิจบนัเทิงมากข้ึนดว้ย 
 

 3.  ประเภทของภาพยนตร์ 
  ประเภทของภาพยนตร์หรือ ฌองส์ (Gemres) เป็นค าท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศส 
หมายถึง งานศิลปะดา้นหนงั ภาพวาด แต่ธุรกิจภาพยนตร์น ามาใชเ้พื่อการจดัประเภทของภาพยนตร์
ท่ีเหมือนกนัดว้ยเน้ือหาเร่ืองหรือลกัษณะการน าเสนอท่ีคลา้ยคลึงกนัดว้ยการจดัเป็นหมวดหมู่ ดงัน้ี 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2551 : 16 – 19) 
  1.   นกัการศึกษาภาพยนตร์ วิลเล่ียม ไบเออร์ (William Bayer) ไดร้วบรวมแนว
ภาพยนตร์ไว ้12 ประเภท  ดงัน้ี 
   1.1  ภาพยนตร์ลูกทุ่งตะวนัตก (Western) เป็นภาพยนตร์บนัเทิงท่ีผลิตข้ึนเพื่อ
แสดงถึงรูปแบบชีวิตของโคบาล เพื่อสนองความตอ้งการของผูนิ้ยมชีวิตการต่อสู้ ทั้งดา้นเล่ห์เหล่ียม 
และความรุนแรงในการสร้างตวัหรือชุมชนในช่วงบุกเบิกตะวนัตก 
   1.2  ภาพยนตร์ลึกลบัต่ืนเตน้ (Intrigue and Suspense) เป็นภาพยนตร์บนัเทิง  
ท่ีผลิตในรูปแบบอาชญากรรม บู๊ แก๊งสเตอร์ นับสืบ สายลบั หรือจารกรรม ท่ีอาศยัความลึกลบั       
มีเง่ือนง า ต่ืนเตน้ โลดโผนเป็นหลกั 
   1.3  ภาพยนตร์ตลก (Comedies) เป็นภาพยนตร์ท่ีผลิตข้ึนในรูปแบบท่ีใหค้วาม
ขนขนั ทั้งความขบขนัท่ีเสียดสีสังคม ความขบขนัแบบฝันเฟ่ือง หรือแบบคนปัญญาอ่อน เพื่อให ้ 
คนดูเกิดความ คร้ืนเครง 
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   1.4  ภาพยนตร์เพลง (Musicals)  เป็นภาพยนตร์ท่ีผลิตข้ึนโดยมีลกัษณะของ
ศิลปการละครผสมอยู ่ เพื่อแสดงความรู้สึกออกมาเป็นเพลงและเกิดความตระการตาดว้ยการจดัฉาก
ระบ าอนัวิจิตร 
   1.5  ภาพยนตร์สงคราม (War)  เป็นภาพยนตร์ท่ีผลิตข้ึนในรูปแบบการเชิดชู
วีรกรรมในสงคราม  ต่อตา้นสงคราม  หรือเร่ืองราวชีวิตของผูค้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากสงคราม 
   1.6 ภาพยนตร์ผจญภยั (Adventure)  เป็นภาพยนตร์ท่ีมุ่งแต่รูปแบบดา้นความ
บนัเทิงมากกว่าการสะทอ้นภาพชีวิตมนุษย ์ โดยพยายามมุ่งเนน้ถึงความองอาจ  หา้วหาญ  ในความ
โลดโผนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความลูกผูช้าย 
   1.7  ภาพยนตร์เก่ียวกบัศีลธรรมและสังคม (Manner, Morals & Society)  เป็น
ภาพยนตร์ท่ีผลิตข้ึนโดยถือเอาพลงัทางอารมณ์ท่ีมีต่อสงัคม ไดแ้สดงออกมาในภาพยนตร์เป็นส าคญั 
เป็นการแสดงภาพของสังคมในความคิดของผูส้ร้างแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั แต่ตอ้ง
มีความงามทางศิลปะปรากฏอยู ่
   1.8  ภาพยนตร์เก่ียวกบัวงการบนัเทิง (Film about Film)  เป็นภาพยนตร์ท่ีผลิต
ข้ึนโดยตอ้งการเปิดเผยเบ้ืองหลงัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรือบางเร่ืองอาจเป็นการฉีกหน้ากาก
วงการมายา เพื่อสนองความตอ้งการของผูส้ร้างท่ีจะอธิบายถึงโลกส่วนตวัของส่ิงท่ีตนรู้จกั 
   1.9  ภาพยนตร์ส่วนตวั (Cinema of Personal Expression) เป็นภาพยนตร์       
ท่ีผลิตข้ึนเพื่อแสดงความคิดเห็นของตนท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม  ตามความรู้สึกนึกคิดในฐานะของ    
ผูส้ร้างสรรคท์างศิลปะ 
   1.10 ภาพยนตร์จินตนาการและเขยา่ขวญั (Fantasy and Horror) เป็นภาพยนตร์
ท่ีผลิตข้ึนในรูปแบบท่ีเร้าความต่ืนเตน้ สนุกสนาน หรือสร้างความรู้สึกสยดสยอง สั่นประสาท ซ่ึง
แฝงมาในสภาพจริงท่ีอยูใ่นส่วนลึก  อนัแอบแฝงอยูใ่ตจิ้ตส านึกของรูปกาย 
   1.11 ภาพยนตร์สะทอ้นสังคม (The Concerned Cinema) เป็นภาพยนตร์ท่ีผลิต
ข้ึนโดยการน าเอาสภาพของปัญญาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาแสดงให้เห็น โดยเป็นปัญหาท่ีคน
ส่วนใหญ่ในสงัคมขณะนั้นเผชิญอยู ่ท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นปากเสียงแทนคนในสังคม 
   1.12 ภาพยนตร์ประวติัศาสตร์ (Period Film) เป็นภาพยนตร์ท่ีผลิตข้ึนโดยอิง
ความสมจริงในทางประวติัศาสตร์ ทั้งดา้นการจดัฉาก เคร่ืองประดบัฉาก เคร่ืองแต่งกาย เน้ือหาตอ้ง
เป็นความจริงตามประวติัศาสตร์ โดยมีความสมเหตุสมผลสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการน าเสนอ 
  2.  นกัทฤษฎีหรือนกัวิเคราะห์ภาพยนตร์  ไดแ้บ่งประเภทของภาพยนตร์ออกเป็น 
9 ประเภท ไดแ้ก่ ภาพยนตร์สยองขวญั (Horror) ภาพยนตร์ลึกลบั สืบสวนสอบสวน (Suspense) 
ภาพยนตร์ตลก (Comedy) ภาพยนตร์นกัเลงอนัธพาล (Gangster) ภาพยนตร์จินตนาการ (Fantasy) 
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ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Sci-fi) ภาพยนตร์คาวบอย (Western) ภาพยนตร์ชีวิต (Drama) และ
ภาพยนตร์ความรัก (Romance) 
  3.  ชมรมวิจารณ์บนัเทิง ได้แบ่งประเภทภาพยนตร์ในประเทศไทยออกเป็น 5 
ประเภท ดงัน้ี 
   3.1 ภาพยนตร์ตลก คือ ภาพยนตร์ท่ี เน้นเน้ือหาตลกขบขันทุกประเภท         
ไม่จริงจงักบัขอ้เท็จจริง ตอ้งการสร้างความสนุกคร้ืนเครงให้กบัคนดูเป็นหลกั โดยครอบคลุมถึง
ภาพยนตร์หนงัชีวิตตลกและผตีลก เช่น พรางชมพ ูบุปผาราตรี 
   3.2 ภาพยนตร์บู ๊หรือภาพยนตร์แอค็ชัน่เป็นภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาอาชญากรรม 
รุนแรง ต่อสู้  ชิงไหวชิงพริบ ของกลุ่มแก๊งอนัธพาล การต่อสู้เพื่อศกัด์ิศรีและอ านาจ การไล่ล่า
สังหารและการลา้งแคน้ เช่น ดงพญาไฟ ชุมเสือแดนสิงห์ 7 ประจญับาน องคบ์าก เป็นตน้ 
   3.3  ภาพยนตร์ชีวิต เป็นภาพยนตร์แนวเหมือนจริง อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ปัญหาชีวิตมนุษยใ์นสังคม การต่อสู้กับชีวิตท่ีล าบาก ภาพยนตร์รักทัว่ไปของหนุ่มสาว รวมทั้ง
โศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม ท่ีสร้างความรักและอบอุ่นซ่ึงกันและกัน เช่น ผูห้ญิงห้าบาป        
ขงัแปด 15 ค ่าเดือน 11  ขนุแผน แฟนฉนั สุริโยไท กมุภาพนัธ์ ชา้งเพื่อนแกว้ เป็นตน้ 
   3.4 ภาพยนตร์ผี  เป็นภาพยนตร์ผีทัว่ไปท่ีสร้างความน่ากลวั แต่ตลกขบขนั  
หรือหนงัผน่ีากลวัทัว่ไป เช่น ต านานกระสือ โรงแรมผ ี ผหีวัขาด สงัหรณ์ แกว้ขนเหลก็ เป็นตน้ 
   3.5 ภาพยนตร์โป๊ เป็นภาพยนตร์ท่ีเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัทางเพศ  เร่ืองกามารมณ์  
เสพสังวาส 
  4.   Box Office ไดแ้บ่งประเภทของภาพยนตร์ ออกเป็น 27 ประเภท ดงัปรากฏ
รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  การแบ่งประเภทภาพยนตร์ตาม Box Office  
 

ล าดบัที่ ประเภท (Genre) ตัวอย่างภาพยนตร์ 
1 3D Spy Kids 3 
2 Action – Martial Arts Rush Hour 2 
3 Adventure – Period Pirates of the Caribbean : Dead Man’s Chest 
4 Animation Shrek 2 
 Animation – Computer Shrek 2 
 Animation – Fantasy Shrek 2 
 Animation – Sci-Fi Lilo & Stitch 
5 CGI Star King Kong 
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ตารางท่ี 3  การแบ่งประเภทภาพยนตร์ตาม Box Office (ต่อ) 
 

ล าดบัที่ ประเภท (Genre) ตัวอย่างภาพยนตร์ 
6 Comedy – Body Switch Big 
 Comedy – College National Lampoon’s Animal House 
 Comedy – Dark/Black The War of the Roses 
 Comedy – Fat Suit Mrs. Doubtfire 
 Comedy – Fish-Out-of-Water Father Three Men and a Baby 
 Comedy – God Bruce Almighty 
 Comedy – High School Porky’s 
 Comedy – R-Rated Youth Wedding Crashers 
 Comedy – Road Trip Dumb and Dumber 

 Comedy – Spy Goldmember 
 Comedy – What If? Bruce Almighty 
 Comedy – Remake The Longest Yard 
7 Comic Book Adaptation Spider-Man 
8 Con Artist / Hustler Catch Me If You Can 
9 Cop – Dirty The Departed 

10 Crime – Romantic Comedy The Mexican 
 Crime Time The Departed 

11 Dance Saturday Night Fever 
12 Documentary Fahrenheit 9/11 

 Documentary – Political  Fahrenheit 9/11 

13 Dog 101 Dalmatians (Live Action) 
14 Drama – Kidnapping Ransom 

 Drama – Summer Forrest Gump 
15 Family – Children’s Book Adaptation Harry Potter / Sorcerer’s Stone 

 Family – Remake Charlie and the Chocolate Factory 
 Family – Second Sequels See Chart 

 Family – Sequels See Chart 
 Family–Talking Animal (Live Action) Doctor Dolittle 

16 Fantasy – Live Action Return of the King 
17 Gay / Lesbian Birdcage 
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ตารางท่ี 3  การแบ่งประเภทภาพยนตร์ตาม Box Office (ต่อ) 
 

ล าดบัที่ ประเภท (Genre) ตัวอย่างภาพยนตร์ 
18 Horror – Period Van Helsing 

 Horror – Terror in the Water Jaws 
 Horror – Anthology Twilight Zone : The Movie 
 Horror – Comedy Scary Movie 
 Horror – Remake The Ring 

19 Musical Grease 
20 Neo Noir Sin City 
21 Remake – Asian Godzilla 

 Remake – Sequel to a Remake Mummy Returns 
22 Revenge Gladiator 
23 Romantic – Comedy My Big Fat Greek Wedding 

 Romantic – Drama Titanic 
 Romantic - Fantasy  Ghost 

24 Sci-Fi – Based on Book Jurassic Park 
 Sci-Fi – Satire Truman Show 
 Sci-Fi – Comedy Men in Black 

 Sci-Fi – Horror War of the Worlds 
 Sci-Fi – Remake War of the Worlds 

25 Sports League of Their Own 
26 Thriller – Erotic Fatal Attraction 

 Thriller – Political Air Force One 
 Thriller – Serial Killer Hannibal 

27 War – World War 2 Saving Private Ryan 

 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, โครงการศึกษาเพือ่ 
จัดท ายุทธศาสตร์การพฒันาธุรกจิภาพยนตร์ไทย. รายงานฉบบัสมบูรณ์. (กรุงเทพมหานคร:  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2551). 
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 4.  กระบวนการผลติภาพยนตร์ 
  การผลิตภาพยนตร์มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก ข้ึนอยู่กบัประเภทของ
ภาพยนตร์ ขนาดของงานการผลิตภาพยนตร์ ปัจจยัเก้ือหนุนและปัจจยัแวดลอ้มของภาพยนตร์ท่ีจะ
ผลิต ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ, 2551 : 20 – 22) 
  1.   ขั้นตอนเตรียมงานก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์(Pre-Production) การเตรียมงาน
ก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นการวางโครงสร้างให้กับงานกองถ่ายท าทั้ งหมด การถ่ายท า
ภาพยนตร์จะด าเนินการไปดว้ยดีหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัการจดัเตรียมงานเป็นส าคญั ดงันั้นการเตรียมการ
ท่ีละเอียดและรอบคอบ ช่วยให้การถ่ายท าภาพยนตร์ด าเนินไปได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย         
ซ่ึงสามารถสรุปงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   1.1 การจดัหาบทภาพยนตร์ เป็นการน าเน้ือหาท่ีไดจ้ากผูป้ระพนัธ์หรือผูเ้ขียน
บทท่ีมีแนวคิดน่าสนใจมาจดัท าเป็นเร่ืองราว และพฒันาจนเป็นภาพยนตร์เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติั
ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมีวิธีการสร้างสรรคบ์ทภาพยนตร์ 3 แนวทาง คือ จากแนวคิดของผูอ้  านวย การ
สร้าง ผูก้  ากบัภาพยนตร์ และจากผูเ้ขียนบทเสนอแนวคิดและร่วมท าบทภาพยนตร์กบัผูอ้  านวยการ
สร้าง เป็นการท่ีผูเ้ขียนบทมีแนวคิดหรือเร่ืองท่ีน่าสนใจ 
   1.2 การคดัเลือกนกัแสดง ผูก้  ากบัภาพยนตร์และผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์
จะพิจารณาคดัเลือกผูแ้สดงท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะการคดัเลือกดารา เพราะเป็นบุคคลส าคญัของเร่ือง
ในภาพยนตร์ เพื่อใหก้ารถ่ายทอดรายละเอียดของเร่ืองไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการสร้างภาพยนตร์ 
   1.3 การจดัตารางการถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นการแบ่งปริมาณงานในการถ่ายท า
ตามสภาพงานท่ีได้มาจากใบแยกบทภาพยนตร์ เพื่อให้การเตรียมงานของฝ่ายต่างๆ ประสาน
สมัพนัธ์กนั โดยถือเป็นแผนผงัเวลาของการถ่ายท าภาพยนตร์ดว้ย 
   1.4 การจดัหาสถานท่ี เป็นการเตรียมบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี
ท่ีใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์ เพื่อใหส้ามารถถ่ายท าภาพยนตร์ไดต้ามรายละเอียดของบทภาพยนตร์ 
   1.5  การออกแบบและการสร้างฉากภาพยนตร์ เป็นการดดัแปลงหรือตกแต่ง
สถานท่ีให้พร้อมท่ีจะใช้ถ่ายท าภาพยนตร์ โดยให้มีบรรยากาศตามบทภาพยนตร์ท่ีก าหนดไว ้ 
รวมทั้งการเตรียมเคร่ืองแต่งกายและการตกแต่งอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการออกแบบใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหา 
   1.6 การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ เป็นการเลือกและตระเตรียมส่ิงต่างๆ ท่ีจะใช้
ในการถ่ายท าภาพยนตร์ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมสรรพ ทั้งส่วนท่ีเป็นฟิลม์ อุปกรณ์ถ่ายท า อุปกรณ์
ประกอบกลอ้ง อุปกรณ์รองรับกลอ้ง อุปกรณ์เก่ียวกบัแสงและอ่ืนๆ 
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   1.7 การจดัทีมงาน เป็นการคดัเลือกทีมงานท่ีมีความเหมาะสมกบัภาพยนตร์
เขา้ถ่ายท าภาพยนตร์ โดยทีมงานจะตอ้งสามารถประสานงานกนัไดอ้ย่างสอดคลอ้งสัมพนัธ์และ
ผสมผสานกลมกลืนกนั 
   1.8  การก าหนดวงเงินงบประมาณ เป็นการประมาณวงเงินท่ีใชใ้นการถ่ายท า
ภาพยนตร์ เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและราบร่ืน 
  2.  ขั้นตอนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Production)  งานในขั้นตอนน้ีอยู่ภายใตค้วาม
รับผิดชอบของผูก้  ากบัภาพยนตร์ท่ีตอ้งบริหารงานในการถ่ายท าให้ด าเนินไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว
และต่อเน่ือง โดยมีความงดงามทางศิลปะและการส่ือสารท่ีดีท่ีสุดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย งาน
ท่ีส าคญัในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ย 
   2.1 การประชุมทีมงาน เป็นการสร้างความเขา้ใจและตรวจสอบความพร้อม
ก่อนท่ีจะยกกองถ่ายท าออกไปปฏิบติังาน โดยการประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
   2.2 การยกกองถ่าย เป็นการเคล่ือนกองถ่ายสู่การปฏิบติังานในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยการน าอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการถ่ายท าและบุคลากรไปยงัท่ีนดั
หมายล่วงหนา้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายท าท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายโดยไม่จ าเป็น 
   2.3 การด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร์ เป็นการลงมือถ่ายท าภาพยนตร์ภายใต้
การอ านวยการสร้างของผูก้  ากบัภาพยนตร์ เพื่อใหไ้ดภ้าพและเสียงเกิดข้ึนบนฟิลม์ภาพยนตร์ 
  3.  ขั้นตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ (Post-Production) ภายหลงัจากการถ่ายท า
ภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ จะตอ้งน าภาพยนตร์ท่ีไดเ้ขา้สู่ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า แต่ในระหว่างการ
ถ่ายท าก็อาจจะมีขั้นตอนหลงัการถ่ายท าควบคู่ไปกับการถ่ายท า เช่น การส่งฟิล์มภาพยนตร์ท่ี      
ถ่ายท าแลว้ไปลา้งและพิมพฟิ์ลม์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของการถ่ายท า ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะมีส่วน
ส าคญั คือ 
   3.1 การส่งฟิล์มท่ีถ่ายท าแลว้ไปด าเนินการลา้งและพิมพ์ฟิล์ม โดยส่งฟิล์ม
พร้อมกบัใบรายงานการถ่ายท าภาพยนตร์ ให้ห้องแลปท าการลา้งฟิลม์และพิมพฟิ์ลม์ตามประเภท
ของฟิลม์ท่ีใชใ้นการถ่ายท า 
   3.2 การตดัต่อล าดบัภาพและเสียง เป็นการน าฟิลม์ท่ีผา่นการตรวจสอบความ
สมบูรณ์จากผูก้  ากบัภาพยนตร์ ส่งไปใหผู้ต้ดัต่อภาพยนตร์ด าเนินการคดัเลือกช็อต  เพื่อน ามาวางให้
อยูใ่นช่วงของคทัหรือซีนท่ีถูกตอ้ง  ดว้ยการก าหนดความยาวของแต่ละช็อตใหเ้หมาะสม 
   3.3  การพมิพฟิ์ลม์ภาพยนตร์ เป็นการน าฟิลม์แม่แบบไปจดัพิมพ ์ ซ่ึงก่อนท่ีจะ
พิมพเ์พื่อน าออกฉายเผยแพร่นั้นจะตอ้งแกไ้ขสี และความสวา่งใหมี้ความกลมกลืนและสมดุลกนั 
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  4.   การตลาดภาพยนตร์ เป็นปัจจัยส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจภาพยนตร์       
ท่ีมีการตลาดครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต และมีความต่อเน่ือง มีโอกาสประสบความส าเร็จสูง  
โดยกิจกรรมทางการตลาดประกอบดว้ย 
   4.1  การโฆษณา  เป็นการน าเสนอกิจกรรมข่าวสารเก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีก าลงั
ด าเนินการผลิต เร่ิมตั้งแต่ก่อนมีการถ่ายท า ระหว่างถ่ายท า และหลงัถ่ายท า โดยผูผ้ลิตท่ีมีศกัยภาพ
สูงจะมีการด าเนินกิจกรรมในดา้นน้ีเป็นอย่างมาก  และต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน เช่น การ
ประกาศรับสมคัรนักแสดงก่อนเร่ิมสร้างภาพยนตร์ผ่านส่ือต่างๆ การจดัแถลงข่าวว่าจะจดัแสดง
ภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ไปยงัต่างประเทศ  การน าส่ือมวลชนเขา้ชมการถ่ายท า ฯลฯ 
   4.2  การเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับ
ส่ือมวลชนต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแจ้งกลุ่มคนให้รับรู้ถึงการเคล่ือนไหวของภาพยนตร์  
รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีของกลุ่มคนต่อภาพยนตร์นั้นๆ โดยมีกิจกรรม เช่น การน าดารา
นกัแสดงเดินแจกของช าร่วยตามชุมชนต่างๆ  การน าดารานกัแสดงใหส้ัมภาษณ์ตามส่ือ ฯลฯ 
   ส าหรับตวัอยา่งภาพยนตร์ท่ีน ากลยทุธ์ทางการตลาดมาประยกุตใ์ชจ้นประสบ
ผลส าเร็จสูงสุด คือ ภาพยนตร์เร่ืองสุริโยไท ซ่ึงมีการใช้ส่ือเกือบทุกประเภทในการโฆษณา  
ประชาสัมพนัธ์  เช่น วิทยุ โทรทศัน์  ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ ์ป้ายคตัเอาท ์โดยเน้นความยิ่งใหญ่ของ
ภาพยนตร์  ประกอบกับการน าเบ้ืองหลงัมาถ่ายท า การให้สัมภาษณ์ทั้งผูก้  ากับ ดารานักแสดง  
ทีมงาน  และนักวิจารณ์ภาพยนตร์ผ่านส่ือ เพื่อกระตุน้ให้ผูช้มอยากเขา้ชมภาพยนตร์ ส่วนกลยุทธ์
ของบริษทัไฟวส์ตาร์ โปรดกัชัน่ จ  ากดั ท่ีน ามาใชใ้นช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ  ปี 2539-2541  จนท า
ให้บริษัทผ่านช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไปได้ คือ การท าการตลาดควบคู่กับการวางแผนการผลิต
ภาพยนตร์ โดยการสร้างผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างจากคนอ่ืนในแง่ของเน้ือเร่ือง ประเภทของภาพยนตร์  
มีการปรับลดตน้ทุนในการผลิตและการกระจายช่องทางการจดัจ าหน่ายให้มากท่ีสุด โดยใช้การ
ส่งเสริมการขายเป็นแรงกระตุน้ 
   ดงันั้นจึงอาจกล่าวสรุปไดว้่า การวางแผนดา้นการตลาดมีความส าคญัและจ าเป็น
ส าหรับการบริหารงานภาพยนตร์  เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จและสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งขนัได ้เน่ืองจาก
เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนภาพยนตร์ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ภาพยนตร์
กระจายไปยงัผูบ้ริโภคไดท้นัเวลา และทนัตามความนิยมในระยะเวลานั้น ท าให้สามารถแข่งขนักบั
คู่แข่งขนัได ้ ซ่ึงการวางแผนการตลาดท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยสร้างผลก าไรใหก้บัธุรกิจ 
  5.   การฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์เป็นสินคา้ของโรงภาพยนตร์ท่ีจดัเป็นสินคา้ท่ีมี
ช่วงอายสุั้น ผูป้ระกอบการจึงตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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   5.1  การโฆษณา เป็นการโฆษณาภาพยนตร์ท่ีมีการจดัฉายในโรงภาพยนตร์  
เพื่อแจง้ใหผู้ช้มทราบวา่จะมีการฉายภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ ในล าดบัต่อไป โดยใชโ้ปสเตอร์  นิตยสาร  
แผ่นพบั ใบปลิว ป้ายผา้ การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต การฉายภาพยนตร์ตวัอย่าง   
เป็นตน้ 
   5.2 การส่งเสริมการขาย เป็นกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
สนใจในตวัภาพยนตร์ และพฤติกรรมท่ีจะมาชมภาพยนตร์ ด้วยการให้ส่วนลด การแจกคูปอง      
การแจกของสมนาคุณ การชิงโชค  กิจกรรมการแข่งขนัต่างๆ ฯลฯ 
   5.3  การประชาสัมพนัธ์  เป็นกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของภาพยนตร์โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  โดยมีกิจกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ การจัดนิทรรศการส าหรับภาพยนตร์ การจัดรอบ
ส่ือมวลชน การจดักิจกรรมสมัมนาท่ีเก่ียวกบัภาพยนตร์ 
   5.4  การขายโดยพนักงานขาย  การใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดกบัพนักงานขาย
บตัร ซ่ึงมีหนา้ท่ีให้ขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคเก่ียวกบัภาพยนตร์ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่พนกังาน
ขายบตัรและการใหพ้นกังานขายบตัรใส่เส้ือภาพยนตร์ ฯลฯ 
   อาจกล่าวไดว้่าภาพยนตร์เป็นส่ือบนัเทิงสากลและเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ี
ส าคญัของหลายประเทศในโลก ดงันั้นประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีทรัพยากรมาก
พอท่ีจะผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยเป็นท่ีรู้จักในสายตานานาชาติจึงควรส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยอยา่งจริงจงัเพื่อส่งออกวฒันธรรมอนัดีงามของประเทศใหเ้ป็นท่ีประจกัษท์ัว่โลก 
 

 5.  พระราชบัญญตัิและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
  มณฑิรา ธาดาอ านวยชยั (2552 : 253 – 254) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยวา่มีดงัน้ี 
  1.  การออกพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี
ออกมาเพื่อทดแทนกฎหมายฉบบัเก่า คือ พระราชบญัญติัภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 ท่ีมุ่งเน้นในการ
ควบคุมส่ือ เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีออกเพื่อป้องกนัการใชส่ื้อในการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง 
มีการใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน โดยยกเลิกพระราชบญัญติั พ.ศ. 2473 พระราชบญัญติัภาพยนตร์ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2479 ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 205 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2515 และ
พระราชบญัญติัควบคุมกิจการเทปและวสัดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 ท่ีดูแลในเร่ืองการให้ฉาย หรือ
ให้บริการภาพยนตร์เทปและวสัดุโทรทัศน์ เป็นกฎหมายท่ีควบคุมดูแลการขอใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบกิจการจ าหน่าย ใหเ้ช่า และแลกเปล่ียนเทปและวสัดุโทรทศัน์ ใชระบบเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ 
(Censor) ก่อนจดัฉาย และตรวจพิจารณาภาพยนตร์ส าหรับการฉายหรือการใหบ้ริการเทปและวสัดุ
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โทรทศัน์ ซ่ึงเป็นขั้น ตอนท่ีซ ้ าซอ้นส าหรับภาพยนตร์ท่ีฉายทั้งโรงภาพยนตร์ในรูปแบบของฟิลม์
ภาพยนตร์ และส าหรับตลาดท่ีเป็นวีซีดีและดีวีดี ซ่ึงการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในปัจจุบนัมีความ
ซ ้ าซ้อนเพราะอยู่ในความรับผิดชอบของหลายองคก์าร รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์ใหอ้ยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบขององคก์ารเดียว และลดการตรวจพิจารณาท่ีซ ้ าซอ้น กล่าว
โดยสรุปคือมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และบทบญัญติั
บางประการไม่เหมาะกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ท่ีเทคโนโลยมีีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 
  2.  การออกพระราชบญัญติัส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัยและให้มีการจัดตั้ งกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในการอุดหนุน หรือให้กูย้ืมเงินแก่ผูข้อรับการส่งเสริม โดยมีคณะกรรมการส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมยัท าหนา้ท่ีในการเสนอนโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันาศิลปะร่วมสมยั รวมถึง
ก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการจดัตั้ ง
คณะกรรมการบริหารกองทุน และวางระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง “ศิลปะร่วมสมยั” ในท่ีน้ีหมายถึง 
ศิลปะท่ีสร้างสรรคจ์ากความคิดและประยกุตอ์ยา่งบูรณาการ โดยมีวฒันธรรมเป็นรากฐานส าคญัใน
การสร้างสรรค์เพื่อรับใช้สังคม ประกอบดว้ย 9 สาขาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม 
มณัฑนศิลป์ ภาพยนตร์ เรขศิลป์ ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คีตศิลป์ ทศันศิลป์ และศิลปะการแสดง 
 

 6.  หน่วยงานและกลไกขับเคลือ่นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
  หน่วยงานและกลไกขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
(มณฑิรา ธาดาอ านวยชยั (2552 : 296 – 298) 
  1.  หน่วยงานภาครัฐท่ีส าคญัดา้นภาพยนตร์ของไทย แบ่งออกไดด้งัน้ี 
   1.1 ส านกังานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ กระทรวงวฒันธรรม ท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบสถานประกอบการภาพยนตร์ ไดแ้ก่ ตรวจการสร้างภาพยนตร์ ตรวจกิจการโรงภาพยนตร์ 
ตรวจร้านให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์ รวมถึงการตรวจสถานประกอบการวีดิทศัน์ 
ไดแ้ก่ ตรวจร้านให้เช่า แลกเปล่ียนหรือจ าหน่ายวีดิทศัน์ และท าหน้าท่ีตรวจพิจารณาภาพยนตร์ 
(กระทรวงวฒันธรรม, 2551: 60) ซ่ึงภาพยนตร์ท่ีไม่ตอ้งไดรั้บการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์ข่าวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ภาพยนตร์ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อดูเป็นการส่วนตวั ภาพยนตร์ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาพยนตร์ท่ีฉายในเทศกาล
ภาพยนตร์ระหวา่งประเทศตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ก าหนด ภาพยนตร์ท่ี
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ฉายทางโทรทศัน์และผา่นการตรวจพิจารณาตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทศัน์แลว้ เพื่อลดความซ ้าซอ้นในการตรวจพิจารณา 
   1.2 สถาบนัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรมส่งเสริม สนบัสนุน
และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย ซ่ึงภาพยนตร์ไทยเป็นหน่ึงใน
วฒันธรรมร่วมสมยัท่ีหน่วยงานสนบัสนุน เช่น การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วนในการน าผูก้  ากบั 
ผูอ้  านวยการสร้าง และทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์เพื่อเขา้ร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อ
เผยแพร่และจ าหน่ายภาพยนตร์ไทย การสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้นโดยจดั
ค่ายภาพยนตร์สั้นและจดัประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นตน้ 
   1.3 ส านักลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ท าหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษา แนะน า และบริการต่างๆ เก่ียวกับการขอรับความคุม้ครองตามกฎหมาย ลิขสิทธ์ิท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ การประสานและด าเนินงานการปราบปรามละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   1.4 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ท าหนา้ท่ีส่งเสริมการส่งออก
สินคา้ภาพยนตร์ไทย เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็ของบริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทย 
   1.5 กองกิจการภาพยนตร์ ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ท าหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือดา้นต่างๆ แก่คณะถ่ายท าภาพยนตร์ทั้งก่อนถ่ายท า 
ระหว่างถ่ายท า และหลงัการถ่ายท า เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ราชการ และองคก์ารส่วนทอ้งถ่ินเพื่อให้บริการและอ านวยความสะดวก ท าหนา้ท่ีในการอนุญาต 
ใหช้าวต่างชาติเขา้มาถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย 
   1.6 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ท าหน้าท่ีเป็นห้องสมุด พิพิธภัณฑ ์     
หอศิลป์ส าหรับภาพยนตร์ไทยและวีดิทศัน์ไทยเพื่ออนุรักษไ์วเ้ป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาและมรดก
ทางศิลป วฒันธรรมของชาติ และน าออกบริการให้ประชาชนไดศึ้กษาคน้ควา้และช่ืนชมหรือใช้
ประโยชน์อยา่งสะดวกและกวา้งขวาง ภาพยนตร์เป็นส่ือแห่งการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 
  2.  หน่วยงานภาคเอกชนท่ีส าคญัดา้นภาพยนตร์ของไทย แบ่งออกไดด้งัน้ี 
   2.1 สมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 11 สาขาอาชีพ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการในสาขา
ผูอ้  านวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขาผูจ้ดัจ  าหน่าย สาขาผูก้  ากบั สาขาดาราและนักแสดง 
สาขาทีมงานสร้าง สาขานกัพากย ์สาขาแลป สาขาผูส่ื้อข่าวบนัเทิง สาขานกัวิชาการภาพยนตร์ สาขา
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายวีดิทัศน์ โดยมีคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพนัธ์
ภาพยนตร์แห่งชาติท าหนา้ท่ีบริหารจดัการองคก์าร 
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   2.2 มูลนิธิหนงัไทย มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัภาพยนตร์ไทยและเผยแพร่
ผลงานภาพยนตร์ไทย และประสานงานกบัหอภาพยนตร์ซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลมรดกของชาติ รวมทั้งจดั
กิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยท่ีไดรั้บการอนุรักษใ์ห้ประชาชนผูส้นใจทัว่ไปไดเ้ขา้ชม เผยแพร่
ภาพยนตร์ในฐานะมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษยชาติและส่งเสริมภาพยนตร์นอกระบบ (ภาพยนตร์
นอกกระแส ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สารคดี) เพื่อให้เกิดความหลากหลายซ่ึงท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรคม์ากข้ึน 
  3.  เครือข่ายๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นชมรมภาพยนตร์ต่างๆ เช่น ชมรมเยาวชนคนสร้าง
หนงัแห่งประเทศไทย (Young Thai Film Maker) แมว้า่ชมรมภาพยนตร์เหล่าน้ีจะมีรูปแบบท่ีไม่เป็น
ทางการ แต่การสร้างเครือข่ายของกลุ่มเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปท่ีมีความช่ืนชอบ
ในภาพยนตร์ไทย ทั้งการชมและการผลิตภาพยนตร์ไทย ซ่ึงเครือข่ายดังกล่าวมีการพฒันาและ
เติบโตขยายวงกวา้งในอนาคต เช่นเดียวกบัท่ีประเทศองักฤษมีโครงการส่งเสริมให้เยาวชนผลิต
ภาพยนตร์สั้นในรูปแบบดิจิตอล (First Light Movies) ส าหรับเยาวชนท่ีเรียนในระดบัชั้น
ประถมศึกษา และโครงการชมรมภาพยนตร์ (Film Club) เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดช้มภาพยนตร์
ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือ และจุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรคม์าก
ข้ึน ซ่ึงเป็นโครงการส าหรับเยาวชนท่ีเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา เป็นตน้ 
 

 7.  แรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพือ่การพฒันาสู่เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
  การพฒันาดัชนีด้านแรงงานท่ีสร้างสรรค์เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลส าหรับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรคน์ั้น จ าเป็นตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  1.  แรงงานท่ีสร้างสรรคข์องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

   1.1 จ านวนแรงงานท่ีสร้างสรรค์ขั้ นปฐมภูมิท่ีท างานในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ ผูค้วบคุมการผลิตภาพยนตร์ ผูเ้ขียนบท
ภาพยนตร์ ผูค้ดัเลือกนกัแสดง ผูส้อนการแสดง ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูก้  ากบั
ภาพ/ผูถ่้ายภาพยนตร์ ผูช่้วยถ่ายภาพยนตร์ ผูก้  ากบัศิลป์ ผูจ้ดัหาอุปกรณ์ประกอบฉาก ผูบ้นัทึกเสียง 
ผูช่้วยบนัทึกเสียง ผูค้วบคุมความต่อเน่ือง ผูอ้อกแบบเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย ผูอ้อกแบบทรงผม   
ผูแ้ต่งหนา้ นกัแสดง ผูถ่้ายภาพน่ิง ผูถ่้ายเบ้ืองหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ พนกังานอุปกรณ์กองถ่าย 
พนกังานจดัแสง ผูล้  าดบัภาพ ผูช่้วยล าดบัภาพ ผูต้ดัต่อเสียงและผสมเสียง ผูช่้วยตดัต่อเสียงและผสม
เสียง ผูแ้ต่งเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์ และผูอ้อกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
ตวัอยา่งภาพยนตร์ (Trailer) โปสเตอร์ แบนเนอร์ ป้ายโฆษณานอกอาคาร (Outdoor Advertising) 
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แฮนดบิ์ล สปอตโฆษณาวิทยแุละโทรทศัน์ โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร
ภาพยนตร์ เป็นตน้  (จีรบุณย ์ทศันบรรจง, 2545 : 95-96) 
   1.2  จ านวนแรงงานท่ีไม่ใช่แรงงานท่ีสร้างสรรค์ท่ีท างานในอุตสาหกรรม  
เป็นแรงงานด้านการสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล เป็นตน้ 
ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีบนัทึกรายงานการถ่ายท า ผูจ้ดัการกองถ่ายท าภาพยนตร์ ผูป้ระสานงานกอง
ถ่ายภาพยนตร์เจา้หน้าท่ีสวสัดิการ (ดูแลดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมประจ ากองถ่าย) เจา้หน้าท่ีฝ่าย
บญัชีกองถ่าย และเจา้หนา้ท่ีในการขนยา้ยอุปกรณ์ไฟและอุปกรณ์เสียง 
 

 8.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  สมบัติ เมทะนี (2550) ศึกษาเร่ืองนโยบายของรัฐเก่ียวกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย มีวตัถุ ประสงค ์1) เพื่อวิเคราะห์นโยบายของรัฐเก่ียวกบัพระราชบญัญติัภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 
และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวงการภาพยนตร์ไทยและบุคคลทัว่ไป กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและบุคคลอ่ืนจากสาขาอาชีพต่างๆ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ความหมายเชิงตีความ (Interpretative Textual Analysis) และการวิเคราะห์สาระ 
(Content Analysis) ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  พระราชบญัญติัภาพยนตร์ พ.ศ 2473 มีความลา้หลงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ ควรปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าร่างพระราชบญัญติัภาพยนตร์ฉบบั
ใหม่ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานคือ การวิเคราะห์ปัญหาจากพระราชบญัญติัภาพยนตร์ พ.ศ 
2473 ก าหนดปัญหา เลือกทางเลือกในการแกปั้ญหา ก าหนดแนวทางในการน าไปใชป้ระเมินผล 
ผลลพัธ์ ผลกระทบ และระดบัความส าเร็จ 
  2.  ความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัวงการภาพยนตร์และบุคคลทัว่ไป มีความเห็น
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ การผลิตภาพยนตร์ไทยยงัไม่ถือเป็นอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจ
เป็นอุตสาหกรรมไดห้ากผลิตจ านวนมากและมีความหลากหลายจนสามารถผลิตเป็นสินคา้ส่งออก
ได ้การสนับสนุนของรัฐบาลไม่เป็นรูปธรรม การพฒันาภาพยนตร์ไทยควรมีทิศทางดงัน้ีคือ การ
ร่วมทุนกบัต่างประเทศ หาตลาดรองรับ พฒันาคุณภาพภาพยนตร์ไทยทั้งความรู้และเทคนิค ส่วน
การแกไ้ขพระราชบญัญติัภาพยนตร์ พ.ศ 2473 ควรเสนอร่างพระราช บญัญติัภาพยนตร์ฉบบัใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
  รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม (2548) ศึกษาเร่ืองทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการดา้นการตลาดของภาพยนตร์ไทยตาม



 
 

 

79 

ทศันะของผูส้ร้าง ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ไทย 2) เพื่อศึกษาการสร้างสารและการใชส่ื้อใน
กระบวนการทางการ ตลาดของภาพยนตร์ไทย และ 3) เพื่อศึกษาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อยอดรายไดข้อง
ภาพยนตร์ไทย กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปท่ีชมภาพยนตร์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ไทย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย T-test  F-test  
Correlation และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  การวางแผนการตลาดส าหรับภาพยนตร์ไทยเป็น ส่ิงส าคัญ รวมถึง
กลุ่มเป้าหมายคนดู ขนาด ประเภท จุดขายของภาพยนตร์ และฉายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การ
วางแผนส่ือท่ีดีมีผลต่อการตดัสินใจในการจูงใจให้ชมภาพยนตร์ไทย การใชต้วัอย่างภาพยนตร์       
ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือป้ายโฆษณาบริเวณหนา้โรงภาพยนตร์ กระแส
ปากต่อปาก การวิจารณ์ภาพยนตร์ในแง่บวก ผูก้  ากบั ดาราภาพยนตร์ และการจดัอนัดบัภาพยนตร์  
ท่ีท ารายไดสู้ง ลว้นส่งผลต่อการชกัจูงคนมาชมภาพยนตร์ นอกจากน้ีควรมีการใชส่ื้อเฉพาะใหต้รง
กบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดตน้ตน้ทุนการซ้ือส่ือท่ีไม่เป็นประโยชน์และการไร้การประเมินผลการใช้
ส่ืออยา่งท่ีเคยปฏิบติัมาในอดีต 
  2.  ผูช้มส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่น การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี เพศหญิง ชอบ
ภาพยนตร์ผ ีและตลก ขณะท่ีเพศชายชอบภาพยนตร์แอคชัน่มากกว่า ส่วนภาพยนตร์ชีวิตทั้งเพศชาย
และเพศหญิงชอบเหมือนกัน และต่างตอ้งการชมภาพยนตร์ไทยเพื่อความสนุกบนัเทิงมากกว่า
เหตุผลดา้นเน้ือหา ส่วนผูช้มท่ีเป็นผูใ้หญ่มกัไม่ค่อยนิยมชมภาพยนตร์ไทยแต่อย่างไรก็ตามถา้หาก
สร้างภาพยนตร์ไทยท่ีมีคุณภาพ ตลาดในประเทศจะตอบรับมากข้ึนและไดรั้บความสนใจจากตลาด
ต่างประเทศดว้ย 
  3.  ส่ิงท่ีรัฐบาลควรสนับสนุนอย่างจริงจงัคือนโยบายส่งเสริมภาพยนตร์ให้เป็น
สินคา้ทางวฒันธรรมเพื่อเผยแพร่สินคา้ทางเศรษฐกิจและควรสร้างความเขม้แขง็ในภาคของคนดูให้
เป็นผูแ้สวงเสพไม่ใช่ผูร้อเสพ อีกทั้ งส่งเสริมการศึกษาขั้นสูงด้านการเขียนบทภาพยนตร์เพื่อ
ภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพ 
  จีรบุณย์ ทัศนบรรจง (2545) ศึกษาเร่ืองการสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ไทย            
มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างมาตรฐานภาพยนตร์ไทย 2) เพื่อก าหนดมาตรฐาน ดชันีช้ีวดั และเกณฑ์
ตดัสินมาตรฐานของปัจจัยน าเขา้ ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยผลผลิต และปัจจัยผลสัมฤทธ์ิของ
ภาพยนตร์ไทย 3) เพื่อทดสอบการยอมรับขอ้ก าหนดมาตรฐาน ดัชนีช้ีวดั และเกณฑ์ตดัสิน
มาตรฐานจากกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตภาพยนตร์ไทย และ 4) เพื่อทดสอบการน ามาตรฐาน
ภาพยนตร์ไทยไปใชก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตภาพยนตร์ไทย กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่ม
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ กลุ่มนักวิชาชีพดา้นภาพยนตร์ และกลุ่มนักวิชาการดา้นภาพยนตร์      
นกัวิจารณ์ และกลุ่มผูต้รวจพิจารณาภาพยนตร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ Z-test  
ผลการศึกษา พบว่าการศึกษาคร้ังน้ีท าใหไ้ดข้อ้ก าหนดมาตรฐานภาพยนตร์ไทย 16 มาตรฐาน 119 
ดชันีช้ีวดั และเกณฑต์ดัสิน โดยภาพยนตร์ท่ีไดรั้บการประเมินผ่านเกณฑม์าตรฐาน ตอ้งมีคะแนน
ตั้งแต่ 50% ข้ึนไป ส่วนผลส ารวจการยอมรับมาตรฐานภาพยนตร์ไทยท่ีมีต่อขอ้ก าหนดมาตรฐาน
พบวา่มาตรฐานทุกขอ้ไดรั้บการยอมรับ โดยมีสดัส่วนผูเ้ห็นดว้ยมากกวา่ 0.80 
  Kristen M. Daly (2008) ศึกษาเร่ือง Cinema 3.0: How Digital and Computer 
Technologies are Changing Cinema มีวตัถุประสงคเ์พื่อพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเทคโนโลยดิีจิตอล
มีต่อภาพยนตร์ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ต ารา เอกสาร งานวิจยัต่างๆ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การศึกษาจากเอกสารสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ Interpretative Textual Analysis 
ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  ความคาดหวงัท่ีผูช้มมีต่อภาพยนตร์ไดเ้ปล่ียนแปลงไปแลว้ ผูช้มไม่คาดหวงั
การเสพงานศิลป์จากภาพยนตร์รูปแบบเดิมๆอีกต่อไป 
  2.  เทคโนโลยีดิจิตอล การดาวน์โหลด และส่ืออินเทอร์เน็ตไดเ้ปล่ียนภาพยนตร์
ใหเ้ป็นสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายในร้านคา้และเวป็ไซต ์ส่งผลใหภ้าพยนตร์ไม่ถูกจ ากดัอยูเ่ฉพาะ
พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงแต่เผยแพร่ไปไดท้ัว่โลก 
 
ตอนที ่4 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารเพือ่การพฒันาและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 1.  แนวคดิการส่ือสารเพือ่การพฒันา 
  หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองมีหลายประเทศท่ีไม่สามารถตดัสินใจว่าจะเลือกระบบ
การเมืองแบบใดมาใช้ในการบริหารประเทศและพฒันาเศรฐกิจสังคม แต่ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ี
จะตอ้งฟ้ืนฟูบูรณะเศรษฐกิจของชาติท าให้ตอ้งมุ่งวางแผนพฒันาเศรษฐกิจกนัอย่างขะมกัเขมน้ 
ผูอ้  านวยการใหญ่แห่งยเูนสโกในตอนนั้นคือเรเน่ มาฮิว (Rene Maheu) กล่าวว่า “ส่ิงท่ีเราเรียกกนัใน
ศตวรรษท่ี 19 ว่าเสรีภาพก็คือส่ิงท่ีเรียกกนัในศตวรรษน้ีว่าการพฒันานัน่เอง” ซ่ึงหมายความถึงการ
เรียกร้องสนบัสนุนใหป้ระเทศเกิดใหม่หรือท่ีไดรั้บความเสียหายจากสงครามช่วยกนัพฒันาประเทศ 
ก่อนท่ีจะเรียกร้องเสรีภาพและต่อสู้กันในทางการเมืองจนเกิดความเสียหายอีกคร้ัง แนวคิดน้ี        
ไดก้ลายเป็นทฤษฎีทางเศรษฐกิจท่ีน าความส าเร็จมาสู่ยุโรปหลงัสงคราม โดยความช่วยเหลือของ
แผนมาร์แชล (Marshall Plan) และธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา (International 
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Bank for Reconstruction and Development หรือ World Bank) แต่ประเทศท่ียากจนในโลกท่ีสาม 
ยงัไม่ประสบความส าเร็จและยงัตกอยู่ในสภาพของประเทศท่ีก าลังพฒันาจนกระทั่งปัจจุบัน 
อยา่งไรก็ตามความจริงการพฒันาของประเทศในยโุรปตะวนัตกไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัความช่วยเหลือ
เก้ือกูลโดยตรงจากส่ือมวลชนเท่าใดนกั แต่ส่ือมวลชนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดห้ันมาแสดง
ความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่างจริงจัง โดยถือว่า
ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัสังคม (ตามแนวของเยอรมนั) ท่ีมีหน้าท่ีทางสังคมทนัทีท่ีถือก าเนิด (ตาม
แนวของเบลเยี่ยมและฝร่ังเศส) ส่ือมวลชนจึงไดมี้ส่วนช่วยในการพฒันาบูรณะประเทศโดยปริยาย 
แต่ส าหรับประเทศในโลกท่ีสาม ส่ือมวลชนไม่อาจเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีในการพฒันาไดม้ากนัก 
เพราะยงัขาดโครงสร้างพื้นฐาน ความช านาญทางวิชาชีพ เทคโนโลยีและทรัพยากรดา้นการผลิต 
หรือแมแ้ต่ผูรั้บสารท่ีสนใจและมีส่วนร่วมยงัคงยดึมัน่ในแนวความคิดแบบเสรีนิยม หรือไม่ก็ตกอยู่
ภายใตแ้รงบีบคั้นกดดนัของรัฐบาลอ านาจนิยม  (Siebert et al., 1963) 
  วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm) และนักคิดนักวิชาการอีกหลายท่าน เช่น      
แดเนียล เลอร์เนอร์ (Daniel Lerner) และเอฟเวอเรตต ์รอเจอร์ (Everett Rogers) ไดเ้ร่ิมศึกษาวิจยั  
ในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่เม่ือประมาณหลายสิบปีก่อนและไดน้ าเสนอว่า ภายใตน้โยบายและการวางแผนท่ี
เหมาะสม การส่ือสารมีบทบาทในการพฒันาประเทศในโลกท่ีสามได ้ในทางปฏิบติัไดเ้ร่ิมมีการ
เคล่ือนไหวท่ีจะพฒันาและประยุกตท์ฤษฎีน้ีให้ใชไ้ดผ้ลอย่างจริงจงั เช่น มีการมอบหมายบทบาท
หนา้ท่ีท่ีสนบัสนุนการพฒันาใหก้บักระทรวงสารนิเทศ (Ministries of Information) ซ่ึงตั้งข้ึนมาใน
หลายประเทศมีการตั้งสาขาวิชาการส่ือสารเพื่อการพฒันา (Development Communication หรือ 
DEVCOM) ข้ึนในสถาบนัการศึกษาระดบัสูง ผลงานช้ินส าคญัล่าสุดท่ีเสนอแนวความคิดเก่ียวกบั
ทฤษฎีน้ีก็คือ รายงานการศึกษาปัญหาการส่ือสารของคณะกรรมาธิการแม็คไบรด์ของยูเนสโก      
ซ่ึงไดป้ระมวลสารัตถะของทฤษฎีไวอ้ยา่งครบถว้น บทบาทหนา้ท่ีของมวลชนมีทั้งในเชิงรุกและเชิง
รับ คือ นอกจากเขา้มาช่วยเหลือสนับสนุนการพฒันาประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรมแลว้ ยงัตอ้งช่วยต่อสู้ป้องกนัอ านาจเผด็จการและอิทธิพลแทรกแซงของต่างประเทศอีก
ดว้ย แต่ทั้งน้ีก็ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือในระบอบประชาธิปไตยแมว้่าส่ือมวลชนและ
ปัจเจกชนอาจจะถูกจ ากดัเสรีภาพลงไปเพื่อเป้าหมายปลายทางของส่วนรวมกต็าม 
  ในเร่ืองของทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการพฒันาเป็นแนวทางการศึกษาว่าดว้ยเหตุท่ี
ประเทศก าลงัพฒันานั้นมีความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ การเมือง และมีการเปล่ียนแปลงสม ่าเสมอ  
จึงไม่อาจน าทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชไ้ดเ้ลย นอกจากทฤษฎีน้ี ทั้งน้ีเพราะประเทศก าลงัพฒันาขาดในส่ิง
ต่อไปน้ีคือ (McQuail, 2005) 
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  1.  เง่ือนไขท่ีจ าเป็นเพื่อการพฒันาการส่ือสาร คือ ปัจจยัเพื่อการส่ือสาร ความรู้ 
ความช านาญในวิชาชีพน้ี การผลิต และแหล่งความรู้ในการปฏิบติั ผูดู้ ผูอ่้าน 
  2.  ปัจจยัท่ีตอ้งใช ้คือเทคโนโลย ีความช านาญ และวฒันธรรม 
  3.  การพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม เป็นภาระหนา้ท่ีหลกัแห่งชาติ  
  ส่ือในประเทศก าลงัพฒันาจะเนน้บทบาทเชิงธุรกิจ เพื่อการพฒันาหรือการรณรงค์
ของส่ือ เพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ และเพื่อเขา้สู่สังคมอุตสาหกรรม ดงันั้นส่ือในประเทศ
ก าลงัพฒันาจึงมีลกัษณะไม่เป็นอิสระ ต่างชาติครอบง า และมีอ านาจควบคุมตามอ าเภอใจ และใน
สายตาประชาชน ส่ือจะใชเ้พื่อพฒันาประเทศชาติจริงๆ ส่ือของประเทศก าลงัพฒันาจะสนับสนุน
และร่วมเคล่ือนไหวเพื่อประชาธิปไตยซ่ึงจะน าไปสู่หลกัการปกครองตนเอง และต่อตา้นอ านาจของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง พรรคใดพรรคหน่ึงและมีส่วนท าใหต้ระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาสังคม 
บ่อยคร้ังท่ีส่ืออา้งว่าปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และสร้างชาติ และเนน้ผลท่ีจะไดรั้บมากกว่า
เสรีภาพส่วนบุคคล ส่ิงหน่ึงท่ีทฤษฎีเน้น คือ สิทธิในการติดต่อส่ือสารตามบญัญติัขอ้ 19 ของ The 
Universal Declaration of Human Rights กล่าวคือ ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็น 
ในการเสาะหาและรับข่าวสารขอ้มูล และบอกต่อหรือเสนอทางส่ือใดก็ได ้โดยไม่มีขอบเขต  ทั้งน้ี
หลกัการใหญ่ๆ ของทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการพฒันา ไดแ้ก่ การท่ีส่ือยอมรับและปฏิบติัตาม
ภาระหน้าท่ีตามนโยบายพฒันาของชาติ อีกทั้งเสรีภาพจะถูกจ ากดัลงไดต้ามความเหมาะสมดา้น
เศรษฐกิจ และดา้นพฒันาสงัคม การท่ีส่ือตอ้งสนบัสนุนวฒันธรรมและภาษาของชาติก่อนอ่ืนใด ใน
เน้ือหาของข่าวสาร ขอ้มูล การท่ีส่ือตอ้งเสนอข่าวสาร ขอ้มูล เก่ียวกบัประเทศพฒันาดว้ยกนัท่ีมี
ลกัษณะภูมิประเทศ วฒันธรรม และการเมืองคลา้ยๆ กนั การท่ีบุคลากรในส่ือ แมมี้เสรีภาพ แต่ตอ้ง
มีความรับผดิชอบต่อการรวบรวมและกระจายข่าวสาร ขอ้มูล ตลอดจนรัฐบาลมีสิทธิเขา้แทรกแซง 
จ ากดัในการท างานของส่ือและสามารถตรวจตรา ก าหนดเงินสนับสนุนจากรัฐหรือเขา้ควบคุม
โดยตรงได ้ ดงันั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปถึงบทบาทหนา้ท่ีของส่ือมวลชนตามแนวทฤษฎีส่ือสารเพื่อ
การพฒันาเป็นไดด้งัน้ีคือ (Siebert et al., 1963) 
  1.  ควรจะตอ้งยอมรับหลกัการและภาระในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตาม
นโยบายและแผนท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ โดยการเผยแพร่ข่าวสาร ความคิดเห็น และการศึกษาไปใน
ทิศทางท่ีเห็นดว้ยและสนบัสนุนแนวนโยบายและแผนเหล่านั้น 
  2.  ควรจะตอ้งช่วยกนัอนุรักษ์และพฒันาและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชาติ
เพื่อใหเ้ป็นมรดกและเอกลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นชาติ 
  3.  ควรจะตอ้งให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนข่าวสารกบัประเทศก าลงัพฒันา
อ่ืนๆ ท่ีมีความใกลชิ้ดกนัทางภูมิศาสตร์ ทางวฒันธรรมและทางการเมือง 
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  นบัว่าเป็นการประยุกตท์ฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมให้เขา้กบัสถานการณ์ใน
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาแต่ความรับผิดชอบทางสังคมในแนวใหม่น้ีถูกก าหนดให้เนน้ท่ีการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงทางสงัคมโดยตรง และไดร้วมเอาการสร้างชาติและรักษาอธิปไตยดา้น
ต่างๆ ในลกัษณะชาตินิยมผสมผสานเขา้ไปดว้ย จะแตกต่างกบัทฤษฎีอ านาจนิยมก็ตรงท่ีว่าเสรีภาพ
ของบุคคลและของส่ือมวลชนมิได้ถูกจ ากัดด้วยอ านาจบาทใหญ่ของผูบ้ริหารประเทศ หากแต่
จะตอ้งผกูพนักบัความรับผดิชอบตามแนวทางพฒันาในครรลองของประชาธิปไตย ในสภาพความ
เป็นจริงผูบ้ริหารประเทศคงจะตอ้งก าหนดวิเทโศบายท่ีสามารถชกัชวนส่ือมวลชนในภาคเอกชนให้
เขา้มามีส่วนในกระบวนการพฒันาดว้ยความเตม็ใจ  
  ทั้งน้ีแดเนียล เลอร์เนอร์ (Daniel Lerner) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ส่ือสารกบัการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจนและรัดกุมว่า “การพฒันา หมายถึง การมีกิริยาสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนัอยา่งมีระบบ การรวบรวมมวลชนและการเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางในกระบวนการตดัสิน
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของส่วนรวมในกรณีของประเทศท่ีส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งสามประการน้ีเกิดข้ึนไดก้็โดยผ่านการส่ือสารเท่านั้น กล่าวอีกนยัหน่ึงการพฒันา
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ไม่สามารถด าเนินไปได้ถา้ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ       
จากเครือข่ายของการส่ือสาร ดว้ยเหตุน้ีถา้หากมีการน าการส่ือสารมาใชใ้ห้ถูกตอ้งและเพียงพอแลว้    
ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมการพฒันาของประเทศไดอ้ยา่งมาก อาจกล่าวไดว้่าการส่ือสารเป็นทั้งดชันี
ของการพฒันาและเคร่ืองมือหรือวิธีการของการพฒันาสังคม (ปรมะ สตะเวทิน, 2548 : 74) 
 

 2.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  วุธพงศ์ ลาภเจริญ (2549) ศึกษาเร่ืองการพฒันากลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาด
แบบครบวงจรเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการใชจ่้ายผ่านบตัรเครดิตในประเทศไทยเพื่อธ ารง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจภาคประชาชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในการใชบ้ตัร
เครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต วิเคราะห์ถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับบตัรเครดิต อาทิ เช่น อตัรา
ดอกเบ้ีย การคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ระยะเวลาการปลอดหน้ี เป็นตน้ ของผูถื้อบตัรเครดิตเพื่อศึกษา
และหากลยทุธ์ในการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication : 
IMC) ส าหรับธุรกิจบตัรเครดิต เพื่อการส่ือสารไปยงัผูถื้อบตัรเครดิต ตลอดจนพฒันาแนวทางใน
การใช้การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับตัรเครดิต เพื่อ
ควบคุมการก่อหน้ีภาคประชาชน และธ ารงไวซ่ึ้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจภาคประชาชน การวิจยั
คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยในการศึกษาคร้ังน้ีมาจาก 3 ทาง ดงัน้ีคือ 
การวิจยัจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Research) ซ่ึงเป็นการศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เอกสาร บทความทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารท่ีเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ทั้งจากผูป้ระกอบการบตัร
เครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีก ากบัธุรกิจบตัรเครดิต ตลอดจนสมาคมบตัร
เครดิต การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กบัผูป้ระกอบการบตัรเครดิตเพื่อทราบถึงปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชจ่้ายบตัรเครดิตของผูถื้อบตัรเครดิต และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 
Group) กบัผูถื้อบตัรเครดิตเพื่อทราบถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับตัรเครดิต ตลอดจนปัญหาท่ีเกิด
จากการใชบ้ตัรเครดิต  ผลการศึกษา พบวา่ 
  1.  โดยทัว่ๆ ไปแลว้ ผูป้ระกอบการบตัรเครดิต จะใชเ้คร่ืองมือในการส่ือสารกบั 
ผูถื้อบตัรเครดิตมากกว่า 1 ช่องทางอยู่แลว้ โดยในทุกๆ ช่องทางจะมีความสัมพนัธ์กนั และ
สอดคลอ้งในแนวเดียวกนั หรือมีลกัษณะเป็นการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรหรือแบบ
บูรณาการ หรือแบบครบเคร่ือง (Integrated Marketing Communication) ผูป้ระกอบการบตัรเครดิต
จะใชท้ั้งเคร่ืองมือในการส่ือสารทั้งท่ีใชบุ้คคล (Personal Communication) อนัไดแ้ก่ พนกังานขาย
บัตรเครดิต เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการลูกคา้ เป็นต้น และเคร่ืองมือส่ือสารท่ีไม่ใช่ตัวบุคคล (Non-
Personal Communication) อนัไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์ การจดักิจกรรม
ทางการตลาด เป็นตน้ จนถึงการใชท้ั้ง 2 แบบอย่างประสมประสานกนั ส่วนงบประมาณจะเป็น
ปัจจยัในการก าหนดในการเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดจนไปถึงแผนงานดา้นการตลาด 
และนโยบายของผูป้ระกอบการบตัรแต่ละราย ส่วนโปรแกรมส่งเสริมการขาย ท่ีพบเห็นมากท่ีสุด
ในธุรกิจบตัรเครดิต คือการจบัมือเป็นหุน้ส่วนทางธุรกิจกบัหา้งร้าน โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ 
ในลกัษณะท่ีเรียกว่า การท า Co-Brand และ Co-Promotion เป้าหมายหลกัของการท าการตลาดดว้ย
โปรแกรม Co-Brand และ Co-Promotion คือ ตอ้งการขยายฐานลูกคา้ แต่อยา่งไรก็ตาม การท า Co-
Brand และ Co-Promotion ตอ้งมีความระมดัระวงั หากภาพลกัษณ์ของพนัธมิตรเสียหายยอ่มกระทบ
ภาพลกัษณ์ของบตัรเครดิตนั้น อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่วนโปรแกรมส่งเสริมการขายดว้ยการสะสม
คะแนนเพื่อแลกของรางวลั เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาจากการลดราคาสินคา้ มีเป้าหมายเพื่อกระตุน้
ยอดใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตเป็นส าคญั 
  2.  ส าหรับการส่ือสารการตลาดของผูป้ระกอบการบตัรเครดิต แมจ้ะมีการแยก 
กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะ แต่ทางผูป้ระกอบการบตัรเครดิตไม่มี
แนวทางการป้องกันกรณีกลุ่มลูกคา้ผิดกลุ่มเป้าหมาย บางบริษทัถือเป็นผลพลอยได้ด้วย ถ้ามี
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เขา้มาร่วมบริการ อน่ึงการท่ีผูป้ระกอบการบตัรเครดิตไดเ้นน้แต่การส่งเสริมการ
ขาย เพื่อกระตุน้การใชจ่้าย สามารถส่งผลต่อปัญหาหน้ีภาคประชาชนท่ีก่อตวัเพิ่มข้ึน จากการใชจ่้าย
ผ่านบตัรเครดิตได้ โดยโปรแกรมการส่ือสารการตลาดท่ีส่ือสารไปยงัลูกคา้ นับตั้ งแต่การออก
โปรแกรมส่งเสริมการขาย หรือการโฆษณาท่ีส่ือสารไปยงัลูกคา้ ลว้นแต่กระตุน้ใหมี้การใชจ่้ายมาก
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ข้ึนทั้งส้ิน แต่ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตไม่มีการสร้างวินยัทางการเงินให้แก่ลูกคา้แต่อยา่งใด การ
วิจยัคร้ังน้ียงัพบดว้ยวา่ สดัส่วนการใชส่ื้อของผูป้ระกอบยงัมีความแตกต่างกนัค่อนมาก ระหว่างการ
ส่ือสารเพื่อสร้างความความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต และการใชส่ื้อเพื่อการ
ส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการรายหน่ึงระบุว่า ใชส่ื้อเพื่อการส่งเสริมการขายมากกว่าร้อยละ 80 
และใช้ส่ือเพื่อการสร้างความรู้ความเขา้ใจเพียงร้อยละ 20 เท่านั้ นจึงย่อมแสดงให้เห็นว่า 
ผูป้ระกอบการบตัรเครดิตค านึงรายไดข้องบริษทั มากกว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว จาก
การศึกษาพบว่าหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในธุรกิจบตัรเครดิต ตลอดจนการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบับตัรเครดิต ประกอบดว้ย 4 หน่วยงานหลกั ดงัน้ีคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)
สมาคมบตัรเครดิต ศูนยข์อ้มูลเครดิตบูโร (Credit Bureau) และผูป้ระกอบการบตัรเครดิต ทั้งน้ีแต่ละ
หน่วยงานกจ็ะมีบทบาทในการส่ือสารตามบทบาทของตนเอง กล่าวคือ 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการส่ือสารจะส่ือสารไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจบตัรเครดิตกบัประชาชนท่ีถือบตัรเครดิต รวมถึง
ประชาชนทัว่ไป 2) สมาคมบตัรเครดิต จะเป็นการส่ือสารเก่ียวกบัความปลอดภยัในการใชบ้ตัร
เครดิต การป้องการทุจริตบตัรเครดิต การใชบ้ตัรเครดิต และการใชบ้ตัรเครดิตในการสั่งซ้ือทาง 
Internet 3) ศูนยข์อ้มูลเครดิตบูโร จะเป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในประวติัเครดิต
ของตนเอง และใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้มูลเครดิตตนเอง และ 4) ผูป้ระกอบการบตัรเครดิต 
ซ่ึงจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการให้ขอ้มูลตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ขณะเดียวกนัก็มี
บทบาทในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต 
 
ตอนที ่5 แนวคดิ ทฤษฎทีางด้านมนุษยศาสตร์และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 ความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมภายใตร้ะบบทุนนิยม
โลกถือเป็นหัวใจส าคญัของโลกาภิวตัน์ ระบบการส่ือสารช่วยส่งผ่านประสบการณ์ วิถีชีวิต และ
วฒันธรรม วตัถุนิยมจากสากลมาผนวกรวมเขา้กบัทอ้งถ่ิน ก่อใหเ้กิดกระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ค่านิยม และระบบคุณค่าต่างๆในสังคมไทย (เยน็จิตร ถ่ินขาม, 
2556) 
 

 1.  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการแพร่กระจายทางวฒันธรรม 
  การแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Cultural Diffusion Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้
เก่ียวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ท่ีใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเรียกว่า   
“ลกัษณะเฉพาะทางประวติัศาสตร์” (Historical Particularism) นกัมานุษยวิทยาในแนวความคิดน้ี
คือ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas) เป็นนกัมานุษยวิทยาชาวเยอรมนัซ่ึงท างานในต าแหน่งอาจารย์
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มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นว่า “การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็น
กระบวนการท่ีมีลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมหน่ึงแพร่กระจายไปสู่อีกวัฒนธรรมหน่ึง                    
โดยปรับเปล่ียนให้สอด คลอ้งกบัวฒันธรรมใหม่” นอกจากนั้นยงัเป็นผูส้นับสนุนให้เกิดแนวคิดท่ี   
เช่ือว่า “วฒันธรรมสามารถวดัได ้โดยน าวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกนัและพิจารณา
คุณลกัษณะท่ีสูงกวา่หรือดอ้ยกวา่ของแต่ละวฒันธรรม แต่ยงัคงเช่ือวา่วฒันธรรมนั้นไม่มีวฒันธรรมใด
ท่ีดีกว่าหรือเลวกว่ากนั” เอช.จี. บาร์เนท (H.G. Barnett) นกัมานุษยวิทยาชาวอเมริกนัซ่ึงสนใจศึกษา
เก่ียวกบันวตักรรม (Innovation) ท่ีถือว่าเป็นตวัแทนจากวฒันธรรมหน่ึงและมีการถ่ายทอดไปยงั
วฒันธรรมอ่ืน ในงานเขียนช่ือ“Innovation : The Basis of Cultural Change” (1953) กล่าวไวว้่า 
นวตักรรมก็คือ ความคิดหรือพฤติกรรมหรือส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีเป็นของใหม่ เพราะมนัแตกต่างทาง ดา้น
คุณภาพไปจากรูปแบบท่ีมีอยู่ บาร์เนทเช่ือว่า “วฒันธรรมเปล่ียนไปเพราะนวตักรรม แต่ขณะเดียวกนั
วฒันธรรมบางวฒันธรรมอาจเป็นตวัถ่วงหรือไม่สนบัสนุนใหเ้กิดมีนวตักรรมก็ได ้ฉะนั้นเขาจึงเสนอว่า
จ าเป็นตอ้งมีวิธีการส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมข้ึนในสังคมหรือวฒันธรรม”  เอฟเวอเรท เอม็. โรเจอร์ 
(Everett M. Rogers) ผูเ้ขียนงานช่ือ “Diffusion of Innovations” ไดเ้นน้ว่า “การเปล่ียนแปลงสังคม
ส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มามากกว่าเกิดจากการประดิษฐคิ์ดคน้
ภายในสังคม และนวตักรรม (Innovation) ท่ีถ่ายทอดกนันั้นอาจเป็นความคิด (Idea) ซ่ึงรับมาในรูป
สัญลกัษณ์ (Symbolic Adoption) ถ่ายทอดไดย้าก หรืออาจเป็นวตัถุ (Object) ท่ีรับมาในรูปการกระท า 
(Action Adoption) ซ่ึงจะเห็นไดง่้ายกว่า” โรเจอร์ ไดก้ล่าวว่า “นวตักรรมท่ีจะยอมรับกนัไดง่้าย ตอ้งมี
ลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) มีประโยชน์มากกว่าของเดิม (Relative Advantage) (2) สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมของสังคมท่ีรับ (Compatibility) (3) ไม่ยุ่งยากสลบัซับซ้อนมาก (Less Complexity) 
(4) สามารถแบ่งทดลองรับมาปฏิบติัเป็นคร้ังคราวได ้(Divisibility) และ (5) สามารถมองเห็นเขา้ใจง่าย 
(Visibility) นอกจากนั้นโรเจอร์ยงัไดน้ าเสนอขั้นตอนการตดัสินใจรับเอานวตักรรมใหม่อีก 5 ขั้นตอน
ไดแ้ก่ (1) ขั้นตอนในการรับรู้นวตักรรม (Awareness) (2) เกิดความสนใจในนวตักรรมนั้นๆ (Interest) 
(3) ประเมินค่านวตักรรม (Evaluation) (4) ทดลองใชน้วตักรรม (Trial) และ (5) การรับหรือไม่รับเอา
นวตักรรม (Adoption or Refection) โดยผูรั้บนวตักรรมอาจมีทั้งผูรั้บเร็วหรือชา้แตกต่างกนัไป”  โดย
สรุปทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมน้ีจะช่วยอธิบายวิธีการ/ขั้นตอน ของการเผยแพร่วฒันธรรม
หน่ึงไปสู่อีกวฒันธรรมหน่ึงซ่ึงตอ้งค านึงถึงขอ้เหมือนและขอ้ต่างของวฒันธรรมทั้งสองเป็นส าคญั      
(มีชยั  สมพรไพลิน, 2555) 
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 2.  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับทางนวตักรรม 
  คุณลกัษณะของนวตักรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับ (Characteristic of Innovations)    
มี 5 ประการดงัน้ี คือ (Rogers, 1983)  
  1.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึน (Relative Advantage) คือ การท่ีผูย้อมรับนวตักรรม
รู้สึกว่านวตักรรมท่ีรับเขา้มานั้ นดีกว่าความคิดเดิม การวดัความดีกว่านั้ นอาจวดัได้หลายทาง 
กล่าวคือ  ในดา้นเศรษฐกิจ ความเช่ือถือในสังคม ความสะดวกสบาย และความพึงพอใจ การ
มองเห็นวา่มีประโยชน์น้ี ประโยชน์ดา้นรูปธรรมไม่ใช่ส่ิงส าคญั แต่ส่ิงส าคญัคือ การท่ีปัจเจกชนนั้น
เห็นว่านวตักรรมมีประโยชน์ต่อเขา และยงัมีผูเ้ห็นคุณค่าประโยชน์ของนวตักรรมมากข้ึนเพียงใด 
การยอมรับกจ็ะเพิ่มเร็วข้ึน 
  2.  ความเขา้กนัไดห้รือความสอดคลอ้ง (Compatibility) คือ การท่ีผูย้อมรับ
นวตักรรมรู้สึกหรือคิดว่านวตักรรมนั้นมีลกัษณะท่ีเขา้กนัได ้หรือไปดว้ยกนัไดก้บัค่านิยมท่ีเป็นอยู่
ประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนความตอ้งการของผูย้อมรับนวตักรรมท่ีเขา้กบัค่านิยม บรรทดัฐาน
ของระบบสังคมนั้นย่อมไดรั้บการยอมรับชา้กว่านวตักรรมท่ีเขา้กนัไดก้บัค่านิยมบรรทดัฐานของ
ระบบสังคมนั้น การเขา้กนัไดข้องนวตักรรมกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ จะท าให้ผูย้อมรับ
นวตักรรมรู้สึกวา่ไม่ตอ้งเส่ียงภยัมาก ท าใหน้วตักรรมนั้นมีความหมายส าหรับเขามากข้ึน 
  3.  ความสลบัซบัซอ้น (Complexity) หมายถึง การท่ีผูย้อมรับนวตักรรมเห็นว่า
นวตักรรมนั้นมีความซับซ้อน ยากต่อการท าความเขา้ใจและน าไปใช้ นวตักรรมบางอย่างถา้มี
ลกัษณะไม่ยากต่อการเขา้ใจ สมาชิกในสังคมสามารถเขา้ใจไดแ้ละน าไปใชไ้ดส้ะดวก นวตักรรม
นั้นกจ็ะไดรั้บการยอมรับอยา่งรวดเร็ว 
  4.  ความสามารถน าไปทดลองใชไ้ด้ (Trialability) คือ การท่ีนวตักรรมมีลกัษณะ
ท่ีสามารถน าไปทดลองใชไ้ด ้ทั้งน้ีเพราะผูน้ าไปใชจ้ะรู้สึกเส่ียงภยันอ้ยลง อนัจะมีผลใหน้วตักรรม
นั้นมีการยอมรับไดเ้ร็วข้ึน เพราะมีโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการเรียนรู้นัน่เอง 
  5.  ความสามารถสังเกตเห็นผลได  ้ (Observability) คือ ระดบัท่ีผลของนวตักรรม
สามารถเป็นส่ิงท่ีสังเกตเห็นผลได ้ผลของนวตักรรมบางชนิดสามารถเห็นไดง่้าย แต่บางชนิดก็
สังเกตเห็นไดย้าก ดว้ยเหตุน้ีนวตักรรมท่ีมีส่วนรูปร่าง (Material Innovations) จึงถูกยอมรับง่ายกว่า
และเร็วกวา่นวตักรรมท่ีมีแต่ส่วนท่ีเป็นความคิด (Non-material Innovations) อยา่งเดียว  
  จากแนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าคุณลกัษณะของนวตักรรมตามท่ี     
ผูย้อมรับรู้สึกว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรม ซ่ึงถา้นวตักรรมนั้นมี
ประโยชน์สามารถเขา้ใจง่าย น าไปทดลองใชไ้ด ้มีประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคทัว่ไปนิยม
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นวตักรรมนั้นๆ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการยอมรับเร็วข้ึน แต่ถึงแมน้นวตักรรมท่ีสร้างข้ึนจะเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์มาก แต่ถา้บุคคลเห็นวา่ไม่ดี ไม่มีประโยชน์ กอ็าจจะปฏิเสธนวตักรรมนั้นไดเ้ช่นกนั  
  นอกจากน้ี โรเจอร์ (Rogers, 1983) ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะและพฤติกรรมของ        
ผูย้อมรับนวัตกรรมในระดับต่างๆ โดยพิจารณาจากค่านิยม คุณลักษณะส่วนตัว พฤติกรรม           
ส่ือความรู้ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของบุคคลออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
  1.  ผูน้ าการยอมรับ (Innovators: Venturesome) คุณสมบติัของกลุ่มบุคคลน้ีคือ 
ความกลา้ความเส่ียง และกระหายท่ีจะทดลอง อนัเป็นเหตุใหต้อ้งขวนขวายหาความรู้ และพบปะกบั
บุคคลอยู่เสมอ มีสถานะทางเศรษฐกิจ มีรายไดสู้งสุด และมีทรัพยสิ์นพอจะเส่ียงกบัการไดเ้สียอนั
เน่ืองมาจากการทดลองท า และกลา้ท่ีจะยอมรับความลม้เหลวอนัจะเกิดข้ึน มีความสามารถและ
ความรู้ดีพอท่ีจะเขา้ใจ และตามทนัแนวคิดนวตักรรม มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ชอบสังคม
กบัพวกเดียวกนัแมจ้ะอยูค่นละแห่งและห่างไกลกนัก็ตาม กลุ่มน้ีมกัถูกกล่าวว่าเป็นพวกหวักา้วหนา้ 
ไม่ยอมตามสงัคม 
  2.  ผูย้อมรับเร็ว (Early Adopters: Respectable) กลุ่มน้ีจะช่วยพฒันาสังคมได้
ดีกวา่กลุ่มแรก เป็นท่ียอมรับนบัถือของสมาชิกในกลุ่ม เป็นตวัอยา่งท่ีดีในดา้นการยอมรับนวตักรรม 
เพราะเป็นกลุ่มท่ีไม่กา้วหน้าเกินไปในดา้นความคิด จนคนในสังคมตามไม่ทนัเหมือนกลุ่มแรก 
ผลงานของกลุ่มน้ีมักจะประสบความส าเร็จอยู่เสมอ เพราะกระท าด้วยความระมัดระวงั และ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ทั้งน้ีเพื่อรักษาไวซ่ึ้งการยอมรับนับถือของบุคคลในชุมชน กลุ่มน้ีมกัมี
การศึกษาดี ฉลาดชอบแสดงความคิดเห็น และชอมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 
  3.  ผูย้อมรับปานกลาง (Early Majority: Deliberate) กลุ่มน้ีมกัจะพิจารณาอยา่ง
รอบคอบก่อนท่ีจะยอมรับนวตักรรมแผนใหม่หรือนวตักรรมใด ๆ การตดัสินใจยอมรับนวตักรรม
ของคนกลุ่มน้ีใชเ้วลานานกว่า 2 กลุ่มแรก แต่ยงัเป็นกลุ่มท่ียอมรับนวตักรรมแผนใหม่เร็วกว่าบุคคล
ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มยอมรับค่อนขา้งชา้ ลกัษณะของคนกลุ่มน้ีเป็นผูมี้สัมพนัธ์สูงกบัสมาชิกในกลุ่ม แต่
ไม่ไดเ้ป็นผูน้ ากลุ่ม 
  4.  ผูย้อมรับค่อนขา้งชา้ (Late Majority: Skeptical) กลุ่มน้ียอมรับนวตักรรม
ต่อเม่ือจ านวนคนมากกวา่คร้ังยอมรับไปแลว้ นั้นคือวิทยาการใหม่ หรือนวตักรรมไดรั้บการทดลอง
และประเมินผลจากคนในสังคมแลว้ว่าดีจริง การยอมรับของคนกลุ่มน้ีส่วนหน่ึงเน่ืองจากปัญหา
เศรษฐกิจ อีกส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากแรงผลกัดนัทางสงัคม ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น 
  5.  ผูย้อมรับชา้ (Laggards: Traditional) เป็นกลุ่มสุดทา้ยท่ียอมรับกลุ่มน้ีมี
ลกัษณะชอบยดึถือของเก่า ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง พบปะสังสรรคเ์ฉพาะคนท่ีมีค่านิยมเหมือนกนั 
ไม่สนใจโลกภายนอก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีชะลอการยอมรับ 
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 3.  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัทุน 
  ทุน หมายถึง ปัจจยัการผลิตชนิดหน่ึง เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใชร่้วมกบัปัจจยั
การผลิตอ่ืนๆ เพื่อการผลิตสินคา้และบริการ แมว้่าค  าว่า “ทุน” มีความหมายในเชิงเศรษฐกิจเป็น
หลกั  สังเกตไดจ้ากการใชแ้นวคิดเร่ืองทุนในสงัคมไทยนั้นมีการใชใ้นหลายความหมายดงัน้ี 
  3.1 ทุนมนุษย์ (Human Capital)  
   อมรา  พงศาพิชญ์ (2543 : 9, อา้งถึงในป่ินวดี  ศรีสุพรรณ, 2547) ให้
ความหมายทุนมนุษยไ์วว้่า  การวางอยู่บนความคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีอธิบายเร่ืองการลงทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
   เทียนฉาย  กีระนนัท ์(2544)  กล่าวว่า  นกัเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ถึงศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจของ “คน” ในรูปของความรู้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ สุขภาพ ท่ีแฝงอยูใ่นตวั “คน” 
จะไม่สามารถสร้างผลผลิตไดม้ากนกั แต่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจในตวั “คน” นั้นเองท่ีมีบทบาทส าคญั  
ในการสร้างสรรค์ผลผลิตจึงได้มีการวิเคราะห์ว่า คลา้ยๆ กับศกัยภาพทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์
ประเภททุนอยา่งหน่ึง  และเรียกศกัยภาพทางเศรษฐกิจของ “คน” น้ีวา่ “ทุนมนุษย”์ หรือ Human capital 
   ทั้งน้ีทุนมนุษยม์องได ้2 ดา้นคือ ในแง่ของการลงทุนทางการศึกษา สุขภาพ  
และการฝึกทกัษะความสามารถของมนุษย ์และในแง่ของการน าทุนหรือสมรรถนะและศกัยภาพ
ของมนุษยไ์ปใช้เพื่อการสร้างสรรค์และผลิตงาน  ทุนมนุษยใ์นแง่น้ีวางอยู่บนฐานความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์โดยให้ความส าคญักับคนซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั โดยมุ่งเน้นไปท่ีเร่ือง
ศกัยภาพการผลิตของคน  เพื่อท่ีจะไดทุ้นมนุษยท่ี์แขง็แรง สามารถผลิตผลงานได ้และการศึกษาท่ี
แต่ละคนไดรั้บ  ดงันั้นสังคมใดท่ีมีทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บการศึกษามากก็เช่ือว่า ย่อมจะพฒันา
สังคมให้เจริญมากข้ึนได ้การรวมกลุ่มคนในสังคมของแต่ละอาชีพแต่ละสายงานยงัจะท าให้มีการ
ระดมสมอง และระดมพลงัท่ีจะขบัเคล่ือนงานต่างๆ  และเรียกร้องความตอ้งการของกลุ่มไดม้ากข้ึน  
ยิ่งเป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บความไวว้างใจ มีประสิทธิภาพและมีอ านาจก็ยิ่งท าให้เกิดการผลกัดนัในเชิง
นโยบายไดง่้ายข้ึน 
  3.2  ทุนวฒันธรรม (Cultural Capital) 
   ทุนวฒันธรรมเป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทุนทางสังคมอย่างแยกกนั
แทบจะไม่ออก เช่น กลุ่มเศรษฐศาสตร์สถาบนั นับรวมเอาทุนวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของทุน
สังคม  ทั้งน้ีวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นสังคมมนุษย ์การท่ีแต่ละสังคมมีวฒันธรรมแตกต่างกนัยอ่ม
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกนัท่ีแตกต่างกนัดว้ย เพราะเหตุน้ีนกัคิดหลายคนจึงให้ความส าคญั
กบัเร่ืองทุนวฒันธรรมเทียบเท่ากบัทุนทางสังคม โดยเฉพาะนกัมานุษยวิทยาท่ีศึกษาเร่ืองวฒันธรรม
เป็นหลกั 
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   รังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์ุ (2546 : 2) กล่าวถึงทุนวฒันธรรมในมุมมองของนกั
เศรษฐศาสตร์ไวว้่าช่วงแห่งการเปล่ียนผ่านน้ีระบบทุนนิยมโลกจะพฒันาไปสู่ระบบทุนนิยม
วฒันธรรม (Cultural Capitalism) โดยท่ีทุนวฒันธรรมเป็นทุนหลกัของสังคมเศรษฐกิจโลก  เพราะ
วฒันธรรมเป็นเร่ืองของวิถีการด าเนินชีวิต ดงันั้นทุนวฒันธรรมจึงมีขาหยัง่ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ วฒันธรรมในแต่ละสังคมต่างก็มีรูปแบบของทุนท่ีแตกต่างกนัไป โดยแต่ละสังคม
จะมุ่งเน้นการใช้วฒันธรรมสู่การเป็นตลาดทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน ขณะท่ีวฒันธรรมใน
ปัจจุบนัเป็นทุนท่ีก่อ ให้เกิดเงิน เป็นส่ิงท่ีตีค่าและมีราคาในเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินคา้ทาง
วัฒนธรรมท่ีจะขายเป็นสินค้าได้ ส่ิงท่ีเอ้ือให้เกิดการไหลบ่าทางวัฒนธรรมคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีท าให้บางวฒันธรรมเข้าไปมีอิทธิพลเหนือวฒันธรรมอ่ืน เช่น การท่ีภาษาองักฤษเขา้
ไปแทรกอยูใ่นภาษาถ่ินของบางประเทศ 
   ชัยอนันต์  สมุทวนิช (2540) ซ่ึงเป็นนักรัฐศาสตร์มองว่า วฒันธรรมคือทุน  
โดยมองต่างจากแนวเศรษฐศาสตร์  ชยัอนันต์มองในแนววฒันธรรมนิยม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมไทยซ่ึงมีวฒันธรรมเป็นจุดเด่น  การมีวฒันธรรมท่ีสั่งสมมานานถือเป็นทุนท่ีส าคญั  ซ่ึงจะมี
บทบาทหลกัในการสร้างชาติ 
  3.3  ทุนทางสังคม (Social  Capital) 
   ประเวศ  วะสี (2542) ได้ให้ความหมายของทุนทางสังคมคือ การท่ีคนมา
รวมกนั เอาความดีมารวมกนั เอาความรู้มารวมกนั เรียกว่า เกิดทุนทางสังคมซ่ึงน าไปสู่พลงังานทาง
สังคมท่ีจะแกปั้ญหาต่างๆ ไดทุ้กอย่าง ขณะท่ีส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ศสช.) เป็นองคก์ารท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชาติมาโดยตลอด แต่
หลงัจากท่ีรัฐบาลภายใตก้ารน าของนายทกัษิณ  ชินวตัรเขา้บริหารประเทศ  ศสช.มีการปรับตวัคร้ัง
ใหญ่ภายใตค้วามคาดหวงัของนายกรัฐมนตรีท่ีต้องการให้ ศสช. ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานวาง
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและมียทุธศาสตร์ท่ีสอดรับกบันโยบายของรัฐบาล  ท าใหใ้นระหว่าง
ปี พ.ศ.2544-2547  ศสช. มีปรับเปล่ียนโครงสร้างภายในองคก์ารอยู่ตลอด  จนกระทัง่ช่วงเดือน
ตุลาคม 2543 ถึงตุลาคม 2544  ศสช. ไดจ้ดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ข้ึน  
และยึดเอา “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และน าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช ้ 
และไดน้ าค  าว่า “ทุนทางสังคม” เขา้ไปใชด้ว้ย โดยกล่าวถึงเร่ืองของการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่าย  ความเขม้แขง็ของชุมชนท่ีสามรถท าให้ประเทศพฒันา ทั้งในดา้นการเป็นโครงข่ายทาง
สังคม การปฏิรูปโครง สร้างและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และประกาศบงัคบัใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (2545-2549) 



 
 

 

91 

   ป่ินวดี  ศรีสุพรรณ (2547) กล่าวถึง ทุนทางสังคม (Social Capital) ว่า ถูกน า 
มาใชแ้ตกต่างกนัสืบเน่ืองมาจากฐานคิดท่ีแตกต่างกนั  และมีความหมายท่ีกล่าวถึง “ความสัมพนัธ์
ทางสังคม” ในรูปแบบต่างๆ แนวคิดทุนทางสังคมมีฐานะเป็นแนวคิดเชิงบูรณาการ ภายใตก้าร
ผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กบัสังคมวิทยามาโตต้อบการด าเนินนโยบายการพฒันากระแสหลกั
ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป โดยไดเ้สนอถึงการเปรียบเทียบระหว่าง
ทุนมนุษย ์ทุนวฒันธรรมและทุนทางสังคมท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจในทุนแต่ละทุน ดังแสดงใน  
ตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบทุนมนุษย ์ทุนวฒันธรรมและทุนทางสังคม 
 

คุณลกัษณะ 
ทุน 

ลกัษณะ ความหมาย ที่มา 

ทุนทางสังคม 
(Social Capital) 

นามธรรม ทุนท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ ์
ของคนในสงัคม 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
บุคคล  กลุ่ม  องคก์าร 

ทุนวฒันธรรม 
(Cultural 
Capital) 

นามธรรม ทุนท่ีเกิดจากวฒันธรรม วฒันธรรมในแต่ละสงัคม 

ทุนมนุษย์ 
(Human Capital) 

รูปธรรม ทรัพยากรมนุษยท่ี์มี 
คุณภาพ/ประสิทธิภาพ 

ความรู้ท่ีไดรั้บ 
ทกัษะต่างๆ สุขภาพท่ีดี 

 

ท่ีมา : ป่ินวดี ศรีสุพรรณ. (2547). “วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้างแนวคิดและการ 
          ปฏิบติัการในบริบทการพฒันาของไทย (2540-2546)”. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมวิทยา 
          มหาบณัฑิต สาขาสังคมวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ทุนทางสังคมและทุนวฒันธรรมมีความเป็นนามธรรมสูงกว่าทุน
มนุษยท่ี์สามารถวดัเป็นรูปธรรมไดโ้ดยพิจารณาจากประสิทธิภาพและศกัยภาพของปัจเจกบุคคลได ้
ส่ิงท่ีทา้ทายท่ีส าคญัส าหรับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียคือ การพฒันาความรู้ความสามารถของ
คนในประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และเตรียมพร้อมเพื่อแข่งขนักบั
ประเทศต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีคนท่ีมีความสามารถเป็นทุนมนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขนัในเศรษฐกิจแนวใหม่ท่ีทุนมนุษยเ์ป็นตน้ก าเนิดความคิด
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สร้างสรรค์ ทั้ งท่ีเกิดจากปัจเจกบุคคลหรือเกิดจากกลุ่มบุคคล ยิ่งไปกว่านั้ นจ าเป็นตอ้งให้เกิด
ลกัษณะของกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความสามารถ (Talent Pool) มาอยูร่วมกนัเพื่อสามารถขบัเคล่ือนทั้ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ท าให้ทุนมนุษยมี์ความเขม้แข็งมากข้ึนและเม่ือ
ประสานกบัทุนอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ทุนทางสังคม ทุนทางโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและทุนทาง
วฒันธรรมท่ีแข็งแกร่งของประเทศ  ท าให้สามารถพฒันาทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ
พฒันาประเทศได ้
 

 4.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  คชาชัย วิชัยดิษฐ (2548) ศึกษาเร่ืองจุดก าเนิดและการแพร่กระจายของวฒันธรรม
ดนตรีฮิพฮอพในประเทศไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของแนวดนตรีฮิพฮอพ
และการแพร่กระจายของวฒันธรรมฮิพฮอพในประเทศไทย โดยใชก้รอบแนวคิดเร่ืองนวตักรรม
และการแพร่กระจายทางวฒันธรรมแนวคิดวฒันธรรมยอ่ยวยัรุ่น แนวคิดดนตรีในยคุหลงัสมยัใหม่ 
และแนวคิดภาษาในบทเพลง รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกศิลปินเพลง   
ฮิพฮอพของไทย วิเคราะห์เอกสาร และผลงานเพลง ตลอดจนการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
ผลการวิจยัพบวา่ พฒันาการของแนวดนตรีฮิพฮอพในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงคือ 
  1.  ช่วงการแร็พเป็นลีลาใหม่ในเพลงไทยสมยันิยม (พ.ศ. 2528-2534) สังคมไทย
เร่ิมจากการรับเอาการร้องแร็พมาใชเ้พื่อสร้างความแปลกใหม่ในวงการเพลง  
  2.  ช่วงดนตรีแร็พปรากฏข้ึนในวงการเพลงไทยสมัยนิยม (พ.ศ. 2535-2544) 
ศิลปิน TKO เป็นศิลปินแร็พ กลุ่มแรกของไทยและต่อมาผลงานของศิลปินโจอ้ี บอย ท าให้ดนตรี
แร็พเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางมากข้ึนแต่เป็นเพียงกลุ่มวยัรุ่นในสงัคมเมือง  
  3.  ช่วงปรากฏการณ์เพลงฮิพฮอพใตดิ้น (พ.ศ. 2543-2545)โดยผลงานเพลงใตดิ้น
ของศิลปินดาจิมโดนขอ้หาผลิตและจดัจ าหน่ายเพลงท่ีมีค  าลามกอนาจารในปีเดียวกนัการจดังาน 
Thai-Hop Gancore club ท าให้วยัรุ่นท่ีช่ืนชอบวฒันธรรมฮิพฮอพมารวมตวักนัท่ีสยามสแควร์ 
น าไปสู่กระแสความต่ืนตวัในวฒันธรรมฮิพฮอพ  
  4.  ช่วงดนตรีฮิพฮอพความนิยมหน่ึงในเพลงไทยสมยันิยม (พ.ศ. 2544-2549) 
ค่ายเพลงใหญ่เร่ิมผลิตผลงานดนตรีฮิพฮอพเป็นจ านวนมากโดย กลุ่มศิลปินฮิพฮอพท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดปัจจุบนัไดแ้ก่ ศิลปินกลุ่มกา้นคอคลบั, ศิลปินดาจิม และ กลุ่มศิลปิน Thaitanium การ
แพร่กระจายของวฒันธรรมฮิพฮอพคร้ังแรกในไทยอาจกล่าวไดว้่าเร่ิมจากกลุ่มวยัรุ่นระดบัชนชั้น
กลางท่ีเล่นกีฬาสเก็ตบอร์ดในกรุงเทพฯ เป็นผูรั้บวฒันธรรมฮิพฮอพเขา้มาในช่วงแรกเพื่อการสร้าง
ตวัตนท่ีน าสมยัและไดแ้พร่หลายเฉพาะในเขตเมืองผ่านดนตรีแร็พจากค่ายเพลงเล็ก เม่ือบริบท
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เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่แพร่หลายมากข้ึนส่งผลให้ผลงานเพลงฮิพฮอพใตดิ้นกระตุน้ความ
สนใจใหก้ลุ่มผูฟั้งเพลงวยัรุ่นแบบปากต่อปากและแพร่กระจายในวงกวา้งข้ึน โดยมีส่ืออินเทอร์เน็ต 
เป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการรวมกลุ่มของวยัรุ่นท่ีช่ืนชอบวฒันธรรมฮิพฮอพให้ปรากฏชดัเจน
ข้ึนในสังคมไทย เม่ือค่ายเพลงใหญ่ให้ความสนใจในผลิตดนตรีฮิพฮอพส่งผลให้วฒันธรรม            
ฮิพฮอพกลายเป็นสินคา้ท่ีถูกเผยแพร่ผา่นส่ือมวลชน 
  วัฒนา ชัยสถาพร (2552) ศึกษาเร่ืองการสร้างชุมชนเขม้แขง็บนพื้นฐานของการ
ประกอบการโฮมสเตย ์อ าเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความ
เขม้แข็งของชุมชนผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์ในมิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การด าเนินวิถีชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาความเขม้แข็งของชุมชนผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ในมิติทาง
สังคม ไดแ้ก่ การสะสมและใชป้ระโยชน์จากทุนทางสังคม และ 3) ศึกษาความเขม้แขง็ของชุมชน
ผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์ในมิติทางการเมือง ไดแ้ก่ การสถาปนาอ านาจของชาวบา้น การศึกษาไดใ้ช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการโฮมสเตย์ ผูอ้ยู่อาศัยในชุมชน 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัใชว้ิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
โดยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ภายในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในอ าเภอ
บางคนทีมีความเขม้แขง็ทั้ง 3 มิติ คือ  
  1.  มิติของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผูป้ระกอบการโฮมสเตยด์ าเนินธุรกิจแบบพอ 
ประมาณ มีความสมเหตุสมผลในการด าเนินธุรกิจและมีการสร้างภูมิคุม้กันทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  2.  มิติดา้นทุนทางสังคม พบว่าผูป้ระกอบการโฮมสเตยมี์การรวมกลุ่มในรูปของ
เครือข่ายท่ีเขม้แขง็อยา่งกวา้งขวาง มีการก าหนดบรรทดัฐานของการแลกเปล่ียนทางสังคม มีความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่างกนัและกนัค่อนขา้งสูง และมีการท างานโดยร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
  3.  มิติด้านการสถาปนาอ านาจของชาวบ้าน พบว่า การด าเนินงานของกลุ่ม
เครือข่ายต่างๆ มกัจะเปิดกวา้งใหส้มาชิกมีส่วนร่วมภายในกลุ่มอยา่งกวา้งขวาง ขณะเดียวกนัสมาชิก
ต่างเห็นประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม อนัท าให้พวกเขาเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรม
ของกลุ่มดว้ยความกระตือรือร้น ชาวบา้นมีความตระหนกัถึงคุณค่าทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตของ
ทอ้งถ่ิน อนัท าให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในความเป็นทอ้งถ่ิน ร่วมทั้งการแสดงออกของภาค
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายของรัฐ 
  นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเขม้แข็งในอ าเภอบางคนที เกิดจากพื้นฐาน
ของทุนทางวฒันธรรมและทุนทางกายภาพท่ีชุมชนมีมาตั้งแต่ในอดีต อนัท าให้ชุมชนสามารถ
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พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดโ้ดยไม่ยากนกั และในกระบวนการด าเนินธุรกิจขนาดเล็กท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของชาวบา้น ท าใหช้าวบา้นตระหนกัถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่าย เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมร่วมกนัอนัจะน าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกนัของ
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียวทุกกลุ่ม ซ่ึงในกระบวนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมดงักล่าวนั้นเอง ท่ีท าใหชุ้มชนในอ าเภอบางคนทีเกิดความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึนตามล าดบั 
 
ตอนที ่6 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่งผลให้ธุรกิจต่างๆพยายาม
พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกคา้ การตลาด (Marketing) จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการน าพาธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ 
 

 1.  ความหมายของการตลาด 
  ในเร่ืองของการตลาดไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี  
  ธงชยั สันติวงษ ์ (2549 : 1) ไดก้ล่าวสรุปอยา่งง่ายๆว่า “การตลาด คือวิธีการซ่ึง
องคก์ารใชด้ าเนินการเพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรต่างๆท่ีใชไ้ปเพื่อการผลิตและด าเนินงาน ใหส้ามารถ
ผลิตส่ิงซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้” 
  ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 4) ไดใ้ห้ค  านิยามของการตลาดว่าหมายถึง 
กระบวนการในการจดัหาสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น (Needs) และความตอ้งการ 
(Wants) ของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด โดยท่ีบริษทัไดรั้บก าไรสูงสุด 
  จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า “การตลาด” หมายถึง วิธีการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เร่ิม
ตั้งแต่การคน้หาความจ าเป็นและความตอ้งการของผูซ้ื้อ การพฒันาผลิตภณัฑ ์การตั้งราคา การหา
ท าเลจดัจ าหน่าย การผลิต การเก็บรักษา การจดัส่ง และการส่งเสริมการตลาด โดยมุ่งเนน้การขยาย
ฐานลูกคา้ใหม่และการรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้เดิมในระยะยาว   
 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาด 
  เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีให้ความส าคญักบัมุมมองของภาคธุรกิจ
มากกว่าผูบ้ริโภค โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (เสริมยศ ธรรมรักษ,์ เกียรติศกัด์ิ วฒันศกัด์ิ ,ณัฐา ฉางชูโต 
และสุมาลี เลก็ประยรู, 2552 : 49) 
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  1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) ไดแ้ก่  ตวัสินคา้ ตวับุคคล หรือการให้บริการต่างๆท่ีเรา
คุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี นกัร้อง นกัแสดง สปา โรงพยาบาล เป็น
ตน้ ซ่ึงผูข้ายหรือผูผ้ลิตตอ้งพฒันาคุณภาพสินคา้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหท้นัต่อยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลง 
  2.  ราคา (Price) การตั้งราคาขายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค
อยา่งมาก ก่อนตั้งราคาผูข้ายหรือผูผ้ลิตตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายประการ อาทิ กฎระเบียบขอ้บงัคบั 
การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ราคาสินคา้ท่ีตั้ งไวโ้ดนใจ
ผูบ้ริโภคและมีก าไร ราคาท่ีโดนใจอาจไม่ใช่ราคาท่ีถูกเสมอไป หากแต่เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคเตม็ใจท่ี
จะจ่าย 
  3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เม่ือมีการผลิตสินคา้หรือก าหนดรูปแบบการ
บริการข้ึนมา ภาคธุรกิจจะตอ้งหาสถานท่ีหรือช่องทางจดัจ าหน่ายให้แก่สินคา้และบริการเพื่อ
น าเสนอสู่สายตาผูบ้ริโภค อาทิ การตั้งร้านคา้ การออกบูธ แผงลอย การขายออนไลน์ การฝากขาย
ในร้านคา้ต่างๆ เป็นตน้ 
  4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การท าให้สินคา้และบริการเป็นท่ีรู้จกัของ
ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งใชก้ารส่งเสริมการตลาดเขา้มาช่วยสร้างการรับรู้ในแบรนด์และกระตุน้ความ
ตอ้งการซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารหลากหลาย อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การ
ส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การจดักิจกรรมการตลาด การตลาดทางตรง เป็นตน้ 
 

 3.  แนวความคดิ 4C’s 
  ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P’s เป็นการมองจากมุมของภาคธุรกิจซ่ึงเป็นการ
มองจากภายในมาสู่ภายนอก (Inside-Out Perspective) โดยไม่สนใจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภค แต่ในยคุโลกาภิวตัน์ไม่สามารถท าเช่นนั้นไดอี้กแลว้ ภาคธุรกิจตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงั เป็นการมองจากภายนอกก่อนแลว้จึงมาสู่ภายใน (Outside-In Perspective) 
เพื่อน าเสนอสินคา้และบริการให้ตรงใจผูบ้ริโภคมากท่ีสุด การเปล่ียนผ่านจากส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ไปสู่แนวความคิด 4C’s มีดงัน้ี (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2552 : 40) 
  1.  ภาคธุรกิจจะมองว่าก าลงัขายสินคา้หรือบริการ (Product) ส่วนลูกคา้จะมองว่า
ก าลังซ้ือคุณค่าหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีตนก าลังประสบจากสินค้าหรือบริการนั้ น (Customer 
Solution)  
  2.  ภาคธุรกิจจะมองว่าการตั้งราคา (Price) สินคา้หรือบริการท่ีโดนใจลูกคา้จะ
น ามาซ่ึงก าไรสูงสุด ส่วนลูกคา้จะไม่สนใจแค่ราคาของสินคา้หรือบริการแต่จะมองไปถึงค่าใชจ่้าย
หรือตน้ทุน (Customer Cost) ท่ีตนเองตอ้งจ่ายออกไปก่อนท่ีจะไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการนั้น 
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  3.  ภาคธุรกิจจะมองหาสถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ในการ
น าเสนอสินคา้หรือบริการ ส่วนลูกคา้จะมองไปท่ีความสะดวกสบาย (Convenience) ในการหาซ้ือ
สินคา้หรือใชบ้ริการไดแ้บบง่ายๆ 
  4.  ภาคธุรกิจจะใชก้ารส่งเสริมการตลาด (Promotion) รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างการ
รับ รู้และกระ ตุ้นให้ ลูกค้า ซ้ือ สินค้าห รือใช้บ ริการ  ส่วนลูกค้าต้องการใช้การ ส่ือสาร 
(Communication) ซ่ึงเป็นแบบสองทางเพื่อใหส้ามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัภาคธุรกิจได ้
 

 4.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  อนุวัต สงสม (2555) ศึกษาเร่ืองการตลาดสีเขียว: มโนทศัน์ และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอมโนทศัน์ของการตลาดสีเขียว และแบบจ าลองพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการซ้ือผลิตภณัฑสี์เขียว โดยรูปแบบการน าเสนอจะใชว้ิธีการทบทวนวรรณกรรม การ
วิเคราะห์เอกสาร และน าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบวา่ กระบวนทศัน์
ใหม่ในมุมมองของการตลาดสีเขียวจะยึดหลกัการสร้างความสมดุลใน 3 ดา้น คือ สังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นการมุ่งเน้นท่ีการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ควบคู่ไปกบัคุณค่าในการใชชี้วิต
ของผูบ้ริโภค การแบ่งประเภทของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์สีเขียว ท าให้นักการตลาดทราบถึง
แรงจูงใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม อนัเป็นประโยชน์กบัการแบ่งส่วนตลาด และ
น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มให้ไดม้ากท่ีสุด 
ขณะท่ีผลการศึกษาแบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค พบว่า มีตวัแปรหรือองค์ประกอบส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์สีเขียว ซ่ึงมีทั้ งปัจจัยด้านจิตวิทยา คือ ทศันคติ ความรู้
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม บรรทดัฐานส่วนบุคคล การรับรู้ประสิทธิผลของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้ม ค่านิยม
และวิถีการด าเนินชีวิต ส่วนปัจจยัดา้นสังคมประกอบดว้ย อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิง การยึดมัน่ใน
สิทธิส่วนรวม การค านึงถึงคุณภาพชีวิต และบรรทดัฐานเชิงอัตวิสัย นอกจากนั้น แบบจ าลองยงัมี
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในฐานะท่ีเป็นตวัแปรก ากับ และเน่ืองจากแบบจ าลองท่ี
น าเสนอส่วนใหญ่มาจากบริบทของต่างประเทศ นักการตลาดหรือองค์การธุรกิจ จึงควรน า
แบบจ าลองดงักล่าวไปทดสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในบริบทของประเทศไทย 
รวมถึงการทดสอบความไม่แปรเปล่ียนของแบบจ าลอง เพื่อให้นักการตลาดและองค์การธุรกิจ 
สามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับผลิตภณัฑสี์เขียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตอนที ่7 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการวิจัยอนาคตและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 การวิจยัอนาคตเป็นงานวิจยัท่ีใชส้ าหรับวางแผนนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงาน
ในอนาคตเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในภายภาคหนา้ 
 

 1.  ความหมายของงานวจิัยอนาคต 
  สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม (2547 : 94) ได้ให้ความหมายว่า การวิจยัอนาคตเป็น
การศึกษาแนวโนม้ของเหตุการณ์ภาพใดภาพหน่ึงในอนาคตโดยมีการศึกษาอยา่งเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลจากอดีตปัจจุบันไปสู่อนาคตภาพเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางใน
กระบวนการมองอนาคต เพราะเป็นเทคนิคการสร้างเร่ืองอนาคตท่ีมีโครงเร่ืองชัดเจนผ่าน
กระบวนการท่ีเป็นระบบมีการแลกเปล่ียนความคิดการใช้ความรู้ประสบการณ์จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรคร่์วมกบัของท่ีเก่ียวขอ้งอนาคตภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์อีกวิธีการหน่ึง
ส าหรับการคาดการณ์เก่ียวกับอนาคตภาพหรือภาพท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นการ
ตั้งสมมติฐานของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัตามท่ีไดค้าดไวอ้ยา่งมีเหตุผลว่าจะเกิดข้ึนอนาคต
ภาพท าใหภ้าพท่ีคาดไวมี้โอกาสเกิดข้ึนจริงหรือเช่ือมโยงกบัความเป็นจริง  
  ชมพูนุท ร่วมชาติ (2548 : 55) ไดใ้ห้ความหมายว่า การวิจยัอนาคตเป็นระเบียบ
วิธีการคน้ควา้หาความรู้เก่ียวกบัอนาคตโดยใชว้ิธีการวิทยาศาสตร์และมีกิจกรรม 3 ขั้นตอนคือการ
วางแผน การพยากรณ์และการตดัสินใจเพื่อศึกษาเหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตอนัเน่ืองมาจากการตดัสินใจหรือนโยบายปัจจุบนัเพื่อท่ีจะผลท่ีไดม้าวางแผนระยะยาว  
  บุญใจ ศรีสถิยน์รากรู (2550 : 166) กล่าวถึงการวิจยัเชิงอนาคตว่าเป็นการวิจยัท่ีมี
จุดหมายเพื่อศึกษาแนวโน้มของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในอนาคตประการส าคญัท่ีจะท าให้
แนวโนม้ของปรากฏการณ์ท่ีคน้พบจากการวิจยัมีความเป็นไปไดว้่าน่าจะเกิดข้ึนจริงในอนาคตหรือ
สามารถคาดการณ์ปรากฏการณ์ไดต้รงตามความเป็นจริงหรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
คือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นผูใ้หมุ้มมองหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีวิจยัตอ้งเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในปรากฏการณ์ท่ีวิจยัอย่างแทจ้ริงรวมทั้งเป็นผูท่ี้
ตระหนกัถึงความส าคญัและมีความสนใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีวจิยัอยา่งแทจ้ริงเน่ืองจากการศึกษา
แนวโน้มเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์โดยใช้การวิจยัเชิงอนาคตผูเ้ช่ียวชาญเปรียบเสมือนแหล่ง 
ขอ้มูลส าคญัส าหรับการคน้หาค าตอบของปัญหาการวิจยัจุดมุ่งหมายของการวิจยัอนาคต  
 

 2.  วธีิการท านายอนาคต  
  นาตยา  ปิลนัธนานนท ์(2526 : 135 -151) ไดก้ล่าวถึงวิธีการท านายอนาคต ไวด้งัน้ี 
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  1.  Trend Extrapolation เป็นการศึกษาอนาคตจากแนวโนม้ โดยการตรวจสอบอดีต
ท่ีเพิ่งผา่นมาซ่ึงอาจให้ร่องรอยท่ีจะศึกษาปัจจุบนั และน าไปสู่ส่ิงท่ีเราคน้หาในอนาคตได ้แนวโนม้จะ
เห็นไดช้ดัเจนข้ึน เพื่อน ามาแสดงในรูปของกราฟ สามารถมองเห็นจริงไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองวดั 
  2.  Delphi Forecasting วิธีน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความคาดหวงัเร่ืองอนาคต จากบุคคลท่ีเราเห็นว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชา
ใดวิชาหน่ึง เป็นการศึกษาอนาคตท่ีเป็นอิสระท่ีจะสร้างอนาคตใหม่ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงแนวโน้ม   
ท่ีเป็นมาในอดีตและปัจจุบนั จะเป็นส่ิงท่ีสร้างอนาคต ผลท่ีไดจ้ากการใชว้ิธีการศึกษาน้ี ช่วยใหง่้าย
ต่อการตดัสินใจมากข้ึนเพราะสามารถน าไปทดแทนการตดัสินใจทางเลือกอ่ืนๆได ้นิยมใชใ้นการ
พยากรณ์ดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา และสาขาวิชาอ่ืน 
  3.  Matrix Forecasting เป็นเทคนิคท่ีแสดงให้เห็นว่า แนวโนม้หรือเหตุการณ์
ต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อกนัและกนัไดอ้ยา่งไร วิธีการน้ีเป็นการแยกแยะอนาคตท่ีมีความซบัซอ้น 
เป็นองคป์ระกอบย่อย โดยแต่ละองคป์ระกอบมีอิสระออกจากกนัและให้องคป์ระกอบแต่ละอย่าง 
หรือทางเลือกอนาคตแต่ละอย่าง มีการเปรียบเทียบกนัและกันในลกัษณะต่างๆกนั ช่วยให้เห็น
ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง 2 เหตุการณ์ หรือ 2 ส่ิง 
  4.  Futures Wheel หรือ กงลอ้อนาคต เป็นเทคนิคการประเมินความคงท่ีภายใน
ของการพยากรณ์แนวโน้ม โดยเร่ิมปัญหาท่ีศูนย์กลาง แล้วจากปัญหาน้ีจะน าให้เกิดส่ิงต่างๆ
เช่ือมโยงต่อไป 
  5.  Simulation Technique เป็นการสร้างอนาคตจ าลอง และใชพ้ยากรณ์ความ
เป็นไปไดข้องอนาคต เทคนิคน้ีโดยปกติมกัใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาประกอบ 
  6.  Scenario Technique เป็นการเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัอนาคต เป็นแนวทางใน
การแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับอนาคตท่ีเป็นไปได้ และกระบวนการสร้าง 
Scenario จะท าให้ผูเ้ขียนหรือผูอ่้าน ไดแ้นวทางในการตรวจสอบอนาคต และการตดัสินใจใน
แนวทางต่างๆ การเขียนเป็นการพรรณนาเร่ืองอนาคต โดยเขียนเป็นเร่ืองราวหรือนิยาย เน้ือหาจะ
เป็นการกล่าวถึงวา่ เราจะกา้วจากปัจจุบนัไปสู่อนาคตไดอ้ยา่งไร 
  7.  Ethnographic Futures Research (EFR) คือ อนาคตภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
เพียงรอบเดียวโดยเลือกเอาแนวโนม้ท่ีมีฉนัทามติ (Consensus) ระหว่างผูใ้ห้สัมภาษณ์ จุดอ่อนของ
วิธีน้ี คือ การขาดระบบท่ีน่าเช่ือถือในการพิจารณาแนวโนม้ท่ีไม่มีฉนัทามติ 
  8. Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) คือ ระเบียบวิธีวิจยัท่ีใชก้าร
สัมภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเทคนิคเดลฟายในรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 
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 3.  ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัเทคนิคการวจัิยอนาคตแบบ EDFR 
  เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) นั้น 
ดร.จุมพล พลูภทัรชีวิน ไดพ้ฒันาข้ึนโดยผสมผสานระหวา่งเทคนิคการวิจยัแบบEFR (Ethnographic 
Future Research) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เขา้ดว้ยกนั มีความเช่ือพื้นฐานของอนาคตนิยม 
(Futurism) จุดมุ่งหมายของการวิจยัอนาคต (Future Research) เทคนิคเดลฟายและ EFR นกัอนาคต
นิยมมีความเช่ือพื้นฐานวา่อนาคตเป็นเร่ืองท่ีมนุษยส์ามารถท าการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ ความเช่ือ
ของมนุษยเ์ก่ียวกบัอนาคตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของเขาเช่ือว่ามนุษยส์ามารถจะ
ควบคุมและสร้างอนาคตได ้จุดมุ่งหมายของการวิจยัอนาคตมิใช่อยูท่ี่การท านายท่ีถูกตอ้ง หากอยูท่ี่
การส ารวจและศึกษาแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดห้รือน่าจะเป็นเร่ืองท่ีศึกษามากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ทั้งท่ี
พึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคเ์พื่อท่ีจะท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงคน์ั้นเกิดข้ึนและป้องกนั ขจดั
แนวโนม้ท่ีไม่พึงประสงคใ์ห้หมดไป หรือหาทางท่ีจะเผชิญกบัแนวโนม้ท่ีไม่พึงประสงคน์ั้นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ถา้หากว่ามนัจะเกิดข้ึนจริงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัอนาคตจะมี
ประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย การตดัสินใจ ตลอดจนการก าหนดยทุธวิธี 
(Strategies) และกลวิธี (Tactics) ท่ีจะน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงคแ์ละการป้องกนัหรือ
ขจดัอนาคตท่ีไม่พึงประสงค ์
  เทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (The Delphi Technique) เป็นเทคนิคการท านายท่ี
พฒันาข้ึนโดยนกัคิดนกัวิจยัของ Rand Corporation คือ Helmer, Dalkeyและ Rescherเม่ือประมาณ
กว่าสองศตวรรษมาแลว้ ในปัจจุบนัเดลฟายเป็นเทคนิคการท านายท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากใน
เกือบทุกวงการไม่ว่าดา้นธุรกิจ การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษาและดา้น
อ่ืนๆ นอกจากเดลฟายเป็นเทคนิคการวิจยัและคาดการณ์อนาคตแลว้ เดลฟายยงัเป็นเทคนิคการ
ส่ือสารระหว่างกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ช่วยให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนไดรั้บข่าวสารและแลกเปล่ียนความ
เช่ียวชาญระหว่างกันโดยไม่มีการเผชิญหน้ากันโดยตรงเช่นเดียวกับการระดมสมอง (Brain 
Stroming) หรือการประชุมกลุ่มแบบอ่ืนๆ เดลฟายรูปแบบเดิมมีลกัษณะเฉพาะ ต่อมาภายหลงัก็มี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปบา้ง แต่หลกัการและระเบียบวิธีใหญ่ๆ ยงัคงเหมือนเดิมคือการศึกษา
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญอย่างเป็นระบบ โดยการขอให้ผูเ้ ช่ียวชาญแต่ละคนท าการ
คาดการณ์ว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์แต่ละอย่างจะเกิดข้ึนเม่ือใด หรือท าการคาดการณ์ว่าภายใน
เวลาท่ีก าหนด เช่น อีก 20 ปีขา้งหน้าจะมีเหตุการณ์หรือแนวโน้มใดท่ีจะเกิดข้ึนบา้ง หลงัจากนั้น
ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์แลว้ป้อนผลการวิเคราะห์ ซ่ึงปกติจะอยู่ในรูปของสถิติง่ายๆ 
กลับไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญแต่ละคนพิจารณาค าตอบเดิมของตนเองเทียบกับของกลุ่มแล้วท าการ
คาดการณ์หรือตอบตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนดอีกคร้ังหน่ึง ผูว้ิจยัก็จะน าค าตอบไปวิเคราะห์ใหม่
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แล้วอาจป้อนข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์กลับไปให้ผู ้เ ช่ียวชาญพิจารณาอีกคร้ัง โดยปกติ
กระบวนการท าซ ้ า (Iterative Process) แบบน้ีจะด าเนินต่อไปราวๆสองหรือสามรอบหรือจนกว่าจะ
ไดค้  าตอบท่ีเป็นฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จุดมุ่งหมายของการท าซ ้ าดงักล่าว        
ก็เพื่อท่ีจะกรอง (Refine) ความเช่ียวชาญของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญนัน่เองอาจสรุปขั้นตอนใหญ่ๆ ของ
เทคนิคการวิจยัแบบเดลฟายไดด้งัน้ี ก าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Panel Experts)  ผูว้ิจยัจะตอ้งหาวิธีและ
ท าการคดัเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีความรู้ความสามารถและความช านาญในเร่ืองท่ีจะศึกษา โดย
ปกติจะมีประมาณตั้ งแต่สิบกว่าคนข้ึนไปอาจถึงร้อย ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายการวิจัย ความ
ซับซ้อนของเร่ืองท่ีศึกษา เวลา และงบประมาณ ก าหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเคร่ืองมือ
ส าหรับการวิจยั โดยทัว่ไปมกัจะอยูใ่นรูปของแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ท า
เดลฟายรอบท่ีหน่ึง โดยการส่งแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญหรือสัมภาษณ์ (ตวัต่อตวัหรือโดยการ
โทรศพัท)์ หรือท าการประชุมทางไกล (Tele-Conferencing) โดยผา่นระบบส่ือสารทางเคร่ืองมืออี
เลค็โทรนิค เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดใ้นรอบท่ีหน่ึง ท าเดลฟายรอบ
ท่ีสอง โดยรอบน้ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเชิงสถิติ (Statistical Feedback) ท่ี
เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม เช่น ค่าร้อยละ ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์
(Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกดว้ยค าตอบเดิมของตนเองแลว้ขอให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน
พิจารณาตอบใหม่ ท าเดลฟายรอบท่ีสาม ส่ี....... สรุปและอภิปรายผลโดยการเสนอแนวโน้มท่ีมี
ฉนัทามติตามเกณฑท่ี์ตั้งไวแ้ลว้อภิปรายเสนอแนะจากผลการวิจยั 
  ส่วนเทคนิคการวิจยัแบบ EFR (The Ethnographic Futures Research) ผูพ้ฒันา
เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EFR คือ ศาสตราจารย ์ดร.โรเบิร์ต บี เทก็ชเตอร์ (Robert B.Textor)  
แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เป็นเทคนิคท่ีพฒันามาจากระเบียบวิธีวิจัยทาง
มานุษยวิทยาท่ีเรียกว่า การวิจยัชาติพนัธ์ุวรรณา (Ethnographic Research หรือ Ethnography) EFR 
เป็นเทคนิคท่ีพยายามจะดึงเอาอนาคตภาพและค่านิยมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรมของกลุ่มประชากรท่ีศึกษาโดยการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็น
การสมัภาษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีน า (Non-Directive,Open-Ended) โดยผูว้ิจยัอาจมีหวัขอ้หรือประเดน็
ท่ีเตรียมไวป้ระกอบเพื่อกนัลืม แต่ไม่มีลกัษณะของการถามแบบช้ีน า หลกัการสัมภาษณ์แบบ EFR 
ถือว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นผูค้วบคุมการสัมภาษณ์และมีอิสระในการให้สัมภาษณ์อยา่งเตม็ท่ี ลกัษณะ
ของการสัมภาษณ์แบบ EFR ท่ีเด่นและแตกต่างไปจาการสัมภาษณ์แบบอ่ืน คือ มีการแบ่งช่วงการ
สัมภาษณ์ออกเป็นช่วงๆ โดยอาจแบ่งตามหวัขอ้ท่ีสัมภาษณ์หรือตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ทุกๆ 
ประมาณ 10 นาที ผูส้ัมภาษณ์จะท าการสรุปการสัมภาษณ์หรือตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ทุกๆ 
ประมาณ 10 นาที ผูส้ัมภาษณ์จะสรุปการสัมภาษณ์จากบนัทึกท่ีจดไวห้รือจากเทปบนัทึกเสียงให้    
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ผูส้ัมภาษณ์ฟัง และขอใหผู้ส้ัมภาษณ์ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและแกไ้ขค าสัมภาษณ์ได ้กระบวนการน้ี
เรียกว่าเทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) โดยจะท าเช่นน้ีจนจบการ
สัมภาษณ์เพื่อท่ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัมีความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึนว่า ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมีความน่าเช่ือถือ คือมีทั้ง
ความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ของขอ้มูลเพิ่มข้ึน ปกติการสัมภาษณ์แบบ EFR 
ประกอบดว้ยอนาคตภาพท่ีเป็นทางเลือก (Alternative) 3 ภาพและเรียงล าดบักนัไป คือ อนาคตภาพ
ทางดี (Optimistic-Realistic Scenario) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และ
อนาคตภาพท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด (Most-Probable Scenario) อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพน้ี ประกอบ
ไปด้วยแนวโน้มในอนาคตท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คาดว่ามีโอกาสเกิดข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงมีการใช้ค  าว่า 
Realistic ก ากบัไวท้ั้งในอนาคตภาพทางดีและอนาคตภาพทางร้าย เม่ือสัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพตาม
ขั้นตอนเสร็จแลว้ ผูส้มัภาษณ์อาจจะสรุปการสัมภาษณ์ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ฟังทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึง และ
ขอใหผู้ส้มัภาษณ์ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขและหรือเพิ่มเติมค าสัมภาษณ์อีก หรืออาจจะน าผลการ
สัมภาษณ์ท่ีจดบนัทึกไวห้รืออดัเทปไวก้ลบัไปเรียบเรียงใหม่ แลว้ส่งผลสัมภาษณ์ท่ีเรียบเรียงแลว้ 
(Protocol)ไปให้ผูส้ัมภาษณ์อ่านและตรวจแก้ไขเป็นการส่วนตัวก็ได้ หลังจากนั้นจึงน าผลการ
สัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์เพื่อจะหาฉันทามติระหว่างกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์แลว้น าแนวโน้มท่ีมี
ฉนัทามติมาเขียนเป็นอนาคตภาพ ซ่ึงเป็นผลการวิจยั 
  เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR  (Ethnographic Delphi Futures Research)  เป็นเทคนิค
การวิจยัท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเช่ือพื้นฐานของการวิจยัอนาคตมากท่ีสุดวิธีหน่ึงใน
ปัจจุบนั เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีรวมเอาจุดเด่นหรือขอ้ดีของเทคนิค EFR และ Delphi เขา้ดว้ยกนัการ
รวมขอ้ดีทั้งสองเทคนิคช่วยแกจุ้ดอ่อนของแต่ละเทคนิคไดเ้ป็นอย่างดี โดยหลกัการแลว้เทคนิค 
EDFR เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR กบั Delphi เขา้ดว้ยกนั ขั้นตอนต่างๆของ EDFR     
ก็คลา้ยๆกบั Delphi เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากข้ึน โดยใน
รอบแรกของวิจยัจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบ EFR หลงัจากการสัมภาษณ์ในรอบแรก ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์แลว้สร้างเป็นเคร่ืองม่ือ ซ่ึงมกัจะมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแลว้
ส่งไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาฉันทามติ ซ่ึงมกัจะท าประมาณ 2-3 รอบ หลงัจากนั้นจะน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์เพื่อหาแนวโนม้ท่ีมีความเป็นไปไดม้าก และมีความสอดคลอ้งทางความคิดเห็นระหว่าง
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสรุปเขียนเป็นอนาคตภาพ อาจสรุปขั้นตอนใหญ่ๆของการวิจยัแบบ EFDR ได้
ดงัน้ี คือการก าหนดและเตรียมตวักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญขั้นน้ีนับว่าส าคญัและจ าเป็นมาก การท่ีไดก้ลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญก็ยิ่งมีความจ าเป็น เพราะผูเ้ช่ียวชาญอาจมองไม่เห็นความส าคญัของการวิจยัลกัษณะน้ี
หรืออาจไม่มีเวลาใหผู้ว้ิจยัไดเ้ตม็ท่ี  ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งติดต่อกบัผูเ้ช่ียวชาญเป็นการส่วนตวั อธิบายถึง
จุดหมาย ขั้นตอนต่างๆ ของการวิจยั เวลาท่ีตอ้งใชโ้ดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจยั ย  ้าถึง
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ความจ าเป็นและความส าคญัของการใชผู้เ้ช่ียวชาญแลว้จึงขอความร่วมมือ ถา้ไม่ไดรั้บความร่วมมือ
กจ็  าเป็นตอ้งไปหาผูเ้ช่ียวชาญท่านต่อไป ถา้ไดรั้บความร่วมมือกข็อนดัวนัและเวลาส าหรับสมัภาษณ์ 
การเตรียมผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าว นอกจากจะท าให้มัน่ใจไดว้่าจะไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีแลว้   
ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญไดมี้เวลาเตรียมตวัเตรียมขอ้มูล จดัระบบขอ้มูลและความคิด
ล่วงหนา้ช่วยให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน สัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ี 1) การสัมภาษณ์ท่ี
ลกัษณะและขั้นตอนคลา้ยกบั EFR  แต่ EDFR มีความยดืหยุน่มากกว่า กล่าวคือผูว้ิจยัสามารถท่ีจะ
เลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีจะสนองตอบต่อจุดมุ่งหมาย เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของ
การวิจยัได ้คือ อาจยดึตามรูปแบบของ EFR โดยเร่ิมจาก Optimistic-Realistic (O-R) Pessimistic-
Realistic (P-R)  และ Most Probable (M-P) ตามล าดบั หรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโนม้ท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญคาดว่าจะเป็นไปได ้และน่าจะเป็น โดยไม่ค านึงถึงว่าแนวโนม้เหล่านั้นจะเป็นไปในทาง
ดีหรือร้าย เพราะในการท า EDFR รอบท่ีสองและสาม ถา้หากผูว้ิจยัสนใจจะแยกศึกษาอนาคตภาพ
ทั้ง 3 ภาพแบบ EFR ผูว้ิจยัก็สามารถท าไดโ้ดยการออกแบบสอบถามท่ีจะช่วยให้ไดอ้นาคตทั้ง 3 
ภาพอย่างเป็นระบบได ้วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นเคร่ืองมือส าหรับท าเดลฟาย สร้างเคร่ืองมือ ท าเดลฟาย 
(EDFR รอบท่ีสอง สาม.........) เขียนอนาคตภาพ 
 

 4.  เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR 
  ผูพ้ฒันาเทคนิคการวิจยัแบบ EFR คือ ศาสตราจารย ์ดร.โรเบริต ์บี เทกซเดอร์ 
(Robert B. Textor) แห่งมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ต สหรัฐอเมริกา เป็นเทคนิคท่ีพฒันามาจากระเบียบ
วิธีวิจยัทางมานุษยวิทยา ท่ีเรียกว่า การวิจยัชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnographic Research หรือ 
Ethnography) EFR เป็นเทคนิคการวิจยัท่ีพยายามดึงอนาคตภาพ และค านิยมต่างๆท่ีเก่ียวกบั
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรมของกลุ่มประชากรท่ีศึกษา โดยการสัมภาษณ์ท่ี
มีลกัษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีน า (Non-Directive ,Open Ended) 
โดยผูว้ิจยัอาจมีหัวขอ้หรือประเด็นท่ีเตรียมไวป้ระกอบเพื่อกนัลืม แต่จะไม่มีลกัษณะของการถาม
แบบช้ีน าหลกัการสมัภาษณ์แบบ EFR น้ีถือว่าผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นผูค้วบคุมการสัมภาษณ์และมีอิสระ
ในการสัมภาษณ์อย่างเต็มท่ี ลกัษณะของการสัมภาษณ์แบบ EFR ท่ีเด่นและแตกต่างไปจากการ
สัมภาษณ์แบบอ่ืน คือ จะมีการแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นช่วงๆ โดยอาจแบ่งตามหวัขอ้ท่ีสัมภาษณ์
หรือตาม ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ทุกๆประมาณ 10 นาที ผูส้ัมภาษณ์จะท าการสรุปการสัมภาษณ์
จากบันทึกท่ีจดไว้หรือจากเทปบันทึกเสียงให้ผูส้ัมภาษณ์ฟังและขอให้ผูส้ัมภาษณ์ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแกไ้ขค าสัมภาษณ์ได ้กระบวนการเช่นน้ี เรียกว่า เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative 
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Summarization Technique) โดยจะท าเช่นน้ีจนกว่าการสัมภาษณ์จะแลว้เสร็จ เพื่อจะช่วยใหผู้ว้ิจยั   
มีความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึนว่าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นจะมีความน่าเช่ือถือ คือมีทั้งความตรง (Validity) และความ
เท่ียง (Reliability) ของขอ้มูลเพิ่มข้ึน การสัมภาษณ์แบบ EFR น้ีจะประกอบไปดว้ยอนาคตภาพ      
ท่ีเป็นทางเลือก (Alternative) 3 ภาพและเรียงล าดบั คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic Realistic 
Scenario) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic  Realistic Scenario) และอนาคตภาพท่ีน่าจะเป็นไป
ไดม้ากท่ีสุด (Most Probable Scenario) อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพน้ีจะประกอบไปดว้ยแนวโน้ม         
ในอนาคตท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์คาดว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการใชค้  าว่า Realistic ก ากบัไว ้
ทั้งอนาคตภาพทางดีและอนาคตภาพทางร้าย เม่ือสัมภาษณ์ครบทั้ง 3 ภาพ ตามขั้นตอนเสร็จแลว้     
ผูส้ัมภาษณ์อาจสรุปการสัมภาษณ์ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ฟังอีกคร้ังหน่ึงและขอใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือเพิ่มเติมค าสัมภาษณ์อีก หรืออาจน าผลสัมภาษณ์ท่ีจดบนัทึกไว ้หรืออดัเทป
ไวก้ลบัไปเรียบเรียงใหม่ แลว้ส่งผลการสัมภาษณ์ท่ีเรียบเรียงแลว้ (Protocol) ไปให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์
อ่านและตรวจแกไ้ขเป็นการส่วนตวัก็ได ้หลงัจากนั้นจึงน าผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อท่ีจะหา
ฉนัทามติระหว่างกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ แลว้น าแนวโนม้ท่ีมีฉนัทามติมาเขียนเป็นอนาคตภาพ ซ่ึงเป็น
ผลการวิจยั ทั้งน้ีสามารถสรุปขั้นตอนของการวิจยัแบบ EFR ไดด้งัน้ี คือ (1) ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
(2)  สัมภาษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ 1) เป็นแบบเปิดและไม่ช้ีน า 2) เป็นแบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) คือ มีการเตรียมหัวขอ้หรือประเด็นการสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ 3) ใช้
เทคนิคการสรุปสะสม 4) สัมภาษณ์อนาคตภาพท่ีเป็นทางเลือก 3 ภาพและเรียงล าดบักนัไป ไดแ้ก่ 
อนาคตภาพทางดี อนาคตภาพทางร้าย และอนาคตภาพท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด (3) การวิเคราะห์/
สังเคราะห์ หาฉนัทามติ และ (4) การเขียนอนาคตภาพ (Scenario Write-up) 
 

 5.  ข้อพจิารณาเปรียบเทียบระหว่าง EDFR กบั EFR 
  ประการแรก EDFR ต่างจาก EFR ท่ีระเบียบวิธีวิจยักล่าวคือ EFR ใชก้ารสัมภาษณ์
รอบเดียว ส่วน EDFR ใชก้ารสัมภาษณ์รอบแรกแลว้ตามดว้ยเดลฟายในรอบท่ีสอง สาม ฯลฯ 
วิธีการของ EDFR จึงมีระบบของการไดข้อ้มูลท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดม้ากกวา่ 
  ประการท่ีสอง ผลสรุปของการวิจยัแบบ EFR คืออนาคตภาพท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์เพียงรอบเดียว โดยเลือกเอาแนวโนม้ท่ีมีฉนัทามติระหว่างผูใ้หส้ัมภาษณ์ จุดอ่อนของวิธีน้ี
คือการขาดระบบท่ีน่าเช่ือถือในการพิจารณาแนวโนม้ท่ีมีฉนัทามติ และโดยระเบียบวิธีเองอาจท าให้
แนวโน้มท่ีส าคญัตอ้งหลุดไปเพราะเป็นไปได้ท่ีว่ามีผูเ้ช่ียวชาญเพียงคนเดียวท่ีพูดถึงแนวโน้ม
เหล่านั้น ผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืน ตลอดจนผูว้ิจยัก็อาจลืมนึกไม่ถึงหรือ ไม่รู้ จึงไม่ไดพู้ดถึงแนวโน้ม
เหล่านั้น แนวโน้มเหล่านั้นจึงหลุดออกไปจากผลการวิจยัเพราะไม่มีฉันทามติ ส่วนการวิจยัแบบ 
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EDFR จะมีแนวโนม้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ในรอบแรกป้อนกลบัไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทุกคนพิจารณา
อีกในการท าเดลฟาย ท าใหทุ้กแนวโนม้ไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นระบบเก่าเท่าเทียมกนั  ผลสรุปท่ี
ไดจ้ากการวิจยัแบบ EDFR  จึงเป็นระบบและไดแ้นวความครอบคลุมและน่าเช่ือถือมากวา่ EFR การ
ประยกุต ์ EDFR ถึงแมว้่า EDFR จะเป็นเทคนิคการวิจยัท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อการวิจยัอนาคตก็ตาม     
แต่เทคนิคการวิจยัแบบ EDFR รวมไปถึง Delphi และ EFR ก็สามารถน าไปใชว้ิจยัในท านอง
เดียวกบัการวิจยัรูปแบบอ่ืนๆท่ีมีอยูไ่ดเ้ช่นการวิจยัเพื่อส ารวจความคิดเห็น ส ารวจปัญหา วิจยัเพื่อหา
รูปแบบเพื่อก าหนดมาตรฐาน เพื่อหาวิธีแกปั้ญหา และเพื่อการตดัสินใจเป็นตน้ จะเห็นวา่ในปัจจุบนั         
ไดมี้การน าเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบต่างๆ ไปใช้ในวงการและองค์การต่างๆ มากมายทั้งเพื่อ   
การวางแผนในอนาคต วิเคราะห์และแกปั้ญหาในปัจจุบนั ตลอดจนการวิเคราะห์อดีตเพราะเทคนิค
การวิจยัอนาคตโดยเฉพาะเดลฟาย และ EDFR นั้นช่วยใหผู้ว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีเป็นระบบและน่าเช่ือถือ
มากข้ึน 
 

 6.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
  ไชยา  ภาวะบุตร (2548) ท าการศึกษาเร่ืองแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อการพฒันางาน
วิชาการระดบับณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความคาดหวงัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร และ
ศึกษาจุดหมายและแนวปฏิบติัการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัภายในประเทศ
และภายนอกประเทศท่ีเป็นกรณีศึกษาเพื่อพฒันาเป็นร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย 2) ความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อพฒันาเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปไดใ้น 7 ดา้น คือ การบริหาร หลกัสูตร คณาจารย ์นกัศึกษา การเรียนการสอน วิทยานิพนธ์ 
และห้องสมุด โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงนโยบาย ประกอบดว้ยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการ
พฒันาร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย จากการศึกษาส ารวจสถาบนั และการศึกษาพหุกรณีการจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ขั้นตอนท่ีสองเป็นการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องขอ้เสนอเชิงนโยบาย จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
และจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบติัการกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย ขอ้มูลจากผลการวิจยัได้ขอ้เสนอเชิง
นโยบายดงัน้ี   
  1.  ดา้นการบริหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน
จดัการ ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา โดยมีแนวปฏิบติัคือ เสนอจดัตั้งหน่วยงานบณัฑิตวิทยาลยั แต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา และแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ  
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  2.  ด้านหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
สามารถตอบ สนองความตอ้งการของชุมชนและสังคมได้ โดยมีแนวปฏิบติัคือ เปิดสอนทั้งแผน     
ก และ แผน ข และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สนับสนุนให้มีการพฒันาหลักสูตรใหม่ และ
ปรับปรุงหลกัสูตรเป็นของมหาวิทยาลยั   
  3.  ดา้นคณาจารย ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ ต  าแหน่ง
ทางวิชาการ ให้สอดคลอ้งกบัแผนการเปิดสอน โดยมีแนวปฏิบติัคือ เตรียมบุคลากรให้สอดคลอ้ง
กับแผนการเปิดสอนในอนาคต 5-10 ปี ให้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวิชาการมากข้ึน   
  4.  ดา้นนักศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมและทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียน โดยมีแนวปฏิบติัคือ เปิดรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และสร้างความเขา้ใจกบัผูท่ี้จะเขา้ศึกษา   
  5.  ดา้นการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสถานท่ี วิธีการสอน และทีม
อาจารยผ์ูส้อนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแนวปฏิบติัคือ อาจารยผ์ูส้อนมีการประชุมปฏิบติัการ
ร่วมกนั มีหอ้งนนัทนาการ หอ้งประชุมกลุ่มยอ่ย เนน้การสอนโดยการวิจยัเป็นฐาน และส่งเสริมให้
อาจารยจ์ดัท าเอกสารค าสอน   
  6.  ดา้นวิทยานิพนธ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการให้ค  าปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
อาจารย ์โดยมีแนวปฏิบติัคือ ปรับจ านวนอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เปิดหลกัสูตรท่ีท าสารนิพนธ์ 
จดัประสบการณ์ในการท าวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรภายนอกเป็นอาจารย ์  
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
  7.  ดา้นห้องสมุด มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงห้องสมุดบณัฑิตศึกษา โดยมีแนว
ปฏิบติัคือปรับปรุงคุณภาพของห้องสมุด จดัส่ิงอ านวยความสะดวก และมีฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
  สัมพนัธ์  สุกใส (2553)  ท าการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องก าลงัคน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอีก 5 ปี ขา้งหนา้ (พ.ศ.2554-2558) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องก าลงัคนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอีก 5 ปีขา้งหน้า 
(พ.ศ.2554-2558) โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัอนาคต EDFR กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 19 
คน เก็บรวบรวมขอ้มูล 3 รอบ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
วิเคราะห์เน้ือหา ค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ผลการศึกษา พบวา่  
  1.  คุณลกัษณะดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย มีความรู้ดา้นโพลิเมอร์และวสัดุศาสตร์  
มีความรู้ดา้นอุตสาหกรรมพลงังาน มีความรู้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต มีความรู้ในการ
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ออกแบบทางอุตสาหกรรม มีความรู้เก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร มีความรู้เก่ียวกบัการควบคุม
คุณภาพอุตสาหกรรม มีความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  มีความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศ มี
ความรู้ดา้นการวิจยัและพฒันา  มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการในงานอุตสาหกรรม และมีความรู้
เก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม   
  2.  คุณลกัษณะดา้นการปฏิบติังานและการพฒันาวิชาชีพ ประกอบดว้ย สามารถ
เรียนรู้และปฏิบติังานใหม่ไดเ้ร็ว สามารถประยกุตค์วามรู้ และผสมผสานความรู้ท่ีมีอยูเ่พื่อนา มาใช้
ในการปฏิบติังานได ้สามารถปฏิบติังานไดต้ามเวลาท่ีก าหนด มีความตั้งใจ รับผดิชอบ และเอาใจใส่
ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความคิดสร้างสรรคแ์ละพฒันางานท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนามาใชใ้นการพฒันางาน มีการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา สามารถ
ปฏิบติังานในสถานการณ์ท่ีกดดนัได้  สามารถอุทิศเวลาเพื่อการปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มท่ี และ
สามารถประสานงานและติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.  คุณลกัษณะดา้นมนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาตนเองประกอบดว้ย สามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นในสถานการณ์ต่างๆ ได ้  การยอมรับความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูอ่ื้น       
มีทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท า เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีความเสียสละ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
ส่วนรวม (มีจิตสาธารณะ) มีความรักและศรัทธาในองคก์าร มีความเอาใจใส่ในงานท่ีท าเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ขององคก์ารเป็นส าคญั
ก่อนประโยชน์ส่วนตนและให้ก าลงัใจ และสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุน้ให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
  4.  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย แต่งกายเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 
มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีสุขภาพดี แขง็แรง และกระฉบักระเฉง อารมณ์ดีและเป็นมิตร ตรงต่อ
เวลา มีภาวะผูน้ า มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความยติุธรรม รักษาค ามัน่สัญญา ขยนั พากเพียร          
มีปฏิภาณ ไหวพริบดี มานะ อดทน มีระเบียบวินยั และรักษาความลบัไดดี้  
  5.  และคุณลกัษณะดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย มีความรู้รอบตวั ติดตามข่าวสารต่างๆ 
เสมอและมีทกัษะในการบริหารจดัการ 
 
ตอนที ่8  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สืบเน่ืองจากโลกในยคุปัจจุบนัไดห้ลุดพน้จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาอุตสาหกรรมหนกั
ซ่ึงใชปั้จจยัการผลิตราคาถูกเขา้สู่สภาวะเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้การน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคม์าใช้
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินคา้และบริการเพื่อน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศผ่านช่องทางการส่งออกทาง
วฒันธรรมไปสู่ตลาดโลก การจะพฒันาประเทศดว้ยอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ดจ้ะตอ้งน าองคค์วามรู้
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แขนงต่างๆและนวตักรรมสมยัใหม่มาผนวกเขา้กบัความคิดสร้างสรรค์ วฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยน ามาเช่ือมโยงให้เขา้กบัภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม  และภาคบริการของประเทศ
นั้นๆอย่างสมดุล ประเทศไทยเป็นหน่ึงในหลายประเทศท่ีเห็นความส าคญัของแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคโ์ดยภาครัฐไดมี้การจดัตั้งสถาบนัอิสระและองคก์ารมหาชนต่างๆเพื่อเสริมสมรรถนะแก่
ภาคเอกชนรวมถึงมีการปรับโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและมีการจดั
กิจกรรมจ านวนมากท่ีช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้ งได้ก าหนดให้เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์เป็นทิศทางในการพฒันาและเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัในแผนพฒันาสังคมและเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)   ซ่ึงนบัเป็นการริเร่ิมท่ีดีท่ีอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอนัส าคญั
ยิ่งแก่เศรษฐกิจไทยในอนาคต ดงัเช่นท่ีประเทศเกาหลีใตซ่ึ้งเป็นตวัอย่างของประเทศท่ีรู้จกัใชแ้นวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์ดว้ยการส่งออกวฒันธรรมเกาหลีไปทัว่โลกในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ เพลง นกัร้อง นกัแสดง แฟชัน่ เคร่ืองส าอาง อาหาร การท่องเท่ียว ฯลฯ 
ซ่ึงสร้างรายไดม้หาศาลใหแ้ก่ประเทศ 
 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมสร้างสรรคก์ลุ่มส่ือท่ีเป็นเป้าหมายของ
การผลกัดนัทางเศรษฐกิจตามแผนพฒันาฯ เน่ืองจากมีศกัยภาพเพียงพอและเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลกมาก
ข้ึน อยา่งไรก็ดีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในภาพรวมยงัอ่อนแอซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากความไม่
เขา้ใจสภาพการณ์ตลาดและขาดความเช่ือมโยงระหว่างภาพยนตร์ไทยและตลาดโลก อีกทั้ งยงัขาด
ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคต์ามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคอ์ยา่ง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ดงันั้นการวางแผนยทุธศาสตร์เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยจึงมีความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั ทั้งน้ีเพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์มาก
ท่ีสุด ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคอ์ย่างรอบดา้นก่อนท่ีจะน าเทคนิควิธี SWOT Analysis มาใชใ้นการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยจะศึกษา
จุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) 
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและท าการจบัคู่สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก (TOWS 
Matrix) เพื่อน าเสนอร่างยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจ      
เชิงสร้างสรรค ์หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะน าร่างยุทธศาสตร์ท่ีไดไ้ปให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการก าหนดนโยบาย
และ/หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยประเมินความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์  เพื่อรับรองร่าง
ยุทธศาสตร์ และน าไปจดัท าเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย สู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นทา้ยท่ีสุด ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 7 
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แผนภาพท่ี 7  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิ 

เชิงสร้างสรรค์ 
-  บุคลากร 
-  การผลิตและฉายภาพยนตร์ 
-  การตลาดของภาพยนตร์ 
-  การสนบัสนุนจากภาครัฐและ 
   ภาคเอกชน 
 

การรับรองยทุธศาสตร์
การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรค ์

การวเิคราะห์
สภาพการณ์และ

แนวโนม้การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยสู่การเสริมสร้าง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการ
แข่งขนัภายในและ
ภายนอกของ
อุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์ไทย 



 
 

บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคค์ร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใชก้ารรวบรวมขอ้มูลทั้ง
เคร่ืองมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีวิธีด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
 
กรอบกระบวนกำรวจิัย 
 กรอบกระบวนการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะที่ 1 กำรศึกษำสภำพกำรณ์และแนวโน้มกำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทย 
เป็นการศึกษาเก่ียวกับสภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 ระยะที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขันภำยในและภำยนอกของ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทย เป็นการศึกษาเก่ียวกบัจุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : 
W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย   
 ระยะที่ 3 กำรยกร่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยสู่กำร
เสริมสร้ำงเศรษฐกจิเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นการจบัคู่ (The Matching Stage) สภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพ แวดล้อมภายนอกท่ีเรียกว่าแมททริกซ์อุปสรรค -โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (Threats-
Opportunities-Weaknesses-Strengths : TOWS Matrix) โดยจะน าเสนอประเด็นส าคญัในร่าง
ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 
 ระยะที่ 4 กำรรับรองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยสู่กำร
เสริมสร้ำงเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นการรับรองโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใชแ้บบประเมินและจดัท า
เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคต่์อไป 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 รายละเอียดของการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนการวจิยัมีดงัน้ี 
 

 ระยะที่ 1 กำรศึกษำสภำพกำรณ์และแนวโน้มกำรพฒันำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทย 
 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัสภาพการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจยัมีดงัน้ี 
 1.  กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
  1.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
จ านวนทั้งส้ิน 5,710,883 คน (กรมการปกครอง, 2557)  
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูช้มภาพยนตร์ไทยท่ีฉายในโรงภาพยนตร์
มลัติเพล็กซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 405 คน สืบเน่ืองมาจากในปัจจุบนัเครือธุรกิจโรงภาพยนตร์มลัติเพลก็ซ์ขนาดใหญ่มีเพียง
สองเครือเท่านั้น คือ เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  โดยในปี 2547 บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)ไดค้วบรวมกิจการกบับริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน)  และเปล่ียนมาใช้ช่ือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ทั้ งหมด (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ,์ 2555) อีกทั้งการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจะช่วยให้ผูว้ิจยั
คาดการณ์ถึงสภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้เน่ืองจากเขต
กรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางการปกครอง การคา้ธุรกิจ การศึกษา และวฒันธรรม ตลอดจนเป็น
แหล่งดึงดูดประชากรใหอ้พยพจากภูมิภาคต่างๆ เขา้มาหาท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งงาน จนเป็นเหตุให้มี
จ  านวนประชากรหนาแน่น ผูว้ิจยัจะใชค้  าถามคดัคุณสมบติัผูต้อบแบบสอบถาม (Filter Question) 
เพื่อให้ไดคุ้ณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนดไว ้ ไดแ้ก่  “ท่านเคยชมภาพยนตร์ไทยท่ีฉายใน
โรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือไม่” 
   การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดจ านวนของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรค านวณขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งของ ยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน
ร้อยละ 5 สูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี  
 

   n    =      
)(1 2eN

N


       

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.sec.or.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mB1CVZOGIo6WuATfyICYCA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHMbO5w7D-yqy4euRA05rYzZ-4cXw
http://www.google.co.th/url?url=http://www.sec.or.th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mB1CVZOGIo6WuATfyICYCA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNHMbO5w7D-yqy4euRA05rYzZ-4cXw
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   โดยท่ี n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N คือ ขนาดของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
    e คือ ขนาดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ีใช ้0.05 
 

               n    =    
)05.0(883,710,51

883,710,5
2

      

 
               =    399.97 หรือ 400  
 
   ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในการก าหนด
พื้นท่ีในการวิจยั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 พื้นท่ี คือ กรุงเทพฯ ชั้นใน กรุงเทพฯ 
ชั้นกลาง และกรุงเทพฯ ชั้นนอก (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2557) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 พื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

พืน้ที่ จ ำนวนเขต รำยละเอยีด 
กรุงเทพฯ ชั้นใน   21 เขต เขตพระนคร  เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขตสัมพนัธวงศ์ เขตปทุม

วนั  เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตสาทร  เขตดุสิต เขตบางซ่ือ  
เขตพญาไท เขตราชเทวี  เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย  เขตจตุจกัร  
เขตธนบุรี  เขตคลองสาน เขตบางกอกนอ้ย เขตบางกอกใหญ่   
เขตบางคอแหลม  เขตดินแดง และเขตวฒันา 

กรุงเทพฯ ชั้นกลาง 18 เขต เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตวงัทองหลาง เขตบางนาเขต
บางเขน เขตบางกะปิ  เขตลาดพร้าว  เขตบึงกุ่ม  เขตราษฎร์บูรณะ 
เขตบางพลดั  เขตภาษีเจริญ เขตสะพานสูง  เขตจอมทอง   
เขตสวนหลวง  เขตทุ่งครุ เขตคนันายาว  เขตบางแค   และ 
เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ ชั้นนอก 11 เขต เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง  เขตหนองจอก เขตตล่ิงชนั   
เขตลาดกระบงั  เขตหนองแขม  เขตบางขนุเทียน   
เขตคลองสามวา  เขตหลกัส่ี  เขตบางบอน  และ เขตทวีวฒันา 

 

ท่ีมา : ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพนคร. กำรแบ่งเขตตำมที่ตั้งของพืน้ที่. สืบคน้เม่ือ 2 ตุลาคม 2557, จาก 
http://203.155.220.230/NowBMA/frame.asp.  
 

http://203.155.220.230/NowBMA/frame.asp
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   จากนั้ นผูว้ิจัยจะใช้วิธีจับฉลาก (Lottery) โดยน ารายช่ือของเขตในแต่ละ      
พื้นท่ีมาท าฉลากใส่ภาชนะแลว้จบัฉลากข้ึนมาพื้นท่ีละหน่ึงเขต จะไดพ้ื้นท่ีวิจยัและจ านวนตวัอยา่ง     
ดงัแสดงใน ตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 พื้นท่ีวิจยัและจ านวนตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

พืน้ทีข่องกรุงเทพฯ พืน้ทีว่จิัย จ ำนวนตัวอย่ำง 
     กรุงเทพฯ ชั้นใน เขตปทุมวนั 135 
     กรุงเทพฯ ชั้นกลาง เขตบางแค 135 
     กรุงเทพฯ ชั้นนอก เขตหลกัส่ี 135 

รวม 405 

 
  1.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
   ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ  านวน 5 ขอ้ 
   ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ  านวน 6 ขอ้ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 29 ขอ้ 
   ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สู่การเสริม สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended 
Questionnaire) จ านวน 1 ขอ้ 
   ผู ้วิจัยได้แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
   มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
   มาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
   ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
   นอ้ย มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
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   จากนั้นผูว้ิจยัรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับการแปลผลขอ้มูล โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงใชก้าร
ค านวณหาความกวา้งของชั้นระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 
 

   
จ ำนวนระดับ

ดคะแนนต ำ่สุดคะแนนสูงสุ 
    =   

5
15

   =  0.80 

 

   จากเกณฑด์งักล่าว ผูว้ิจยัสามารถแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
   4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20  หมายถึง มาก 
   2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
   1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย 
   1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

   ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
   1. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคจ์ากเอกสาร หนงัสือ ต าราและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  สร้างแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) 
จ  านวน 3 ตอน 
   3.  เสนอแบบสอบถามต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจแกไ้ข และใหค้  าแนะน าเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม แลว้น าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาตรวจ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความเป็นปรนยั (Objectivity) หรือการใชภ้าษา และ
การตรวจสอบความเท่ียงตรงในเชิงเน้ือหา โดยจะท าการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั (Item Objective Congruence or IOC) ซ่ึงรายช่ือและ
เกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือมีดงัน้ี 
    3.1 ผู ้เ ช่ี ยวชาญ ท่ีส า เ ร็ จการ ศึกษาระดับ ดุษ ฎีบัณฑิต และ เคย มี
ประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ ดร.จาตุรงค ์ดวงจินดา อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต และ ดร.สหภาพ พ่อคา้ทอง อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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    3.2 ผูเ้ช่ียวชาญท่ีส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและเคยมี
ประสบการณ์ดา้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์จ านวน 2 คน ไดแ้ก่ ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกุล อาจารย์
ประจ ากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ และดร.พสุ ชัยเวฬุ อาจารย์ประจ าภาควิชา
วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
    3.3 ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นระเบียบวิธีวิจยั และส าเร็จการศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต 
จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ ดร.ยวุรี ผลพนัธิน อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการ ศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
   4.  การตรวจสอบความเท่ียงตรงในเชิงเน้ือหาโดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง ระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั (Item Objective Congruence or 
IOC) ดงัสูตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553 : 33)   
 

                                              IOC =  
N

R
     

 

                  เม่ือ    R    แทน     ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                         N      แทน     จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

    ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามประเมินค่า 3 ระดบั เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 
โดยมีเง่ือนไขใหผู้เ้ช่ียวชาญตดัสินอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงมีลกัษณะการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
    1  = ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 
    0  = ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 
    -1 = ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 
    ผู ้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินความตรงเชิงเ น้ือหา คือ            
ค่าดชันี  IOC ตอ้งมากกว่า 0.5 (IOC > 0.5) จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัโครงสร้างและ
นิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552 : 239) จากนั้นน าผลการพิจารณาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน มาค านวณค่า IOC เป็นรายขอ้ และคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ผ่านเกณฑท่ี์
ก าหนดไว ้ โดยผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่า IOC อยูใ่นระดบั 0.80 - 
1.00 ซ่ึงถือวา่มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ดแ้ละผา่นเกณฑ ์
   5.  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติั
เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามด้วยการวัดความสอดคล้องภายในโดยการใช้วิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Alpha’s 
Coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach) ดงัสูตร (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2553 : 347)  
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    เม่ือ         หมายถึง   สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
         n      หมายถึง    จ านวนขอ้ 
        2

is    หมายถึง    คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
             2

ts    หมายถึง    คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
 

   ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ พบวา่ 
   1.  ค่าความเช่ือมัน่ในส่วนของประเภทของภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ี
นิยมเลือกชม ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า คือ 0.8613 ถือว่าน าไปใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
   2.  ค่าความเช่ือมัน่ในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า คือ 0.9011 ถือวา่น าไปใชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลได ้
   3.  ค่าความเช่ือมัน่ในส่วนของส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  คือ 0.8275  ถือว่า
น าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
  1.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม จ านวน 405 ชุด ไปสอบถามกลุ่มตวัอย่างและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนก่อนจะน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
  1.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
   การวิ เคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน เพื่ออธิบายลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม
ดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
   ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย 
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ ค่าใชจ่้ายในการชมภาพยนตร์ไทยในโรง
ภาพยนตร์ต่อคร้ัง (ค่าตัว๋/ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม/ค่าของท่ีระลึกจากภาพยนตร์) ราคาตัว๋ชม
ภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ท่ีคิดวา่ยอมรับได ้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีเลือกรับชมภาพยนตร์ไทยใน
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โรงภาพยนตร์ ผูท่ี้จะเลือกรับชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ดว้ยกนั ประเภทของภาพยนตร์
ไทยในโรงภาพยนตร์ท่ีนิยมเลือกชม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 
และส่ือท่ีมีผลต่อการตดั สินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ ดว้ยค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  
การแจกแจงความ ถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation ) 
   ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
 2.  กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 
  2.1  กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลกึ (In-Depth Interview) 
   2.1.1 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
(Key Informant) โดยจะคดัเลือกเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
จ านวน 13 คน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ/หรือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์จ านวน 6 คน รวมทั้งส้ิน 18 คน จ าแนกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 3 คน ดงัน้ีคือ 
    กลุ่มที่ 1 ผู้แทนหน่วยงำนที่เกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นผู ้
ท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคข์องประเทศไทย ซ่ึงไดแ้ก่ 
    นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
ท่านน้ีมีส่วนร่วมส าคญัในการจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาประเทศไทย โดยเฉพาะการกระตุน้ให้
เกิดนโยบายขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
    นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 
(TCDC) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านน้ีเป็นพลงัส าคญัในการร่วมผลกัดนัใหศู้นยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ
หรือ TCDC เป็นศูนยก์ลางการกระจายความรู้ดา้นการออกแบบและการใชค้วามคิดสร้าง สรรค์
ใหก้บัสงัคมไทย 
    นายประสพ เรียงเงิน ผูอ้  านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านน้ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการวิเคราะห์สภาวะ
เศรษฐกิจและสงัคมเพื่อผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคไ์ปสู่การพฒันาศิลปวฒันธรรมของ
ประเทศไทย 
    กลุ่มที่ 2 นักวิชำกำรด้ำนเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นผูท่ี้มีส่วนน า
แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคไ์ปด าเนินการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ซ่ึงไดแ้ก่ 

http://www.tcdc.or.th/?lang=th
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    ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่านน้ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ และในปัจจุบนัได้ด ารงต าแหน่งเป็น
คณะท างานของโครงการ Thailand Planet ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ของส านกันายกรัฐมนตรี และเป็นกรรมการสถาบนัเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ห่งชาติสาขาซอฟตแ์วร์ 
    ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตยเ์ดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารงาน
วฒันธรรม วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านน้ีเป็นหน่ึงใน
คณาจารย์ท่ีน าแนวคิดทางด้านนวตักรรมซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับการใช้ความคิด
สร้างสรรคอ์ย่างมากมาใชใ้นการเรียนการสอนนักศึกษาเพื่อให้กา้วทนัโลกยุคใหม่และสามารถ
แข่งขนักบันานาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    ดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม 
วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านน้ีเป็นหน่ึงในคณาจารยท่ี์น า
แนวคิดทางดา้นนวตักรรมซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัการใชค้วามคิดสร้างสรรคอ์ย่างมาก 
มาใชใ้นการเรียนการสอนนกัศึกษาเพื่อใหก้า้วทนัโลกยคุใหม่และสามารถแข่งขนักบันานาประเทศ
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    กลุ่มที่ 3 ผู้อ ำนวยกำรสร้ำงภำพยนตร์ เป็นทั้งผูท่ี้ก าหนดนโยบายผลิต
ภาพยนตร์และจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ ตลอดจนจดัการส่ือสารการตลาดให้กับภาพยนตร์ท่ีผลิต      
ซ่ึงไดแ้ก่ 
    นายวิสูตร พลูวรลกัษณ์  ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านน้ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์ในเครือ จีเอ็มเอ็ม 
แกรมม่ี ซ่ึงมีการบริหารจดัการท่ีครบวงจรและไดม้าตรฐานสากล โดยมีผลงานเด่นๆ เช่น ชตัเตอร์ 
กดติดวิญญาณ  ส่ีแพร่ง หา้แพร่ง รถไฟฟ้า มาหานะเธอ  กวน มึน โฮ ATM เออรัก เออเร่อ และ      
พี่มากพระโขนง เป็นตน้ 
    นายธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผูบ้ริหารบริษทั พระนครฟิลม์ จ ากดั ผูใ้ห้
ข้อมูลส าคัญท่านน้ีเป็นผู ้บริหารของบริษัทผู ้ผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีก่อตั้ งโดยกลุ่มสายหนัง           
ธนาซีเนเพลก็ซ์ ซ่ึงเคยเป็นเจา้ของโรงภาพยนตร์หลายแห่งมาก่อน โดยมีผลงานเด่นๆ เช่น ผหีวัขาด 
ผช่ีองแอร์ ครอบครัวตวัด า ผตีาหวานกบัอาจารยต์าโบ๋ เป็นตน้  
    นายพรชยั ว่องศรีอุดมพร ผูบ้ริหารบริษทัเอม็ เทอร์ต้ี ไนน์ จ ากดั ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัท่านน้ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ไทยท่ีเกิดจากการรวมตวั
ของกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวความคิดและเป้าหมายในการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัโดยมีผลงานเด่นๆ เช่น 
สุดเขตเสลด็เป็ด  30 ก าลงัแจ๋ว  I MISS U รักฉนัอยา่คิดถึงฉนั คุณนายโฮ และคู่กรรม เป็นตน้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%AE
http://th.wikipedia.org/wiki/ATM_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87
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    กลุ่มที่ 4 ผู้ก ำกับภำพยนตร์ เป็นผูท่ี้มีส่วนในการร่วมก าหนดนโยบาย
การผลิตภาพยนตร์กบัผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์และร่วมจดัการส่ือสารการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ 
    นายปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านน้ีมีผลงาน
ก ากบัภาพยนตร์ท่ีโดดเด่น คือ องคบ์าก ช็อกโกแลต และตม้ย  ากุง้ 1 และ 2 เป็นตน้ 
    นายยงยุทธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านน้ี      
มีผลงานก ากบัภาพยนตร์ท่ีโดดเด่น คือ สตรีเหล็ก 1 และ 2 แจ๋วแกงคช์ะนีกบัอีแอบ ส่ีแพร่ง    
ความจ าสั้นแต่รักฉนัยาว เป็นตน้ 
    นายบณัฑิต ทองดี  นายกสมาคมผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านน้ีมีผลงานก ากบัภาพยนตร์ท่ีโดดเด่น คือ มนตเ์พลงลูกทุ่งเอฟ เอม็ เฮ้ียน มนุษยเ์หลก็ไหล 
ปายอินเลิฟ และพุม่พวง เป็นตน้ 
    กลุ่มที่ 5 นักวิชำกำรด้ำนภำพยนตร์ เป็นผูท่ี้มีส่วนน าแนวคิดเก่ียวกบั
ภาพยนตร์ไปด าเนินการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนซ่ึงสังกัดในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 
ตลอดจนองคก์ารภาครัฐและเอกชน ซ่ึงไดแ้ก่ 
    นายโดม  สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
ท่านน้ีเป็นผูท่ี้ก่อตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติและโครงการอนุรักษภ์าพยนตร์ในประเทศไทย ปัจจุบนั
เป็นผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ องคก์ารมหาชน 
    นายวีระศกัด์ิ โควสุรัตน์ เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านน้ีเคยด ารงต าแหน่งผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวฒันธรรมและในปัจจุบนั
มีต าแหน่งเป็นเลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ท่านจึงเป็นผูท่ี้มีองคค์วามรู้กวา้งขวาง
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละดา้นภาพยนตร์ไทย 
    นายทศัไนย สุวรรณะชฎ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ท่านน้ีเป็นอาจารยใ์ห้แก่คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลยัหลายแห่ง โดยมีความเช่ียวชาญหลกั
ทางดา้นภาพยนตร์ไทยและการส่ือสารแบรนด ์
    กลุ่มที่ 6 ผู้เช่ียวชำญด้ำนภำพยนตร์ เป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ส่ือสารการตลาดของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยองคก์ารภาครัฐและเอกชน ซ่ึงไดแ้ก่ 
    นายกิตติศกัด์ิ  สุวรรณโภคิน ประธานมูลนิธิหนงัไทย ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
ท่านน้ีเป็นนกัวิจารณ์ภาพยนตร์รุ่นเก่าท่ีรู้จกักนัดีในนามปากกา “กิตติศกัด์ิ” หรือ “ทิวลิป”  
    นายสุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคป ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านน้ีเป็นบรรณาธิการนิตยสารเก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีน าเสนอทั้งขอ้มูลของภาพยนตร์ท่ีเขา้
ฉายในโรงภาพยนตร์ทัว่ไปและขอ้มูลของภาพยนตร์นอกกระแส 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 119 

    นายนนัทขวา้ง สิรสุนทร นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านน้ี
เป็นทั้งนกัวิจารณ์ภาพยนตร์และคอลมัน์นิสตใ์นส่ือต่างๆ โดยผลงานหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คท่ีโดดเด่น
คือ “ไวน์ ฟุตบอล การเดินทาง และคนรัก” 
   2.1.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
    ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
โดยใชค้  าถามหลกั (Main Questions) ในการสร้างบทสนทนา แต่อยา่งไรกต็ามหากในการสมัภาษณ์
ไม่สามารถไดค้  าตอบในประเด็นท่ีปรากฏเป็นรายละเอียดของปัญหาจะมีค าถามเจาะลึก (Probing 
Questions) ท่ีสร้างข้ึนจากรายละเอียดของแต่ละประเดน็  
    ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างไปใหผู้ช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ 
อุ่นอารมยเ์ลิศ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
   2.1.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกโดยก าหนดวนั เวลาในการสัมภาษณ์ และออกจดหมายเชิญผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัตามท่ีได้
ก าหนดไว ้6 กลุ่ม จากนั้นจะด าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้เทคนิคแบบ EFR 
(Ethnographic Future Research) หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงท าการถอดเทปบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ของผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัแต่ละท่านในลกัษณะค าต่อค าและน าไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัแต่ละท่านทบทวนความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าตอบวา่ครอบคลุมประเดน็ท่ีตอ้งการหรือไม่ 
   2.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    ผูว้ิจยัน าเสนอผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในลกัษณะของการบรรยาย
เชิงพรรณนา (Description) โดยการวิเคราะห์ตีความ (Interpretation) 
  2.2 กำรศึกษำจำกเอกสำร 
   ผูว้ิจยัจะศึกษาสภาพการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อน ามา 
ใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
  2.3 กำรศึกษำวิธีปฏิบัติที่ดี 
   ผูว้ิจยัจะศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีดีของประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีนโยบายผลกัดนั
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งจริงจงัเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์จนประสบความส าเร็จ โดย
ใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และไดป้ระเทศตน้แบบท่ีจะศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น 
และเกาหลีใต ้ซ่ึงผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ใน 3 ประเด็น ดงัน้ีคือ 1) 
สาเหตุของการผลกัดันนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
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(Input) 2) กระบวนการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ (Process) และ 3) ผลลพัธ์ของการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (Output)  
 

 ระยะที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขันภำยในและภำยนอกของ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทย  
 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัจุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) โอกาส 
(Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยท่ีไดใ้นระยะ
ท่ี 1 น้ีมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยในระยะท่ี 2 รายละเอียดมีดงัน้ี 
 1.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  
  เป็นการศึกษาถึงจุดแขง็ (Strength : S) และจุดอ่อน (Weaknesses : W) ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยใชแ้หล่งขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสารซ่ึงเป็นสารสนเทศ
เชิงวิชาการ ประกอบดว้ย บทความ รายงาน และหนงัสือ รวมถึงขอ้มูลดา้นนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ตลอดจนแหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล      
ซ่ึงเป็นผูท่ี้ก าหนดนโยบายและ/หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ตลอดจน
ผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทยและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยผูว้ิจยัจะสรุปผลดว้ย
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และใชห้ลกัในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
  1.1 หลักทรัพยำกรกำรบริหำร (4 M’s) เป็นการวิเคราะห์ในประเด็นของปัจจยั
ทางดา้นทรัพยากรการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซ่ึงประกอบดว้ย (1) 
คน/บุคลากร (Man) (2) เงิน/งบประมาณ (Money) (3) วสัดุอุปกรณ์/เคร่ืองใช ้(Material) และ (4) 
การบริหาร/การจดัการ (Management)  
  1.2  หลักกำรของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework)  เป็นการวิเคราะห์ใน
ประเด็นความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ย (1) กลยทุธ์ (Strategy) (2) โครงสร้าง (Structure)  (3) ระบบ (System) (4) รูปแบบ 
(Style) (5) การจดัการบุคคลเขา้ท างาน (Staff) (6) ทกัษะ (Skill) และ(7) ค่านิยมร่วม ( Shared value)  
 2.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  เป็นการศึกษาถึงโอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยใชแ้หล่งขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลประเภทเอกสารซ่ึงเป็นสารสนเทศ
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เชิงวิชาการ ประกอบดว้ย บทความ รายงาน และหนงัสือ รวมถึงขอ้มูลดา้นนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ตลอดจนแหล่งขอ้มูลประเภทบุคคลซ่ึง
เป็นผูท่ี้ก าหนดนโยบายและ/หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ตลอดจนผูผ้ลิต
ภาพยนตร์ไทยและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยผูว้ิจยัจะสรุปผลดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และใชห้ลกัในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
  2.1 Five Forces Model เป็นการวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการท่ีอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยตอ้งเผชิญอยูใ่นสภาวะปัจจุบนั ประกอบดว้ย (1) การแข่งขนัของผูป้ระกอบการราย
เดิม (Rivalry among Existing Firms) (2) อ านาจต่อรองจากผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต (Bargaining 
Power of Suppliers) (3) อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อสินคา้และบริการ (Bargaining Power of Buyers) (4) 
ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitutes) และ (5) อุปสรรคในการเขา้มาของ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants) 
  2.2 PEST Model เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซ่ึงประกอบดว้ย  (1) ผลกระทบจากการเมือง ( P : 
Political) (2) ผลกระทบจากเศรษฐกิจ (E : Economic) (3) ผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรม ( S : 
Socio-Cultural) และ (4) ผลกระทบจากเทคโนโลย ี(T : Technological)  
 

 ระยะที่ 3 กำรยกร่ำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยสู่กำร
เสริมสร้ำงเศรษฐกจิเชิงสร้ำงสรรค์  
 เป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดใ้นระยะท่ี 1 และ 2 มาท ายทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นประเด็นตามกรอบ
แนวคิดของการวิจยั ในการก าหนดยุทธศาสตร์ผูว้ิจยัจะใช้การจบัคู่ (The Matching Stage) 
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเรียกว่าแมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-
จุดแขง็ (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths : TOWS Matrix) โดยจะน าเสนอในลกัษณะ
ของการบรรยายเชิงพรรณนา (Description) กลยทุธท่ี์จะปรากฎในตาราง TOWS Matrix มีดงัน้ี 
 1.  กลยุทธ์ SO เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดแขง็ (Strength : S) กบัโอกาส  (Opportunities 
: O)  ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงบวกทั้งคู่ กล่าวคือ องคก์ารควรจะใชจุ้ดแขง็และโอกาสร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิด
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 2. กลยุทธ์ ST เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดแขง็ (Strength : S) กบัอุปสรรค (Threats : T)  
ซ่ึงมี S เป็นปัจจยัเชิงบวก และมี  T เป็นปัจจยัเชิงลบ กล่าวคือ องคก์ารตอ้งน าจุดแขง็มาใช้ในการ
ป้องกนัหรือหลีกเล่ียงอุปสรรค 
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 3. กลยุทธ์ WO เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดอ่อน (Weaknesses : W) กบัโอกาส 
(Opportunities : O) ซ่ึงมี W เป็นปัจจยัเชิงลบแต่มี O เป็นปัจจยัเชิงบวก กล่าวคือ องคก์ารตอ้งน า
โอกาสมาใชใ้นการก าจดัจุดอ่อนหรือน าโอกาสมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 
 4. กลยุทธ์ WT เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดอ่อน (Weaknesses : W) กบัอุปสรรค 
(Threats : T) ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงลบทั้งคู่ กล่าวคือ องคก์ารตอ้งคิดกลยทุธ์ท่ีกระท าแลว้สามารถก าจดั
จุดอ่อนไดแ้ละป้องกนัอุปสรรคไดด้ว้ยในคราวเดียวกนั 
 

 ระยะที่ 4 กำรรับรองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำพยนตร์ไทยสู่กำร
เสริมสร้ำงเศรษฐกจิเชิงสร้ำงสรรค์  
 เป็นการน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากร่างยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่
การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ประเมินโดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผูว้ิจยัก าหนดไวว้่ายทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท่ี์จะผา่นเกณฑต์อ้งมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด จากนั้นจะจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคต่์อไป 
 ผูว้ิจยัแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนในส่วนของค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
 มาก   มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
 ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
 นอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
 จากนั้นผูว้ิจยัรวมคะแนนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับ
การแปลผลขอ้มูล โดยแบ่งระดับความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงใช้การ
ค านวณหาความกวา้งของชั้นระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 
 

   
จ ำนวนระดับ

ดคะแนนต ำ่สุดคะแนนสูงสุ 
    =   

5
15

   =  0.80 
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 จากเกณฑ์ดังกล่าว ผูว้ิจยัสามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
   4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20  หมายถึง มาก 
   2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
   1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย 
   1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 7 และแผนภาพท่ี 8 
 
ตารางท่ี 7 สรุปขั้นตอนการวิจยั 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มตัวอย่ำง 
เคร่ืองมือ/กำร
วเิครำะห์ข้อมูล 

1. เพื่อศึกษา
สภาพการณ์และ
แนวโนม้การพฒันา
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริม สร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์

1. การวิจยัเชิงปริมาณ    
- การวจิยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) 
- ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งจากสูตร
ของ Yamane 
- ใชว้ิธีการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) 
- ใชว้ิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive 
Sampling) 

- ผูช้มภาพยนตร์ไทยท่ี
ฉายในโรงภาพยนตร์
มลัติเพลก็ซ์ในเครือ
เอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี 
และเครือเมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
จ านวน 405 คน 
 

- แบบสอบถาม  
- วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation )  

2. การวิจยัเชิงคุณภาพ   
- การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 

- ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
จ านวน 18 คน 

- แบบสมัภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง 
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ตารางท่ี 7 สรุปขั้นตอนการวิจยั (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ วธีิกำร กลุ่มตัวอย่ำง 
เคร่ืองมือ/กำร
วเิครำะห์ข้อมูล 

 - การศึกษาจากเอกสาร - เอกสารและรายงาน
เก่ียวกบัสภาพการณ์
และแนวโนม้การ
พฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์

- การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary 
Analysis) 

- การศึกษาวิธีปฏิบติั 
ท่ีดี 

กรณีศึกษาจากประเทศ
ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้

- การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary 
Analysis) 

2. เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม
ทางการแข่งขนัภายใน
และภายนอกของ
อุตสาหกรรมภาพ 
ยนตร์ไทย 

- การวิเคราะห์SWOT 
Analysis 
- การจบัคู่  TOWS 
Matrix 

- ขอ้มูลเก่ียวกบั
สภาพการณ์และ
แนวโนม้การพฒันา
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์

- การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) 

3. เพื่อน าเสนอ
ยทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์

- การรับรอง (ร่าง) 
ยทุธศาสตร์ 

- ผูท้รงคุณวฒิุ  
จ านวน 5 คน 

- แบบสอบถาม 
- ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
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แผนภาพท่ี 8  ขั้นตอนการวจิยั 
 

ขั้นตอนกำรวจิัย ผลทีไ่ด้รับ 

ระยะที ่1 การศึกษา
สภาพการณ์และแนวโนม้การ
พฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

 

ทบทวนและสงัเคราะห์วรรณกรรม 
 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 

กำรวจิัยสภำพกำรณ์ แนวโน้ม 

- การวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
-  การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview)  
-  การศึกษาจากเอกสาร 
-  การศึกษาวธีิปฏิบติัท่ีดี 
 

ขอ้มูลสภาพการณ์และ
แนวโนม้การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 

ระยะที ่2 การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการ
แข่งขนัภายในและภายนอก 
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย 
 

 
การวเิคราะห์ 

สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั 
ภายในและภายนอก 

ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
โดยใช ้ SWOT Analysis 

 

ระยะที ่3 การยกร่าง
ยทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์
 

- การจบัคู่โดยใช ้TOWS Matrix 
 
 

ร่างยทุธศาสตร์ฯ 

ระยะที ่4 การรับรอง
ยทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์
 

-  การรับรองโดยผูท้รงคุณวฒิุโดยใช้
แบบประเมิน 
 

ยทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์
 

กำรด ำเนินงำน 
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บทที่ 4 
 

สภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

 
 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในส่วนน้ีเป็นการตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 เพื่อศึกษา
สภาพการณ์และแนว โน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ซ่ึงเป็นผูช้มภาพยนตร์ไทยท่ีฉายในโรงภาพยนตร์มลัติเพลก็ซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือ
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 
               2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคจ์ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
         2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคจ์ากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
              2.3 ผลการศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศตน้แบบ 
 

 ผูว้ิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูช้มภาพยนตร์ไทย
ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์มลัติเพลก็ซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน โดยผูว้ิจยัใชค้  าถามคดัคุณสมบติัผูต้อบแบบสอบถาม (Filter 
Question) เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนดไว ้ นัน่คือ “ท่านเคยชมภาพยนตร์ไทย
ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์มลัติเพลก็ซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขต
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กรุงเทพมหานครหรือไม่” และไดรั้บแบบสอบถามคืนกลบัมาสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ  100 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 1.  ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร 
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียด   
ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

n = 405 
สถานภาพ จ านวน  ร้อยละ 

1. เพศ 
 ชาย 141 34.8 
 หญิง 264 65.2 
2. อายุ 
 ต ่ากวา่  20 ปี 239 59.0 
 20 – 30 ปี  142 35.1 
 31 – 40 ปี  20 4.9 
 41 – 50 ปี 2 0.5 
 51 – 60 ปี  2 0.5 
3. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา  11 2.7 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 87 21.5 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 141 34.8 
 อนุปริญญา/ปวส.  12 3.0 
 ปริญญาตรี 125 30.9 
 ปริญญาโท 25 6.2 
 ปริญญาเอก 4 1.0 
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
n = 405 

สถานภาพ จ านวน  ร้อยละ 

4. อาชีพ 

 นกัเรียน/ นิสิต/นกัศึกษา 271 66.9 
 พนกังานบริษทัเอกชน 94 23.2 
 วา่งงาน 14 3.5 
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 11 2.7 
 ขา้ราชการ/พนกังานราชการ  6 1.5 
 อาชีพอิสระ 6 1.5 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 2 0.5 
 พอ่บา้น/แม่บา้น  1 0.2 
5. รายได้ต่อเดอืน 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  180 44.4 
 5,000 – 10,000 บาท 102 25.2 
 10,001 – 15,000 บาท      12 3.0 
 15,001 – 20,000 บาท  38 9.4 
 20,001 – 25,000 บาท    45 11.1 
 มากกวา่ 25,000 บาท 28 6.9 

  
 จากตารางท่ี 8  แสดงใหเ้ห็นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัคน้พบขอ้มูล
ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี   
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 และเพศชายมีจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 ส่วนใหญ่แลว้จะมี
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  ซ่ึงมีจ านวนถึง 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 20 – 30  ปี 
จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 มีอายรุะหว่าง 31 – 40  ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 
ส่วนผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี และ 51 – 60 ปี มีจ  านวนเท่ากนั คือช่วงอายลุะ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ตามล าดบั 
 เ ม่ือพิจารณาระดับการศึกษาได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาตอน ปลายและระดบัปริญญาตรีมีจ านวนใกลเ้คียงกนั โดยผูท่ี้มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
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มธัยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน 141 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 34.8 ขณะท่ีผูท่ี้มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรีมีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 ระดบัปริญญาโท มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
ระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ระดบัประถมศึกษา มีจ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.7 และระดบัปริญญาเอก มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
 ในส่วนของอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ซ่ึงมี
จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 94 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.2  ว่างงาน มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 11 คน    
คิดเป็นร้อยละ 2.7 ขา้ราชการ/พนกังานราชการและผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ ไดแ้ก่ นกัวาดภาพ  
ประกอบ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ นกัร้อง มณัฑนากร (อิสระ) นกัเขียน และโปรแกรมเมอร์ มีจ านวน
เท่ากนัคือ อาชีพละ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผูท่ี้ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 2 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 0.5 ส่วนผูท่ี้เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณารายไดต่้อเดือนไดพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 
5,000 บาท  ซ่ึงมีจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ อยูร่ะหว่าง 5,000 – 10,000 บาท 
มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 อยูร่ะหว่าง 20,001 – 25,000 บาท มีจ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.1 อยูร่ะหวา่ง 15,001 – 20,000 บาท  มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4  มากกว่า 25,000 
บาท มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  และอยูร่ะหว่าง 10,001 – 15,000 บาท  มีจ านวน 12 คน  
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั    
 

 2.  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการเลอืกชมภาพยนตร์ไทย 
  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย โดยจ าแนก
ตามความถ่ีในการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ ค่าใชจ่้ายในการชมภาพยนตร์ไทยในโรง
ภาพยนตร์ต่อคร้ัง (ค่าตัว๋/ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม/ค่าของท่ีระลึกจากภาพยนตร์) ราคาตัว๋ชม
ภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ท่ีคิดว่ายอมรับได ้ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีเลือกรับชมภาพยนตร์ไทย 
ในโรงภาพยนตร์ ผูท่ี้จะเลือกรับชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ดว้ยกนั ประเภทของภาพยนตร์
ไทยในโรงภาพยนตร์ท่ีนิยมเลือกชม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 
และส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์   
  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ไดป้รากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 9 – 12 
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ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย 
n = 405 

พฤตกิรรมการเลอืกชมภาพยนตร์ไทย จ านวน  ร้อยละ 

1. ความถีใ่นการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 
 1 – 2 คร้ัง/เดือน 314 77.5 
 3 – 4 คร้ัง/เดือน 91 22.5 
2. ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ต่อคร้ัง  
(ค่าตั๋ว/ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่/ค่าของทีร่ะลกึจากภาพยนตร์) 
 ต ่ากวา่ 200 บาท/คร้ัง 117 28.9 
 200 – 300 บาท/คร้ัง 166 41.0 
 301 – 400 บาท/คร้ัง 82 20.2 
 401 – 500 บาท/คร้ัง 11 2.7 
 มากกวา่  500 บาท/คร้ัง 29 7.2 
3. ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ทีค่ดิว่ายอมรับได้ 
 ต ่ากวา่ 100 บาท/ใบ  260 64.2 
 100 – 150 บาท/ใบ  145 35.8 
4. ช่วงเวลาส่วนใหญ่ทีเ่ลอืกรับชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 
 วนัธรรมดาช่วงกลางวนั (จนัทร์ – ศุกร์)  12 3.0 
 วนัธรรมดาช่วงเยน็  (จนัทร์ – ศุกร์)  61 15.1 
 วนัธรรมดาช่วงค ่า  (จนัทร์ – ศุกร์) 52 12.8 
 วนัหยดุช่วงกลางวนั (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ)์  
241 59.5 

 วนัหยุดช่วงเยน็ (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยุด
นกัขตัฤกษ)์ 

26 6.4 

 วนัหยุดช่วงค ่า (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยุด
นกัขตัฤกษ)์  

13 3.2 

5. ผู้ทีจ่ะเลอืกรับชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ด้วยกนั 
 ดูคนเดียว   14 3.5 
 เพื่อน  199 49.1 
 ครอบครัว (พอ่/แม่/ลูก) 53 13.1 
 ญาติพี่นอ้ง 21 5.2 
 คนรัก  118 29.1 
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 จากตารางท่ี 9 แสดงให้เห็นพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัคน้พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี   
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 1 – 2 
คร้ัง/เดือนมากท่ีสุด โดยมีจ านวนถึง 314 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมา คือ 3 – 4 คร้ัง/เดือน มี
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามล าดบั 
 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ต่อคร้ัง (ค่าตัว๋/
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม/ค่าของท่ีระลึกจากภาพยนตร์) และราคาตั๋วชมภาพยนตร์ไทยในโรง
ภาพยนตร์ท่ีคิดว่ายอม รับได ้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูร่ะหว่าง 200 – 300 บาท/
คร้ัง ซ่ึงมีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ ต ่ากว่า 200 บาท/คร้ัง มีจ านวน 117 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.9  อยูร่ะหว่าง 301 – 400 บาท/คร้ัง มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.2  มากกว่า 
500 บาท/คร้ัง มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และอยูร่ะหว่าง 401 – 500 บาท/คร้ัง มีจ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั นอกจากนั้นกลุ่มตวัอย่างจะยอมรับตัว๋ชมภาพยนตร์ไทยในโรง
ภาพยนตร์ท่ีมีราคาต ่ากว่า 100 บาท/ใบมากกว่าราคา 100 – 150 บาท/ใบ โดยราคาต ่ากว่า 100 บาท/
ใบ มีจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 และราคา 100 – 150 บาท/ใบ มีจ านวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.8 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีเลือกรับชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมรับชมในวนัหยดุช่วงกลางวนั (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
ซ่ึงมีจ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาคือ วนัธรรมดาช่วงเยน็ (จนัทร์ – ศุกร์) มีจ านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 วนัธรรมดาช่วงค ่า  (จนัทร์ – ศุกร์) มีจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 
วนัหยดุช่วงเยน็ (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 วนั 
หยดุช่วงค ่า (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  3.2 และวนั
ธรรมดาช่วงกลางวนั (จนัทร์ – ศุกร์) มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาผูท่ี้จะเลือกรับชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ดว้ยกนั พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมเลือกรับชมกบัเพื่อน ซ่ึงมีจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ 
เลือกรับชมกบัคนรัก มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ครอบครัว (พอ่/แม่/ลูก) มีจ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.1 ญาติพี่นอ้ง มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และดูคนเดียว มีจ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประเภทของภาพยนตร์ไทยในโรง        
                 ภาพยนตร์ท่ีนิยมเลือกชม 

                                                                                                                                        n = 405 
ประเภทของภาพยนตร์ไทย 

ในโรงภาพยนตร์ทีนิ่ยมเลอืกชม 
ค่าเฉลีย่ 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

อนัดับ 
 

1. ตลก 4.31 0.74 มากท่ีสุด 1 
2. บู/๊แอค็ชัน่ 3.19 0.97 ปานกลาง 3 
3. ชีวิต 2.81 0.82 ปานกลาง 4 
4. ผ ี 4.23 0.73 มากท่ีสุด 2 
5. โป๊ (เรทเอ๊กซ์/อาร์) 1.38 0.48 นอ้ยท่ีสุด 5 

ภาพรวม 3.19 0.35 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประเภทของภาพยนตร์
ไทยในโรงภาพยนตร์ท่ีนิยมเลือกชมโดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.19, S.D. = 0.35) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียงล าดบัค่า เฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ  
 1.  ประเภทตลก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.31, S.D. = 0.74)  
 2.  ประเภทผ ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.23, S.D. = 0.73)  
 3.  ประเภท บู/๊แอค็ชัน่ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.19, S.D. = 0.97)  
 4.  ประเภทชีวิต  อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 2.81, S.D. = 0.82)  
 5.  ประเภทโป๊ (เรทเอ๊กซ์/อาร์) อยูใ่นระดบันอ้ย (X  = 2.12, S.D. = 0.74) 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ 
                ไทยในโรงภาพยนตร์ 

             n = 405 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกชม 

ภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 
ค่าเฉลีย่ 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

อนัดับ 

1. ชอบนกัแสดง  4.23 0.76 มากท่ีสุด 3 
2. ชอบเน้ือเร่ือง  4.14 0.73 มาก 4 
3. ชอบเทคนิคการถ่ายท า 4.03 0.87 มาก 6 
4. ชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์ 4.38 0.69 มากท่ีสุด 1 
5. ชอบค่ายหนงั  4.27 0.79 มากท่ีสุด 2 
6. ชอบเพลงประกอบ 3.59 0.92 มาก 7 
7. ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค 4.11 0.77 มาก 5 
8. ชอบชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn  
    Bucket) และ น ้าอดัลม (Soft Drink)   
    ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ 

3.07 0.92 ปานกลาง 8 

ภาพรวม 3.98 0.45 มาก  
 

 จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
ชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.98, S.D. = 0.45) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ  
 1.  ชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.38, S.D. = 0.69)  
 2.  ชอบค่ายหนงั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.27, S.D. = 0.79)  
 3.  ชอบนกัแสดง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.23, S.D. = 0.76)  
 4.  ชอบเน้ือเร่ือง อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.14, S.D. = 0.73)  
 5.  ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.11, S.D. = 0.77)  
 6.  ชอบเทคนิคการถ่ายท า อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.03, S.D. = 0.87)  
 7.  ชอบเพลงประกอบ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.59, S.D. = 0.92)  
 8.  ชอบชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket) และ น ้ าอดัลม (Soft Drink) ท่ีมีลวดลาย
ลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.07, S.D. = 0.92) 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชม 
                  ภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 

            n = 405 
ส่ือที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกชม
ภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ 

ค่าเฉลีย่ 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความคดิเห็น 

อนัดับ 

1. โทรทศัน์ 4.70 0.45 มากท่ีสุด 2 
2. วิทย ุ 3.99 0.83 มาก 8 
3. หนงัสือพิมพ ์ 3.14 0.88 ปานกลาง 13 
4. นิตยสาร 3.44 0.62 มาก 10 
5. ภาพยนตร์ตวัอยา่งในโรงภาพยนตร์  4.10 0.48 มาก 7 
6. ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ  3.29 0.45 ปานกลาง 11 
7. ส่ือ Social Media 4.58 0.49 มากท่ีสุด 3 
8. โทรศพัทมื์อถือ (sms/mms) 3.18 0.48 ปานกลาง 12 
9. การลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค 4.33 0.47 มากท่ีสุด 5 
10. กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ 4.40 0.61 มากท่ีสุด 4 

11. การบอกต่อ (ปากต่อปาก)  4.83 0.37 มากท่ีสุด 1 
12. สินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของภาพยนตร์  
      เช่น หนงัสือการ์ตูน แกว้น ้า พวง 
      กญุแจ เส้ือยดื ฯลฯ 

4.12 0.95 มาก 6 

13. ชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket)  
      และ น ้ าอดัลม (Soft Drink) ท่ีมี 
      ลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ 

3.73 0.60 มาก 9 

ภาพรวม 3.99 0.15 มาก  
 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อส่ือท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์โดยภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.99, S.D. 
= 0.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ  
 1.  การบอกต่อ (ปากต่อปาก) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.83, S.D. = 0.37)  
 2.  โทรทศัน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.70, S.D. = 0.45)  
 3.  ส่ือ Social Media อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.58, S.D. = 0.49)  
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 4.  กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.40, S.D. = 0.61)  
 5.  การลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X  = 4.33, S.D. = 0.47)  
 6.  สินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของภาพยนตร์ เช่น หนงัสือการ์ตูน แกว้น ้ า พวงกุญแจ เส้ือยืด 
ฯลฯ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.12, S.D. = 0.95)  
 7.  ภาพยนตร์ตวัอยา่งในโรงภาพยนตร์ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.10, S.D. = 0.48)  
 8.  วิทย ุอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.99, S.D. = 0.83)  
 9.  ชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket) และ น ้ าอดัลม (Soft Drink) ท่ีมีลวดลาย
ลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.73, S.D. = 0.60)  
 10. นิตยสาร อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.44, S.D. = 0.62)  
 11. ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.29, S.D. = 0.45)  
 12. โทรศพัทมื์อถือ (sms/mms) อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.18, S.D. = 0.48) 
 13. หนงัสือพิมพ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.14, S.D. = 0.88) 
 

 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
  เป็นการสรุปขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย     
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในส่วนท่ีเป็นค าถามปลายเปิดของแบบสอบถาม โดยใช้การ      
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม 
                  ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

               n = 49  
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

จ านวน  ร้อยละ 

ควรสร้างภาพยนตร์ไทยท่ีเนน้การขายศิลปวฒันธรรมไทย 20 40.8 
ควรศึกษาจากประเทศท่ีประสบความส าเร็จ 13 26.5 
ควรสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่เหมือนต่างประเทศ 1 2.0 
ควรมุ่งพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นภาพยนตร์อยา่งจริงจงั 8 16.3 
ควรวิเคราะห์ความตอ้งการของผูช้มภาพยนตร์อยา่งต่อเน่ือง 3 6.1 
ควรน าเทคนิคแปลกใหม่และทนัสมยัมาใชก้บัภาพยนตร์ไทย 1 2.0 
ควรใหค้นไทยชมภาพยนตร์เชิงสร้างสรรคใ์นราคาท่ีต ่ากวา่ต่างชาติ 3 6.1 
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 จากตารางท่ี 13 แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยผูว้ิจยัไดค้น้พบขอ้มูล      
ท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ีคือ ควรสร้างภาพยนตร์ไทย     
ท่ีเน้นการขายศิลปวฒันธรรมไทย โดยมีผูเ้สนอแนะจ านวนสูงถึง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
รองลงมา คือ ควรศึกษาจากประเทศท่ีประสบความส าเร็จ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ควร
มุ่งพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นภาพยนตร์อยา่งจริงจงั จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ควรให้
คนไทยชมภาพยนตร์เชิงสร้างสรรคใ์นราคาท่ีต ่ากว่าต่างชาติและควรวิเคราะห์ความตอ้งการของ
ผูช้มภาพยนตร์อยา่งต่อเน่ือง มีจ านวนเท่ากนัคือ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ควรน าเทคนิคแปลกใหม่
และทนัสมยัมาใชก้บัภาพยนตร์ไทยและควรสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่เหมือนต่างประเทศ 
มีจ านวนเท่ากนัคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

 2.1 ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่
การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) จ านวน 18 
คน จ าแนกออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 3 คน ประกอบดว้ย 1) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรค ์ 2) นกัวิชาการดา้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 3) ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ 4)          
ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 5) นกัวิชาการดา้นภาพยนตร์ และ 6) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ โดยมีประเด็น
หลกั 3 ประเดน็ดงัน้ี 
  1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่  ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มภายนอก
ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (PEST Analysis ) และแรงกดดนั 5 
ประการท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Five Forces Model) 
  2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ ไดแ้ก่ หลกัทรัพยากรการบริหาร (หลกั 4 
M’s) และหลกัการของแมคคินซีย ์(หลกั McKinsey 7’s Framework)  
  3.  ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ในการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
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  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีดังนี ้
  1.  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (PEST Analysis ) 
   ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (PEST Analysis ) ซ่ึงประกอบดว้ย (1) ผลกระทบจาก
การเมือง ( P : Political) (2) ผลกระทบจากเศรษฐกิจ (E : Economic)  (3) ผลกระทบจากสังคมและ
วฒันธรรม (S : Socio-Cultural) และ (4) ผลกระทบจากเทคโนโลย ี(T : Technological) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
   1.1 ผลกระทบจากการเมือง  (P : Political) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้ตอบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการเมืองท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็นไดแ้ก่ (1) 
ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ (2) ความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

แผนภาพท่ี 9   ผลกระทบจากการเมืองท่ีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
    1.1.1 ความไม่แน่นอนทางการเมือง กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็น
ว่าในช่วงเวลาท่ีผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความไม่แน่นอน
และหลายคร้ังเขา้ขั้นวิกฤติ การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคใ์นช่วงน้ีจึงไม่สามารถท าไดอ้ยา่งคล่องตวัมากนกั และอาจตอ้งรอใหช่้วงเวลาแห่งความ
ขดัแยง้ทางการเมืองผ่านพน้ไปก่อนค่อยเดินหน้าอย่างเต็มท่ี โดยมีการแสดงความคิดเห็นใน
ประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 
 
 

ผลกระทบจาก 
การเมือง 

โอกาส 
ความช่วยเหลอื
จากภาครัฐ 

อปุสรรค 
ความไม่แน่นอน 
ทางการเมือง 
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     “…ถา้มองจาก Feeling ท่ีแตกแยกของสังคมตอนน้ี ไม่ว่าจะ
สังคมไทยหรือสังคมโลกแต่หลกัๆคงเป็นไทยเรา บอกไดเ้ลยว่ายากมากท่ีจะมาวางรากฐานให ้   
หนงัไทยโกอินเตอร์ เพราะมนัตอ้งผา่นขั้นตอนแบบไทยๆราชการๆกว่าจะสร้างหนงัเร่ืองหน่ึงให้
เป็นหนงัของชาติ และตอนน้ีคงยากจะท า…” 
                  โดม สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ   

(สัมภาษณ์ : 2  พฤษภาคม 2557) 
 

     “...การเมืองบา้นเราตอนน้ีมนัอาการหนกั ค่ายหนงัก็หืดข้ึนคอกว่า
จะลุน้ให้ผา่นไปไดแ้ต่ละเร่ือง อยา่เพิ่งไปพูดถึงการเมืองโลกเลย เอาแค่บา้นเมืองเรา ถา้สงบไดเ้ลิก
รบกันเองได้ ท่ีน้ีคิดอยากจะท าอะไรท่ีดีท่ีสร้างสรรค์มนัก็ง่ายทั้ งนั้ น น่ีก็ลุ ้นทุกวนัว่าเม่ือไหร่         
จะยติุซะที…” 

      บณัฑิต ทองดี, นายกสมาคมผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 3 เมษายน 2557) 

 

    1.1.2  ความช่วยเหลือจากภาครัฐ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่า
ภาคการเมืองมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นรูปธรรมโดยเร็ว เน่ืองจากการส่งออก
วฒันธรรมไทยผ่านภาพยนตร์ไทยไปสู่ตลาดโลกนั้ นเป็นเร่ืองใหญ่เกินกว่าท่ีภาคเอกชนจะ
ด าเนินการเพียงล าพงั โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...การสร้างภาพยนตร์ให้ไดท้ั้งเงินและกล่องมนัตอ้งใชท้ั้งศาสตร์
และศิลป์ผสมผสานกนั เหมือนการปรุงอาหารใหอ้อกมารสชาติดี อร่อย ถูกใจคนกิน ทีน้ีหนงัไทยน่ี
ถา้อยากจะส่งเสริมมนัก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายส่วน แต่หลกัๆก็คือ รัฐบาล รัฐบาลก็คือ 
ภาคการเมืองใช่ไหม รัฐบาลตอ้งช่วยส่งเสริมทั้งอุตสาหกรรม จะมาให้เอกชนท าอยา่งเดียวคงยาก 
แลว้ท่ีจะท าก็เป็นหนงัไทยท่ีขายวฒันธรรม หนงัชาตินิยมดว้ย เพราะฉะนั้นขอย  ้าเลยว่ารัฐตอ้งเป็น
แม่งาน เป็นเจา้ภาพถึงจะส าเร็จ...” 

 ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 

 

     “...ถา้จะท าหนังส่งเสริมให้คนไทยรักชาติ ก่อนอ่ืนเลยคือภาครัฐ
ตอ้งช่วยเร่ืองเงินทุนไม่ก็จดัตอ้งกองทุนอุดหนุนหนังไทยโดยเฉพาะ ท่ีส าคญัมากๆคือตอ้งไม่มา
สนใจเร่ืองก าไรขาดทุนเพราะธงหลกัคือพฒันาหนงัไทยแนวสร้างสรรคใ์ช่ไหม ถา้งั้นก่อนคุณจะส่ง
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หนังไปขายเพื่อหวงัรายไดข้า้งนอกก็ควรชิมลางในประเทศก่อนว่ามีคนดูไหม ถา้มีคนดูเด๋ียว
ช่ือเสียงและก าไรมนัจะตามมาเอง...” 

สุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคป 
(สัมภาษณ์ : 6 พฤษภาคม 2557) 

 

 1.2 ผลกระทบจากเศรษฐกจิ (E : Economic) 
  กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็นไดแ้ก่ (1) 
ความไม่แน่นอนดา้นก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค (2) ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์สูง และ (3) การร่วมทุน
กบัอาเซียนหลงัเปิด AEC โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
แผนภาพท่ี 10  ผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
    1.2.1 ความไม่แน่นอนด้านก าลังซ้ือของผู้บริโภค กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ให้ขอ้คิดเห็นว่าภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน หากผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมีก าลงัซ้ือสูง การ
พกัผอ่นหย่อนใจหรือคลายความตึงเครียดดว้ยการซ้ือตัว๋เขา้ไปชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์
จะมีเพิ่มมากข้ึน ในทางกลบักนัหากผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายมีก าลงัซ้ือต ่าจะไม่มีอารมณ์จบัจ่ายใช้
สอยดว้ยการชมภาพยนตร์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อรายไดข้องภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคโ์ดยตรง 
โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

ผลกระทบจาก 
เศรษฐกจิ 

อปุสรรค 
ความไม่แน่นอน
ด้านก าลงัซ้ือ 
ของผู้บริโภค 

โอกาส 
การร่วมทุนกบัอาเซียน

หลงัเปิด AEC 

อปุสรรค 
ต้นทุนการผลติ
ภาพยนตร์สูง 
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     “...หนังเด๋ียวน้ีสร้างทีตอ้งใช้ทุนสูง ต ่าๆ ตอ้งมี 50 ลา้นอพั 
เพราะฉะนั้นเวลาจะสร้างมนักต็อ้งดูทิศทางลม ดูแนวโนม้เศรษฐกิจดว้ย ช่วงเศรษฐกิจดีๆปีนึงก็อาจ
ท าหนงัดีๆไดห้ลายเร่ืองเพราะคนดูเขาพร้อมจะจ่าย ถา้ช่วงเศรษฐกิจแย่ๆ เขากไ็ม่มี Mood จะดูหรอก 
คนท ากต็อ้งท าหนงันอ้ยลง มนักเ็ป็นไปตามหลกั Demand Supply นะ...” 

ธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผูบ้ริหารบริษทัพระนครฟิลม์ จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 7 มกราคม 2557) 

 

     “...เศรษฐกิจกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งหลายน่ีส าคญั
มากกบัคนท าหนงั เพราะการดูหนงัในโรงตอนน้ีมนัเป็นอะไรท่ีฟุ่ มเฟือย ราคาตัว๋ก็แพงข้ึน เวน้แต่ 
มีโปรนู่นน่ีนัน่ลดราคา ถา้ไม่มีก็ตอ้งคิดเยอะ จ่ายแพงแลว้หนงัเกิดห่วยก็ไม่คุม้น่ะสิ ตอนน้ีมนัเลย
ตอ้งมีหลายปัจจยัมาช่วยๆกนัดูดคนเขา้ไปดูในโรง ดูดคนให้ซ้ือดีวีดีของแท ้ดูดคนให้ซ้ือของแถม 
ไม่ง่ายเลยส าหรับธุรกิจภาพยนตร์สมยัน้ี...” 

ทศัไนย สุวรรณะชฏ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 
(สัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2557) 

 

    1.2.2  ต้นทุนการผลติภาพยนตร์สูง กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหข้อ้คิดเห็นว่า
การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคมี์ตน้ทุนการผลิตสูง
มาก อีกทั้งตอ้งอาศยัหลายหน่วยงานเขา้มาสนบัสนุนหลายๆดา้น ดงันั้นหากภาวะเศรษฐกิจอ านวย
ต่อการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคก์เ็ป็นสญัญาณท่ีดีท่ีจะช่วยใหก้ระบวนการผลิตลุล่วงไปได้
ดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...มาท าความเขา้ใจใหต้รงกนัก่อนว่าหนงัแนวน้ีเป็นหนงัลงทุนสูง 
ตวัอย่างก็สุริโยทยั  และนเรศวร ท่ีใชไ้ปหลายร้อยลา้น ถา้ช่วงนั้นเศรษฐกิจแย่คงไม่มีใครบา้ท า    
มนัเส่ียงจะเจ๊ง ล าพงับริษทัจะมาสร้างเองกค็งไม่ได ้ตอ้งใหค้นหรือหน่วยงานรัฐเขา้มา Support ดว้ย 
ซ่ึงท่ีเห็นๆรัฐเขาก็ไม่เตม็ใจช่วยเท่าไหร่เพราะคงคิดว่าเอาเงินไป Support เร่ืองอ่ืนน่าจะเห็นผลเร็ว
กวา่...” 

วิสูตร พลูวรลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) 
(สัมภาษณ์ : 13 ธนัวาคม 2556) 

 

     “...คือส่ิงท่ีจะท ามนัไม่ใช่หนังธรรมดาๆท่ีท าๆกันแต่มนัคือการ
สร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อธุรกิจ  เพราะฉะนั้นนอกจากการป้ันช้ินงานน้ีโดยใส่ประวติัศาสตร์ ประเพณี 
ค่านิยมของประเทศไปแลว้ มนัตอ้งเจาะตลาดเพื่อใหข้ายไดด้ว้ย ค  าถามคือ แลว้เงินล่ะมีพอไหมกบั
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การสร้างสรรค์ผลงานท่ีครบวงจรตั้ งแต่ผลิตจนถึงขั้นขายของให้ได้ น่ีไงล่ะถึงบอกว่าสภาพ
เศรษฐกิจมนัส าคญั...” 

ดร. กมล จิราพงษ ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
(สัมภาษณ์ : 7 สิงหาคม 2557) 

 

    1.2.3  การร่วมทุนกับอาเซียนหลังเปิด AEC กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นว่าภายหลงัจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : 
AEC) ในปี 2558 จะท าใหอุ้ตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสามารถขยายฐานการลงทุนไปยงัประเทศใน
กลุ่มอาเซียน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ในด้านการลดต้นทุนการผลิต
ภาพยนตร์ การร่วมทุนในการผลิตภาพยนตร์ และการขยายตลาดของภาพยนตร์ไทย เน่ืองจาก
สามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ งบประมาณและบุคลากรทางดา้นภาพยนตร์ไดอ้ยา่งเสรี โดยมี
การแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีแนวโน้มจะเติบโตไดม้ากกว่าน้ี 
เพราะอีกไม่นานก็จะเปิดเสรีการคา้ การมี AEC เขา้มาจะกระตุน้ให้แต่ละค่ายคึกคกัมากข้ึน ถือว่า
เป็นผลดีเพราะตลาดหนังไทยเงียบๆมานาน เห็นว่าจะเล่ือนเปิดออกไปอีกปีเป็นปลายปีหนา้ ค่าย
หนงัต่างๆก็จะไดมี้เวลาเตรียมวางแผนธุรกิจภาพยนตร์มากข้ึนดว้ย เพราะถา้เปิด AEC เม่ือไหร่     
แต่ละค่ายจะสามารถขา้มไปลงทุนไดถึ้ง 9 ประเทศ ค่ายเลก็ค่ายนอ้ยก็มีโอกาสสร้างหนงัดีๆ เพิ่มข้ึน
เพราะตน้ทุนหลายอยา่งมนัถูกลง พอมีการลงทุน ก็จะมีการผลิตภาพยนตร์ไทยออกมาให้ชมเร่ือยๆ 
คิดวา่น่ีคือโอกาสท่ีดีมากส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในระดบัอินเตอร์...” 

พรชยั วอ่งศรีอุดมพร ผูบ้ริหารบริษทัเอม็ เทอร์ต้ี ไนน ์จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 11 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

     “...ส าหรับเร่ืองเศรษฐกิจคิดว่า AEC จะเป็นโอกาสทองของธุรกิจ
ภาพยนตร์ไทยท่ีจะช่วยให้ไทยข้ึนเป็นผูน้ าดา้นภาพยนตร์ของอาเซียน แต่ก็ไม่ใช่อยู่ๆก็บุ่มบ่าม    
เขา้ไปนะ การลงทุนมนัมีหลายประเภททั้งลงทุนเองและร่วมทุนกบัประเทศอ่ืน ตอ้งศึกษาขอ้มูล
อยา่งรอบคอบก่อน แต่ผมมองว่าโอกาสส าเร็จของภาพยนตร์ไทยแนวชาตินิยมหรือสร้างสรรคมี์สูง 
วดัจากความนิยมท่ีบรรดาประเทศเพื่อนบา้นมีต่อละครไทย ดาราไทยแลว้คิดวา่น่าจะใชไ้ด.้..” 

ประสพ เรียงเงิน  ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
        ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 (สัมภาษณ์ : 13 สิงหาคม 2557) 
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   1.3 ผลกระทบจากสังคมและวัฒนธรรม  ( S : Socio-Cultural) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากสังคมท่ีส่งผล
ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็นไดแ้ก่  (1) โอกาส
ในการส่งออกวฒันธรรมไทยผา่นภาพยนตร์ และ (2) การฟ้ืนฟูความรักและความสามคัคีของคน  
ในชาติ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

แผนภาพท่ี 11  ผลกระทบจากสงัคมและวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม 
                        ภาพยนตร์ไทย 
 
    1.3.1 โอกาสในการส่งออกวัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่าภาพยนตร์ไทยท่ีใส่แนวคิดดา้นค่านิยม ประเพณี วิถีชุมชน ประวติัศาสตร์ 
และวฒันธรรมต่างๆ ของประเทศไทยสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสร้างรายไดแ้ละสร้างการรับรู้
เก่ียวกบัความเป็นไทยในตลาดโลกได ้อย่างไรก็ตามการขายวฒันธรรมให้สัมฤทธิผลจ าเป็นตอ้ง
พิจารณารสนิยมของผูบ้ริโภคประเทศต่างๆดว้ย โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าวไว้
ดงัน้ี 
 

     “...การจะส่งออกหนงัไทยไปขายเมืองนอก มนัรับประกนัไม่ไดว้่า
จะดงัหรือโดนทุกเร่ือง ไม่ใช่เอะอะก็จะขายโทน่ี จา ขายการเตะต่อย เพราะตลาดแต่ละประเทศไม่
เหมือนกนั เหมารวมไม่ได ้บุคลิกของแต่ละประเทศมนัมีลกัษณะต่างกนั โอเค อยา่งองคบ์าก ตม้ย  า
กุง้เน่ียมนัถูกจริตกบัอเมริกาท่ีชอบแนวแอคชัน่ บูล๊า้งผลาญอยูแ่ลว้ มนัเลยโด่งดงัและไปไดไ้กลมาก 
แต่ถา้ไปมองในยโุรป เขากลบัเฉยๆกนั เพราะอะไร เพราะรสนิยมของประเทศเขามนัไม่ชอบดูหนงั
แอคชัน่ หนังท่ีขายศิลปะป้องกนัตวัแบบไทยๆเลยไม่เป็นท่ีสนใจ เพราะฉะนั้นก่อนจะขายให้คิด
เสียก่อนวาจะขายใคร ตลาดไหน ประเทศอะไร ไม่ใชสะเปะสะปะ ไร้ทิศทาง ...” 

อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) 
(สัมภาษณ์ : 13 พฤศจิกายน 2556) 

ผลกระทบจาก 
สังคม 

โอกาส 
การฟ้ืนฟูความรัก
และความสามัคค ี
ของคนในชาติ 

โอกาส 
โอกาสในการส่งออก

วฒันธรรม 
ไทยผ่านภาพยนตร์ 
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     “...สนับสนุนและเห็นดว้ยกบัแนวคิดท่ีจะส่งออกวฒันธรรมไทย 
ไปขายต่างชาติ เพราะประเทศเรามีของดีเยอะเยอะมากมาย แลว้ยิง่สร้างผา่นภาพยนตร์ดว้ยมนัจะยิง่
สะทอ้นความเป็นไทยให้คนขา้งนอกรู้จกัเราลึกซ้ึงข้ึน เผื่อจะเขา้ใจเรามากกว่าเดิม แต่อยากฝากไว้
สักนิดถึงบรรดาผูส้ร้างภาพยนตร์ว่าอยา่เอาความชอบของคนในประเทศเราเป็นหลกั ตอ้งระลึกไว้
เสมอวา่แต่ละชาติเขามีความชอบ มีรสนิยมในการดูหนงัต่างกนัไป รับประกนัไม่ไดเ้ลยว่าหนงัแนว
ท่ีไทยชอบจะถูกใจและกวาดรายไดไ้ปเสียทุกชาติ แต่อย่างน้อยขอ้ดีของการขายวฒันธรรมก็คือ  
มนัช่วยใหช้าวต่างชาติรู้จกัตวัตนของคนไทยในหลากหลายแง่มุม...” 

ดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
 วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(สัมภาษณ์ : 29 มิถุนายน 2557) 
 

    1.3.2 การฟ้ืนฟูความรักและความสามัคคีของคนไทย กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัใหข้อ้คิดเห็นวา่ควรสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคท่ี์จะพฒันาใน
อนาคตก็คือ “ภาพยนตร์ชาตินิยม” ท่ีมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกให้คนไทยเกิดความรักชาติ รักถ่ิน
ฐาน รักบา้นเกิด มีความภูมิใจท่ีไดเ้กิดภายใตผ้ืนแผ่นดินไทย และเป็นเร่ืองท่ีควรเร่งกระท าอย่าง
เร่งด่วน โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...เราตอ้งรู้จกัรากตวัเองก่อนว่าเราเป็นใคร มาจากไหน น่ีเป็นเร่ือง
ส าคญั ท่ีเราไม่ค่อยประสบความส าเร็จเหมือนประเทศอ่ืนก็เพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าตวัตนท่ี
แทจ้ริงของเราเป็นอยา่งไร ถา้จะสร้างหนงัไทยแนวชาตินิยม ขอเรียกแบบน้ีนะ มนัน่าจะฟังแลว้
เขา้ใจง่ายกว่าหนังไทยเชิงสร้างสรรค์ เราตอ้งท าให้คนในประเทศช่ืนชอบก่อน ถา้ดูจบแลว้เกิด
ความรู้สึกรักชาติ ภาคภูมิใจกับการเป็นคนไทย ไม่ดูถูกประเทศตัวเอง นั่นคือจุดเร่ิมต้นของ
ความส าเร็จแลว้...” 

ธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
(สัมภาษณ์ : 11 พฤศจิกายน 2556) 

 

     “...จากเหตุบา้นการเมืองท่ีผ่านๆ มาคงจะเห็นกนัชดัเจนแลว้ว่าคน
ในประเทศน้ีมีความแตกแยกสูง โดยเฉพาะดา้นความคิด แลว้อะไรท่ีจะเป็นตวัเช่ือมความแตกแยก
นั้นได ้เท่าท่ีมองๆก็น่าจะเป็นเพลง หรือ ภาพยนตร์ เพราะธรรมชาติของคนไทยชอบความบนัเทิง 
เฮฮา สนุกสนาน เคยไดย้นิไหมท่ีเขาวา่คนไทยยิม้ไดแ้มภ้ยัมา ฉะนั้นท าไมถึงไม่ใชภ้าพยนตร์มาเป็น
ส่ือท่ีสะทอ้นปัญหาความแตกแยก และหาจุดยืนท่ีมีความสุขและเป็นทางออกของปัญหาร่วมกนั  
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ใน Concept แตกต่างแต่ไม่แตกแยกก็ได ้ในฐานะท่ีพวกเราทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกนัอาจมี
มุมมองบางเร่ืองท่ีคิดเห็นต่างกนั แต่ก็น่าจะยงัคุยกนัได ้ภาพยนตร์ไทยท่ีสร้างความสมคัรสมาน
สามคัคีน่าจะเป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับสงัคมไทยตอนน้ี...” 

วีระศกัด์ิ โควสุรัตน์  เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
(สัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 2557) 

 

   1.4  ผลกระทบจาก เทคโนโลย ี (T : Technological) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากเทคโนโลยีท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็นไดแ้ก่ (1) 
การพฒันากระบวนการผลิตและฉาย  (2) การละเมิดลิขสิทธ์ิท าได้ง่ายข้ึน และ (3) ปัญหาด้าน
ความเร็วของอินเทอร์เน็ต  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

แผนภาพท่ี 12  ผลกระทบจากเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
    1.4.1 การพัฒนากระบวนการผลิตและฉาย กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นวา่วิทยาการและความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยจีะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการต่ืนตวัในดา้น
การพฒันาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการฉายภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้มี

ผลกระทบจาก 
เทคโนโลย ี

โอกาส 
การพฒันา 
กระบวนการ 
ผลติและฉาย 

 

อปุสรรค 
การละเมดิ
ลขิสิทธ์ิ 

ท าได้ง่ายขึน้ 

อปุสรรค 
ปัญหาด้าน
ความเร็วของ
อนิเทอร์เน็ต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ความทนัสมยัและไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของคนไทยและต่างชาติ โดยมีการแสดงความคิดเห็น
ในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...วงการหนังไทยเด๋ียวน้ีพฒันาไปไกลมาก เห็นไดจ้ากคุณภาพ
ของงานท่ีสร้างออกมาฉายในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เคร่ืองไมเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการผลิตภาพยนตร์
มนัถูกพฒันาไปตามยคุตามสมยั และยคุน้ีคือยุคดิจิตอล ทุกอย่างท่ีเห็นจึงแทบจะเป็นดิจิตอลเกือบ
หมด ทั้งเทคนิคการถ่ายท าเอย การผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีแทนฟิลม์เอย ขนาดโรงภาพยนตร์ยงัใชจ้อ
แบบดิจิตอลเลย มนัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของโลกยคุน้ี เพราะฉะนั้นมนัเป็นโอกาสท่ีดีของหนงั
ไทยท่ีจะพฒันาทั้งระบบใหเ้ขา้กบัยคุสมยัและไดม้าตรฐานสากล...” 

  ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตยเ์ดช อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
         วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (สัมภาษณ์ : 11 กรกฎาคม 2557) 
 

      “...การแข่งขนัในตลาดภาพยนตร์ตอนน้ีแข่งกันตั้ งแต่ตน้น ้ าถึง
ปลายน ้าเพราะระบบการผลิตยนัฉายตอนน้ีเป็นดิจิตอลหมด การถ่ายกเ็ปล่ียนจากฟิลม์เซลลูลอยดม์า
เป็นกลอ้งดิจิตอล การฉายกพ็ฒันาจากเกบ็ในแผน่ฟิลม์มาเกบ็ใน Hard Disk แทน ซ่ึงมนัก็ช่วยใหไ้ด้
ภาพและเสียงท่ีคมชดั สมจริงเวลาฉายในโรงภาพยนตร์ แลว้ยงัมีเทคนิคการถ่ายท าใหม่ อยา่ง 3D ก็
เห็นวา่มีหนงัไทยหลายเร่ืองท าอยูเ่หมือนกนั...” 

สุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคป 
(สัมภาษณ์ : 6 พฤษภาคม 2557) 

 

    1.4.2  การละเมิดลขิสิทธ์ิท าได้ง่ายขึน้ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหข้อ้คิดเห็น
ว่าถึงแมเ้ทคโนโลยดิีจิตอลจะช่วยให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยแผข่ยายอิทธิพลดา้นความบนัเทิง
โดยไม่ถูกจ ากดัให้ฉายอยูเ่พียงแค่ในโรงภาพยนตร์ หากแต่ถูกแปรรูปมาบรรจุในวีดีโอ ซีดี ดีวีดี 
และการดาวน์โหลดออนไลน์  เพื่อให้ภาพยนตร์ไทยมีโอกาสเขา้ถึงคนทั่วไปได้มากข้ึน                 
แต่เทคโนโลยเีหล่าน้ีก็ท าใหภ้าพยนตร์ไทยง่ายต่อการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิในรูปของ “แผน่ผ”ี มากข้ึน
เช่นกนั อีกทั้งยงัไม่ไดมี้การแกไ้ขกฎหมายลิขสิทธ์ิอย่างจริงจงั ดว้ย โดยมีการแสดงความคิดเห็น  
ในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...ปัจจุบนัความบนัเทิงดา้นภาพยนตร์ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่ในโรงหนงั 
แต่เรามีช่องทางเสพความบนัเทิงมากมาย ในอดีตก็ดูจาก VDO แลว้ต่อมาก็ DVD จนเด๋ียวน้ีโหลด
จาก Application บนมือถือก็ยงัได ้แต่ปัญหาท่ีเติบโตมาพร้อมกนัก็คือเทปผซีีดีเถ่ือนท่ีเกล่ือนกลาด 
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แลว้อย่างง้ีใครมนัจะมีก าลงัใจสร้างหนังทุนสูงๆ คุณรู้ไหมว่ารายไดข้องภาพยนตร์ยุคน้ีมาจาก 
DVD มากกว่าจากโรงอีก หรือบางเร่ืองขายใหต่้างประเทศไดก้็ถือว่าคุม้ค่าการผลิตแลว้ แต่ค าถาม
คือ มีใครบา้งไหมท่ีจะมาจดัการกบัพวกละเมิดลิขสิทธ์ิอยา่งเดด็ขาดใหม้นัหมดส้ินกนัไปซะที ...” 

ยงยทุธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 22 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

     “...ผมเบ่ือหน่ายกบัเร่ืองเทปผซีีดีเถ่ือนมาก พยายามรณรงคก์นัแทบ
ตาย สุดทา้ยก็ยงัคงอยู ่และดูท่าจะอาการหนกักว่าเดิม เพราะเทคโนโลยมีนัทนัสมยัข้ึนไง Copy ได้
รวดเร็วทันใจ แถมคมชัดกว่าเดิม อันน้ีมันบอกถึงอะไร มันบอกว่าความก้าวล ้ าน าหน้าของ
เทคโนโลยีมนัสวนทางกบัจริยธรรมของผูค้นใช่หรือไม่  แผ่นผีตอนน้ียงัขายกนัเยย้กฎหมายกนั
กลาดเกล่ือน ไม่มีใครจบั คนซ้ือยงัคึกคกั วางขายกนัริมถนน บางทีก็ไปเดินจ๊ะเอ๋กบัหนังตวัเอง    
ซะงั้น ในฐานะผูส้ร้างเจอแบบน้ีมนัเสียความรู้สึกมาก อยากให้วงการภาพยนตร์บา้นเราต่ืนตวั
ออกมารณรงคป์ฏิรูปกฎหมายลิขสิทธ์ิเหมือนต่างประเทศ...” 

พรชยั วอ่งศรีอุดมพร ผูบ้ริหารบริษทัเอม็ เทอร์ต้ี ไนน ์จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 11 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

    1.4.3 ปัญหาด้านความเร็วของอินเทอร์เน็ต กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นวา่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทยยงั
ไม่มีประสิทธิภาพมากพอจะกระตุน้ตลาดการดาวน์โหลดภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นโทรศพัทมื์อถือ
และคอมพิวเตอร์ให้เติบโตแบบกา้วกระโดดเหมือนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในหลายประเทศซ่ึง
ก าลงัเร่งพฒันาเขา้สู่เทคโนโลย ี5G หากแต่ประเทศไทยยงัคงพฒันาไดเ้พียงระดบั 3G – 4G เท่านั้น 
โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...ถา้พูดถึงประเทศท่ีน าแนวคิด Creative Economy ไปใชก้บั
ภาพยนตร์อย่างจริงจงัจนโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลก ก็ตอ้งนึกถึง เกาหลีใตก่้อนเลย นั่นเขาท า
เป็นวาระแห่งชาติเลยนะ พฒันาเชิงรุกในทุกช่องทาง ยิ่งตอนน้ีรัฐบาลเกาหลีใตใ้ห้ความส าคญักบั
การพฒันาอินเทอร์เน็ตมาก รู้ไหมว่าเขาไปถึง 5G แลว้ ถา้เสร็จส้ินเม่ือไหร่ 5G จะท าใหโ้หลดหนงั
ขนาด 800 MB ไดภ้ายใน 1 วิเท่านั้น เยีย่มไหมล่ะ พอหันมาดูบา้นเมืองเราแลว้ก็เศร้าใจ ค่าบริการ
แพงแต่เหมือนถูกหลอกใหใ้ช ้3G ปลอมๆดว้ยซ ้า...” 

ดร. กมล จิราพงษ ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
(สัมภาษณ์ : 7 สิงหาคม 2557) 
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     “...เทรนดข์องผูบ้ริโภคยคุใหม่ไดห้นัมาใช ้Social Media ในชีวิต 
ประจ าวนัมากข้ึน ส่ือดิจิตอลกมี็บทบาทมากต่อการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ ใชห้รือไม่ใช ้พวกสินคา้
และบริการต่างๆ ถา้หันมามองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ก็มีการใชส่ื้อดิจิตอลในการโฆษณา 
และ PR อยูไ่ม่นอ้ย แต่ส่ิงท่ีผมอยากจะใหเ้ดินหนา้ท าแบบจริงจงัมาก เพราะเท่าท่ีเห็นตอนน้ีมนัเป็น
ประเภทมีก็เหมือนไม่มี คือ ช่องทางขายภาพยนตร์ผ่านเน็ต ท่ียงัพฒันาไปไดไ้ม่สวยเท่าไหร่ ก็ขอ
ภาวนาให้ในอนาคตอนัใกลค่้าบริการของเน็ตมนัถูกลงและเร็วข้ึนกว่าเดิมร้อยเท่า ขอภาวนาให้
พฒันา 4G ส าเร็จ เพราะมนัจะช่วยยน่ระยะเวลาในการโหลดหนงัมากกวา่ 3G เยอะ...”  

นนัทขวา้ง สิรสุนทร นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 20 ธนัวาคม 2556) 

 
  2.  ผลการวิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Five Forces Model) 
   ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์แรงกดดนั 5 ประการท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Five Forces Model) ประกอบดว้ย (1) ผลกระทบจากค่ายภาพยนตร์
จากต่างประเทศท่ีจะเขา้มาแข่งขนั (Threat of  New  Entrants)  (2) ผลกระทบจากพฤติกรรมของ
ผูช้มภาพยนตร์ไทย (Bargaining  Power  of Buyers) (3) ผลกระทบจากภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์
ท่ีมาจากต่างประเทศ (Threat of Substitute Products or Services) (4) ผลกระทบจากผูข้ายอุปกรณ์
การผลิตภาพยนตร์ (Bargaining Power of Suppliers) และ (5) ผลกระทบจากการแข่งขนัระหว่าง
ค่ายภาพยนตร์ไทยดว้ยกนั (Intensity of Rivalry among Existing Competitors)โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
   2.1 ผลกระทบจากค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศที่จะเข้ามาแข่งขัน (Threat 
of  New  Entrants) 
    กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากค่ายภาพยนตร์
จากต่างประเทศท่ีจะเขา้มาแข่งขนัซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็นไดแ้ก่ (1) การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (2) การลงทุนในประเทศไทยมีตน้ทุนต ่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 13 ผลกระทบจากค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศท่ีจะเขา้มาแข่งขนั 
 
    2.1.1 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญให้
ขอ้คิดเห็นว่าถึงแมก้ารเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ของประเทศไทยจะเปิดโอกาสใหอุ้ตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเขา้ไปลงทุนและร่วมทุนกบัอีก 
9 ประเทศได้อย่างเสรีซ่ึงจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างมากแต่ในทางกลบักันอีก          
9 ประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กมัพูชา และ
บรูไน ก็สามารถเคล่ือนยา้ยอุตสาหกรรมภาพยนตร์เขา้มาลงทุนและร่วมทุนในประเทศไทยได้
เช่นเดียวกนั โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...ผมมองวา่เร่ืองผลกระทบจากค่ายหนงัต่างชาติท่ีจะเขา้มาแข่งขนั
กบัค่ายคนไทยมีสูงมาก เร่ืองใหญ่ๆน่าจะมาจากการเปิด AEC น่ีแล่ะ เพราะอยา่ลืมว่าถา้เปิด AEC 
เม่ือไหร่ ประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนอีก 9 ประเทศจะท าการคา้กนัไดเ้สรีตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงท่ีมีร่วมกนั ถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะดูมีภาษีเหนือกว่าเพื่อนบา้นในแง่การยอมรับ
ของตลาดต่างชาติ แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะประเทศอ่ืนๆอาจแซงหนา้เราได ้ถา้เรายงัคงตีกนัอยู่
อยา่งน้ี ผมคิดว่าการเปิด AEC มีทั้งผลดีและผลเสียกบัไทย  เขา้ท านองในดีมีเสีย ในเสียมีดี เราไป 
หากินจนร ่ารวยในบา้นเขาได ้เขากเ็ขา้มาหากินตกัตวงจากบา้นเราไดเ้ช่นเดียวกนั...”  

ธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผูบ้ริหารบริษทัพระนครฟิลม์ จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 7 มกราคม 2557) 

 

     “...AEC มนัมีเป้าหมายชดัอยู่แลว้ว่าจะเปิดเสรีทางการคา้ การ
ลงทุน แถมแรงงานขา้มชาติอีก คราวน้ีล่ะคงเขา้ๆออกๆสนุกสนานกนัเลยส าหรับค่ายหนงัต่างชาติ 
ท่ีมองว่าน่ากลวัเพราะคนไทยฟีเวอร์อะไรไดง่้ายมาก ดูตวัอย่างไดจ้ากท่ีสังคมไทยอินกบักระแส

ผลกระทบจาก 
ค่ายภาพยนตร์

ต่างประเทศทีจ่ะเข้า
มาแข่งขัน 

โอกาส 
การลงทุนใน
ประเทศไทย 
มต้ีนทุนต ่า 

อปุสรรค 
การเปิดประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 
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เกาหลีฟีเวอร์จากหนงัซีรีส์ ดารา นกัร้อง ลุกลามไปถึงแฟชัน่ การท่องเท่ียว หรือกระแสญ่ีปุ่นฟีเว่อร์
ท่ีมาจากการ์ตูน และนกัร้อง ทีน้ีพอมาถึงภาพยนตร์ก็เกรงว่าการเปิด AEC จะก่อใหเ้กิดการไหลบ่า
ทางวฒันธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านภาพยนตร์ ในกรณีท่ีค่ายหนงัต่างชาติพวกนั้นท าหนงั
ออกมาโดนใจคนไทย กลวัวา่สุดทา้ยจะเสียดุลการคา้ใหป้ระเทศเพื่อนบา้นไปแบบไม่ทนัตั้งตวั...” 

ดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
 วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(สัมภาษณ์ : 29 มิถุนายน 2557) 
 

    2.1.2 การลงทุนในประเทศไทยมีต้นทุนต ่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นวา่ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีเป็นแหล่งดึงดูดใหค่้ายภาพยนตร์ต่างประเทศเขา้มา
ถ่ายท าภาพยนตร์เน่ืองจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และแรงงานฝีมือดา้นภาพยนตร์
ท่ีเก่งแต่ราคาถูก โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกรมการท่องเท่ียวเห็นไดช้ัดว่าแนวโน้มท่ีค่าย
หนงัจากต่างประเทศจะเขา้มาขอใชส้ถานท่ีถ่ายท าในประเทศไทยมนัเพิ่มสูงข้ึนทุกปี บางเร่ืองก็
ตั้งใจให้รู้ว่าเป็นประเทศไทย แต่บางเร่ืองก็สมมติให้เราเป็นประเทศอ่ืนท่ีเขาเขา้ไปถ่ายท าล าบาก 
ประเทศไทยส่วนมากรับหมด ถา้ไม่ไดม้าสร้างความเสียหายใหแ้ก่ประเทศ การรองรับค่ายหนงัจาก
ต่างชาติก็ถือว่าเป็นการสร้างรายไดก้ระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกหน่ึงช่องทาง
และยงัช่วยกระจายรายไดสู่้พื้นท่ีต่างๆใหค้นในทอ้งถ่ินไดท้ ามาคา้ขายมีงานท ากนัมากข้ึน...” 

ธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
(สัมภาษณ์ : 11 พฤศจิกายน 2556) 

 

     “...ประเทศไทยมีอะไรดีๆ มากมายท่ีค่ายหนังต่างชาติมองเห็น     
คนไทยใจดี ธรรมชาติก็สวยงาม อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีวฒันธรรมท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ท่ีส าคญั
แรงงานท่ีเก่งๆในเร่ืองการผลิตภาพยนตร์กท็ั้งถูกและดี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจส าคญัท าใหค่้ายหนงั
จากประเทศต่างๆนิยมส่งงานเขา้มาผลิตและตดัต่อ ถา้มองในแง่ดีเขาก็มาช่วยพฒันาศกัยภาพใหก้บั
คนท าหนงัไทย แต่ถา้มองในแง่ร้ายโอกาสท่ีเขาจะมาดึงคนของเราไปท างานใหก้็มีสูง ท าไปแลว้ส่ง
กบัมาฉายแข่งกบัหนงัไทยอีก...” 

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 
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   2.2 ผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้ชมภาพยนตร์ไทย (Bargaining  Power  
of Buyers) 
    กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากพฤติกรรมของ
ผูช้มภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบั
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์ (2) การถูกครอบง าจากวฒันธรรมต่างชาติ และ (3) การตอบรับความ
แปลกใหม่อยา่งรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
แผนภาพท่ี 14 ผลกระทบจากพฤติกรรมของผูช้มภาพยนตร์ไทย 
 
    2.2.1 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่าผูช้มภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่มกัมีความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบั
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์คือ ตอ้งเป็นภาพยนตร์เชิงประวติัศาสตร์ เท่านั้น ท าให้ผูท่ี้ไม่นิยม
ภาพยนตร์แนวน้ีไม่สนใจรับชม ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ค าว่าภาพยนตร์เชิงสร้างสรรคน์ั้นครอบคลุมไปถึง
วฒันธรรมไทยทุกด้าน เช่น วิถีชีวิตชาวบ้าน อาหารไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย มวยไทย 
ประเพณีไทย ประวติัศาสตร์ไทย เป็นตน้ โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...พอพูดถึงภาพยนตร์เชิงสร้างสรรคค์นอาจงงนะ ถา้ขยายความ
ไปวา่เป็นภาพยนตร์ส่งเสริมใหค้นรักชาติ รักความเป็นไทยน่าจะเขา้ใจง่ายกว่า แต่พอมองยอ้นกลบั

ผลกระทบจาก 
พฤตกิรรมของผู้ชม
ภาพยนตร์ไทย  

อปุสรรค 
การถูกครอบง าจาก
วฒันธรรมต่างชาติ 

 

อปุสรรค 
ความเข้าใจผดิ

เกีย่วกบัภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

โอกาส 
การตอบรับความ 

แปลกใหม่อย่างรวดเร็ว 
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ไปผมก็พบว่า ส่วนใหญ่ท่ีท ากนัมาจะเป็นแนวพีเรียด อิงประวติัศาสตร์แทบทั้งส้ิน ถา้หนงัฟอร์ม
ยกัษอ์ย่างนเรศวร สุริโยไท ก็จะกระแสดี คนดูเยอะ ลงทุนสูงและใชเ้วลาถ่ายท านานไดเ้พราะรัฐ
ช่วยหนุนไง ลองเป็นฟอร์มเลก็ๆสิส่วนมากเจ๊งทั้งนั้น...” 

โดม สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ   
(สัมภาษณ์ : 2  พฤษภาคม 2557) 

 

     “...เกินคร่ึงของคนดูหนังเขา้ใจว่าหนังเชิงสร้างสรรคเ์น่ีย มนัตอ้ง
เป็นหนังเก่ียวกบัการเทิดพระเกียรติพระมหากษตัริยไ์ทยอย่างเดียว เพราะตวัอย่างมีให้เห็นแค่   
สุริโยไท กับ นเรศวร ท่ีสนับสนุนกันอย่างจริงๆจงัๆ แต่จริงๆมนัไม่ใช่ มนัคือภาพยนตร์ท่ีขาย
วฒันธรรมทุกอย่างของคนไทย โดยอาจจะแทรกแบบเนียนๆในภาพยนตร์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิต
สมัยใหม่ของคนไทย หรือขายเป็นแนวพิเรียดไปเลยตรงๆ มนัมีอีกตั้ งหลายอย่างท่ีขายได้ทั้ ง       
มวยไทย ดนตรีไทย อาหารไทย ลองไปดูเกาหลีเป็นตัวอย่าง เพราะเขาขายทุกอย่างมาให้เรา      
แบบเตม็ๆ...” 

อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) 
(สัมภาษณ์ : 13 พฤศจิกายน 2556) 

 

    2.2.2 การถูกครอบง าจากวัฒนธรรมต่างชาติ กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ      
ให้ขอ้คิดเห็นว่าทุกวนัน้ีกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของภาพยนตร์ไทยก าลงัถูกครอบง า
จากวฒันธรรมต่างชาติซ่ึงเป็นผลมาจากการเขา้สู่ยุคการส่ือสารไร้พรมแดนท่ีเช่ือมโลกแต่ละ
ประเทศเขา้หากนัในทุกๆเร่ือง โดยวฒันธรรมต่างชาติท่ีวยัรุ่นไทยซึมซบัและถูกครอบง าอยา่งหนกั
ในปัจจุบนักคื็อ “วฒันธรรมจากเกาหลี” โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...คนไทยบา้เห่อของนอกมาแต่ไหนแต่ไร แลว้ก็อินกบัวฒันธรรม
ต่างชาติไดง่้ายมาก คุณลองดูเอาเถอะถา้เอาของไทยๆอยา่งเส้ือผา้ ของใชอ้ะไรต่อมิอะไรไปหยบิยืน่
ให้คนรุ่นใหม่เขาจะเอาไหม เผลอๆอาจเบะปากใส่ มนัสะทอ้นนะว่าคนไทยดูถูกตวัเอง ยอมรับ
ความเป็นไทยของตวัเองไม่ได ้ภาพยนตร์กไ็ม่ต่างกนั ถา้เป็นหนงัไทยกข็อคิดดูก่อนนะวา่จะดูดีไหม 
หนงัฮอลลีวูด้เหรอ ไปเลยๆๆรีบไปดู อยา่งยคุน้ีกต็อ้งเกาหลีเท่านั้นท่ีวยัรุ่นตอ้งการ ตอ้งเกาหลีถึงจะ
ดูดเงินเดก็ไทยได ้ท่ีผมข าคือขนาดหนงัไทยยงัตอ้งเจือกล่ินอายเกาหลีเขา้ไวเ้พื่อเรียกแขก...”  

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 
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     “...ปัจจุบนัทุกอย่างในโลกมนัถูกย่อลงมาให้อยู่แค่ปลายน้ิวคน
เท่านั้น เราสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากทุกมุมโลกไดโ้ดยใชเ้วลาไม่นาน โลกไร้พรมแดนน่ีเป็น
ค ากล่าวท่ีชดัเจนมาก เสน้แบ่งกั้นประเทศมนัหายไปหมดแลว้เม่ือมีดิจิตอลเขา้มา เม่ือมนัง่ายขนาดน้ี
สงัคมไทยกเ็ลยรับเอากระแสวฒันธรรมท่ีทะลกัเขา้มาหาไม่รู้ก่ีชาติต่อก่ีชาติเอาไว ้ท่ีผมเห็นก็เกาหลี
น่ีแล่ะ ชดัเจนสุด เดก็วยัรุ่นไทยกร๊ีดมากเวลานกัร้องเกาหลีมาเล่นคอนเสิร์ต บตัรคร่ึงหม่ืนยงัซ้ือ คิด
ดู แต่จะว่าไปในยุคน้ีมนัก็เป็นคลา้ยๆอย่างง้ีเกือบทุกชาตินะ คนชาติไหนภูมิตา้นทานดีก็จะไม่ถูก
กลืน ชาติไหนภูมิต ่ากจ็ะถูกกลืนในท่ีสุด...” 

  ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตยเ์ดช อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
         วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (สัมภาษณ์ : 11 กรกฎาคม 2557) 
 

    2.2.3 การตอบรับความแปลกใหม่อย่างรวดเร็ว กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั   
ให้ขอ้คิดเห็นว่าพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค์สามารถตอบรับต่อความแปลกใหม่ท่ีเขา้มาไดอ้ย่างรวดเร็ว หากผูส้ร้างภาพยนตร์  
ไม่มีการท าวิจยัตลาดอย่างสม ่าเสมอก็จะท าให้ผลท่ีไดรั้บผิดไปจากท่ีคาดการณ์ไว ้โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 

 

     “...ฐานคนดูหนงัไทยกลุ่มใหญ่สุดคือพวกวยัรุ่น อนัน้ีไม่ไดพู้ดเอง 
มีผลวิจัยจากหลายส านักออกมาตรงกัน ซ่ึงกลุ่มคนพวกน้ีมักมีนิสัยข้ีเห่อ อยากรู้อยากเห็น          
ชอบความหวือหวา แปลกใหม่ น่าคน้หา น่าต่ืนเตน้ ถา้คนท าหนงัออกมาไดโ้ดนใจน่ียิง่กว่าถูกหวย 
เพราะจะแห่แหนกนัเขา้ไปดู ของอะไรท่ีท าออกมาน่ีซ้ือกนัเป็นว่าเล่นเพราะไม่ไดห้าตงัค์เองนิ    
เงินพ่อเงินแม่ทั้งนั้น เวลาชอบอะไรเลยจ่ายกนัง่ายๆ ไม่ตอ้งคิดอะไรมาก คนท าหนังเลยพยายาม   
ท าหนงั Support คนกลุ่มน้ีเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นเสน้เลือดใหญ่ของหนงัไทยกว็า่ได.้..” 

 ยงยทุธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 22 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

     “...การรู้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท าให้เราได้เปรียบเวลาคิดอยากจะ
สร้างหนงัดีๆซกัเร่ือง เขา้ต ารารู้เขารู้เรา รบร้อยก็ชนะร้อย GTH ให้ความส าคญักบัการวิจยัตลาด
ก่อนสร้างภาพยนตร์มาก เพราะเราอยากรู้ว่าคนดูเขาชอบอะไร ทั้งแนวหนงั ดารา ผูก้  ากบั หรือเขา
ชอบหาขอ้มูลหนงัจากส่ือไหน Gimmick อะไรท่ีเขาสนใจเป็นพิเศษบา้ง พอไดข้อ้มูลมา เราก็มา
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ประชุมกนัเพื่อหาแนวทางท่ีจะท าให้ขอ้มูลพวกนั้นกลายมาเป็นหนงัดีๆอย่างเป็นรูปธรรม การใช้
เวลาหาขอ้มูลในการเตรียมการมนัเป็นส่วนส าเร็จของหนงั GTH...” 

วิสูตร พลูวรลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) 
(สัมภาษณ์ : 13 ธนัวาคม 2556) 

 

   2.3 ผลกระทบจากภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์ที่มาจากต่างประเทศ (Threat of 
Substitute Products or Services) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้ตอบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากภาพยนตร์   
เชิงสร้างสรรคท่ี์มาจากต่างประเทศซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การแยง่ชิง
รายไดจ้ากภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์ และ (2) การไหล่บ่าทางวฒันธรรมผ่านภาพยนตร์ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
 
แผนภาพท่ี 15 ผลกระทบจากภาพยนตร์เชิงสร้างสรรคท่ี์มาจากต่างประเทศ 
 
    2.3.1 การแย่งชิงรายได้จากภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่าผลจากการท่ีประเทศไทยเร่ิมตน้แนวความคิดท่ีจะผลิตภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อกระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจชา้กว่าหลายประเทศท าใหภ้าพยนตร์เชิงสร้างสรรค์
ท่ีมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศเกาหลีใตเ้ขา้มาแยง่ชิงส่วนแบ่งทางดา้นรายไดซ่ี้งมี
มูลค่ามหาศาลในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

ผลกระทบจาก 
ภาพยนตร์เชิง

สร้างสรรค์ทีม่าจาก
ต่างประเทศ 

 
 

อปุสรรค 
การไหล่บ่าทาง
วฒันธรรม 

ผ่านภาพยนตร์ 

อปุสรรค 
การแย่งชิงรายได้
จากภาพยนตร์ไทย 
เชิงสร้างสรรค์ 
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     “...ผมไม่อยากมองโลกในแง่ร้าย แต่ตอ้งบอกว่า ประเทศไทยเร่ิม 
ชา้ไป คุณคิดดู ปี 40 ไทยกบัเกาหลีใตเ้จอวิกฤติตม้ย  ากุง้ทั้งคู่ แต่ตอนน้ีเขาท้ิงเราไม่เห็นฝุ่ น และ    
ส่งหนงัส่งซีรีส์ต่างๆนาๆมากอบโกยเงินจากเราไปไม่รู้เท่าไหร่แลว้ ท่ีเป็นอย่างน้ีเพราะรัฐบาล
เกาหลีใตเ้ขาให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเต็มท่ี ถึงขั้นก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งหน่วยงานข้ึนมา
มากมายเพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ เขามีความตั้งใจจริงท่ีจะใชว้ฒันธรรมในการฟ้ืนฟูประเทศ แลว้
มนักส็ าเร็จในระยะเวลาเพียงไม่นาน ซ่ึงมนัต่างจากบา้นเรามาก...” 

ธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
(สัมภาษณ์ : 11 พฤศจิกายน 2556) 

 

     “…ขอยกตวัอย่างจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใตแ้ลว้กัน 
เพราะจะได้มองเห็นความแตกต่างจากประเทศไทยอย่างชัดเจน ทุกวนัน้ีมีใครบา้งไม่รู้จกัเกาะ       
เซจูเกิรล์เจนเนอเรชัน่ เรน ลีมินโฮ ซองเฮเคียว หรือหนังยยัตวัร้ายทั้งหลาย เม็ดเงินท่ีเราสูญเสีย
ใหก้บัเกาหลีใตห้ลกัๆมาจากอุตสาหกรรมน้ีแลว้เม่ือไหร่ท่ีนานาประเทศจะยอมจ่ายเงินมาคลัง่ดารา
นกัร้องไทยแบบน้ีบา้ง...” 

 นนัทขวา้ง สิรสุนทร นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 20 ธนัวาคม 2556)                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    2.3.2 การไหล่บ่าทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นวา่การท่ีประเทศเกาหลีใตใ้หค้วามส าคญักบัการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เป็นวาระแห่งชาติอยา่งมากท าใหอุ้ตสาหกรรมสร้างสรรคพ์ฒันาอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะการส่งออก
วฒันธรรมเกาหลีใตผ้า่นทางภาพยนตร์ซ่ึงประสบความ ส าเร็จอยา่งสูงจนกลายเป็นกระแส “เกาหลี
ฟีเวอร์” ไปเกือบทัว่โลก โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…ประเทศไทยก็ เ ห็นว่ามีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยนะ แต่เท่าท่ีเห็นมนัเป็นการท าแบบไม่จริงจงั ไม่มุ่งมัน่เหมือนอยา่งเกาหลีใตท้ าท่ีนัน่
เขาถือเป็นเร่ืองยิ่งใหญ่ เร่ืองวาระแห่งชาติ ท่ีจะช่วยให้ประเทศเขาผา่นพน้วิกฤติได ้เขาเลยร่วมแรง
ร่วมใจ และผลสุดทา้ยกอ็ยา่งท่ีเห็น ประเทศเรากเ็ป็นหน่ึงในหลายประเทศท่ีรับเอาวฒันธรรมเกาหลี
มาเต็มๆ และดูจะอยู่ไปอีกนาน ส่วนภาพยนตร์ไทยน่ะเหรอ ทุกวนัน้ีรัฐสนบัสนุนงบแค่ปีละเร่ือง 
ซ่ึงนอ้ยมากถา้ยคิูดจะหากินกบัการส่งออกวฒันธรรมไทย...” 

ธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผูบ้ริหารบริษทัพระนครฟิลม์ จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 7 มกราคม 2557) 
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     “…กรณีศึกษาท่ีเป็น Best Practice ส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องยกให้เกาหลีใต้ เพราะถือว่าเป็นสุดยอด            
ถึงแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนในองักฤษมาก่อน แต่ Case เกาหลีใตเ้ป็นการน า
แนวคิดน้ีมาปฏิบติัอยา่งเห็นผลจริง ชดัเจนเป็นรูปธรรม อยากจะแนะน าใหอุ้ตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเอาเยี่ยงเขา น าส่ิงดีๆของเขามาทดลองปฏิบัติ อย่าเป็นเพียงแค่ยุทธศาสตร์ท่ีบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาเฉยๆ ทุกวนัน้ีคนไทยรับเอาวฒันธรรมเกาหลีใตม้านานจนจะเป็นเมืองข้ึนเขาแลว้     
ควรจะรุกบา้ง…” 

อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) 
(สัมภาษณ์ : 13 พฤศจิกายน 2556) 

 

   2.4 ผลกระทบจากผู้ขายอุปกรณ์การผลติภาพยนตร์ (Bargaining Power of 
Suppliers) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากผูข้ายอุปกรณ์
การผลิตภาพยนตร์ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ตน้ทุนของวสัดุอุปกรณ์เพิ่ม
สูงข้ึน และ (2) การขยายตวัของธุรกิจใหเ้ช่าวสัดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

แผนภาพท่ี 16 ผลกระทบจากผูข้ายวสัดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ 
 
    2.4.1 ต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญให้
ขอ้คิดเห็นว่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆส าหรับผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ าส่วนใหญ่มีราคาแพง
ส่งผลให้ตน้ทุนการสร้างภาพยนตร์สูงตามไปดว้ย จึงเป็นการกีดกนัผูผ้ลิตภาพยนตร์ไทยรายย่อย
ไม่ให้เขา้มาร่วมผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์โดยปริยาย โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็น      
ดงักล่าวไวด้งัน้ี 

ผลกระทบจาก 
ผู้ขายอุปกรณ์การ
ผลติภาพยนตร์ 

 

โอกาส 
การขยายตวัของ
ธุรกจิให้เช่าวสัดุ
อุปกรณ์การผลติ

ภาพยนตร์ 

อปุสรรค 
ต้นทุนของ 
วสัดุอุปกรณ์ 
เพิม่สูงขึน้ 
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     “…เศรษฐกิจแย่อย่างน้ี มนัยากนะท่ีจะมีค่ายไหนลุกข้ึนมาท าหนงั
รักชาติฟอร์มยกัษถ์ดัจากนเรศวร เพราะตน้ทุนมนัแพง หนงัธรรมดาๆต ่าๆก็ 10 ลา้นแลว้ ถา้ฟอร์ม
ยกัษก์็ 100 ลา้นอพั คงสู้ไม่ไหวถา้ไม่มีสปอนเซอร์ใจถึงๆ จริงๆหนงัรักชาติน่ีมนัเล่นประเด็นได้
เยอะ แต่คนไทยเรายงัติดกบัการเป็นหนงัฟอร์มยกัษ ์หนงัประวติัศาสตร์ เงินมนัเลยจะหมดไปกบั
การเตรียมสถานท่ีแบบยอ้นยคุ เส้ือผา้หนา้ผมยอ้นยคุ พร๊อบประกอบฉากยอ้นยคุอีก เงินทั้งนั้น ถา้
รัฐบาลไม่ช่วย Support เงินตรงน้ีใหก้ไ็ม่รอดแน่...” 

   บณัฑิต ทองดี, นายกสมาคมผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 3 เมษายน 2557) 

 

     “...  ค่ายหนงัไทยเหมือนผกูขาดโดยเจา้ใหญ่ๆไม่ก่ีเจา้แลว้ เจา้เลก็ๆ
กท็  าหนงัเลก็ๆหนงันอกกระแส หนงัแผน่ไปตามเร่ืองตามราว คือ ไม่ใช่วา่เจา้เลก็จะไม่อยากท าหนงั
ดีๆหนงัรักชาติมาคนใหไ้ทยไดช่ื้นชมกนันะ แต่ประเด็นคือ ไม่มีปัญญาท าไง มนัแพง ตน้ทุนมนัสูง 
คนท ามนัสู้ไม่ไหว ถา้รัฐบาลไม่มีงบมาช่วยอุดหนุน ก็คงตอ้งยกให้เจา้ใหญ่ๆเขาท าไปเพราะเขามี
แหล่งเงินทุน มีสายป่านยาว...” 

กิตติศกัด์ิ  สุวรรณโภคิน ประธานมูลนิธิหนงัไทย 
(สัมภาษณ์ : 7 มีนาคม 2557) 

 

    2.4.2 การขยายตัวของธุรกิจให้เช่าวัสดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ กลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่าการสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อาจมีผลท าให้ธุรกิจให้เช่าวสัดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์         
มีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการใชง้านมีสูงแต่ราคาวสัดุอุปกรณ์แพงเกินกวา่ท่ีผูผ้ลิต
รายย่อยจะซ้ือมาใช้งานเองได ้“การเช่า” จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง โดยมีการแสดงความคิดเห็น       
ในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…ถา้ถามเก่ียวกบั Supplier ของอุตสาหกรรมน้ี ผมมองไปท่ีธุรกิจ
ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายท าภาพยนตร์นะ เพราะเศรษฐกิจช่วงน้ีมนัทรงๆทรุดๆ ธุรกิจให้เช่าน่าจะ
เติบโตได ้แลว้อีกอย่างวสัดุอุปกรณ์ในการท าภาพยนตร์สมยัน้ีไม่ใช่ถูกๆ ถา้รัฐบาลเกิดเอาจริงกบั
หนังไทยแนวสร้างสรรคข้ึ์นมา จ านวนคนท าหนังจะเพิ่มข้ึน ผมมองว่าธุรกิจน้ีแล่ะจะรุ่งในภาวะ 
นั้น...” 

ทศัไนย สุวรรณะชฏ  อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 
(สัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2557) 
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     “…ถา้มีการส่งเสริมให้ท าหนังแนวรักชาติ รักสถาบนั หรือหนัง
เพื่อการส่งออกไปขายเมืองนอก ผลดีจะเกิดกบัร้านท่ีใหเ้ช่าอุปกรณ์การผลิตนะ เพราะอุปกรณ์พวก
น้ีมนัราคาสูง การเช่ามนัจะคล่องตวักว่าซ้ือ เหมือนพวกของประกอบฉากท่ีบางอย่างไปเช่ามา     
ถ่ายเสร็จก็ส่งคืน พอเป็นการเช่า ค่ายหนงัทั้งเลก็และใหญ่ก็สามารถผลิตหนงัแนวน้ีออกมาแข่งกนั
ไดเ้ยอะข้ึน สุดทา้ยคนดูจะไดป้ระโยชน์สูงสุดเพราะมีหนงัหลายแนวใหเ้ลือกชม...” 

  ยงยทุธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 22 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

   2.5 ผลกระทบจากการแข่งขันระหว่างค่ายภาพยนตร์ไทยด้วยกัน (Intensity 
of Rivalry among Existing Competitors)  
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัผลกระทบจากการแข่งขนั
ระหว่างค่ายภาพยนตร์ไทยดว้ยกนั ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การพฒันา
ภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง (2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เขม้แข็ง   
และ (3) การเพิ่มปริมาณการส่งออกภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

แผนภาพท่ี 17  ผลกระทบจากการแข่งขนัระหวา่งค่ายภาพยนตร์ไทยดว้ยกนั 

ผลกระทบจาก 
การแข่งขันระหว่าง 
ค่ายภาพยนตร์ไทย

ด้วยกนั 

โอกาส 
การส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ไทยให้
เข้มแข็ง 

โอกาส 
การพฒันา

ภาพยนตร์เชิง
สร้างสรรค์อย่าง

ต่อเน่ือง 

โอกาส 
การเพิม่ปริมาณ 
การส่งออก

ภาพยนตร์ไทย 
เชิงสร้างสรรค์ 
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    2.5.1 การพัฒนาภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่าหากค่ายภาพยนตร์ไทยต่างๆแข่งขนักนัผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคจ์ะ
เป็นการปลุกกระแสความรักชาติคร้ังส าคญัท่ีท าให้คนไทยกลบัมามีจิตส านึกรักชาติ รักความเป็น
ไทย หวงแหนแผ่นดิน และเกิดความภาคภูมิใจท่ีเกิดเป็นคนไทย โดยมีการแสดงความคิดเห็นใน
ประเดน็ดงั กล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…อนัน้ีถือวา่ดีมากๆ ถา้แต่ละค่ายมีการแข่งกนัท าหนงัแนวน้ี มนัก็
จะเกิดทางเลือกใหม่ๆของหนงัสร้างสรรคอ์อกมา ไม่ยึดติดแค่ว่าจะตอ้งเป็นแนวรบราฆ่าฟัน หรือ
แนวพีเรียดอยา่งเดียว เพราะวฒันธรรมไทยมนัมีหลายอยา่งท่ีขายได ้อยา่งพวกมวยไทย อาหารไทย 
นาฏศิลป์ไทย ประเพณีไทย ดนตรีไทย ยิ่งแข่งกนัมากเท่าไหร่ ไอเดียใหม่ๆก็จะแตกหน่อออกมา
มากเท่านั้น แลว้คนดูจะเป็นคนตดัสินเองวา่หนงัของคุณ Work หรือไม่...” 

  ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตยเ์ดช อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
         วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (สัมภาษณ์ : 11 กรกฎาคม 2557) 
 

     “...การจะสร้างชาติโดยใช้หนังเป็นส่ือมันต้องท าต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน ไม่ใช่ถามใครก็นึกถึงแต่นเรศวรกบัสุริโยไท คือ สิบกว่าปีมีแค่สองเร่ืองน้ีท่ีโดดเด่นในใจ
คนไทย ซ่ึงในความเป็นจริงถา้จะปลุกจิตส านึกคนมนัต้องมีมากกว่าน้ี การพฒันาหนงัแนวน้ีคนท า
จึงตอ้งจริงจงั จริงใจและมีความอดทนสูง เพราะมนัไม่ใช่หนงัแฟชัน่ท่ีแค่ผ่านมาแลว้ผ่านไปตาม
กระแส แต่มนัเป็นหนงัท่ีตอ้งการปลุกจิตส านึกความเป็นไทยใหก้ลบัมาอยูใ่นใจคนไทยอีกคร้ัง...” 

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 

 

    2.5.2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เข้มแข็ง กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัใหข้อ้คิดเห็นวา่ถึงแมว้า่จะเป็นการแข่งขนักนัเองแต่เมด็เงินกจ็ะสะพดัอยูใ่นอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยซ่ึงจะช่วยพฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถ อีกทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมเขม้แขง็ข้ึนไดใ้นอนาคต โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าว
ไวด้งัน้ี 
 

     “…อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอ่อนแอมานาน การถูกกระตุน้ใหมี้
การแข่งขนักันเองบ่อยๆก็ถือเป็นเร่ืองดี เพราะมันจะท าให้แต่ละค่ายพยายามสร้างผลงานดีๆ           
มีคุณภาพ ไม่สุกเอาเผากินออกมาให้ผูบ้ริโภคไดช้ม เงินทองก็หมุนเวียนอยูใ่นน้ี แลว้มนัจะต่อยอด
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ไปถึงการพฒันาคน พฒันางาน สังคม ไปจนถึงพฒันาชาติได ้ส่วนตวัแลว้มองว่าเป็นเร่ืองบวก
มากกวา่ลบ...” 

อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) 
(สัมภาษณ์ : 13 พฤศจิกายน 2556) 

 

     “...หนังไทยท่ีส่งเสริมให้รักชาติน่ีแล่ะจะสร้างความสามัคคี        
ให้เกิดข้ึนในวงการหนงัไทยมากกว่าจะแข่งขนักนัเอาเป็นเอาตาย เพราะอะไร เพราะมนัเป็นหนัง    
ท่ีมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ท่ีทุกหัวใจจะหลอมรวมเป็นหน่ึง ไม่แบ่งแยก
ค่ายเหมือนหนังตลาดทัว่ไป ซ่ึงความสามคัคีเพื่อสร้างชาติให้เขม้แข็งคือส่ิงท่ีสังคมไทยก าลัง      
โหยหาอยู.่..” 

พรชยั วอ่งศรีอุดมพร ผูบ้ริหารบริษทัเอม็ เทอร์ต้ี ไนน ์จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 11 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

    2.5.3 การเพิม่ปริมาณการส่งออกภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัใหข้อ้คิดเห็นวา่การแข่งขนัระหวา่งค่ายภาพยนตร์ไทยดว้ยกนัจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อการส่งออกมากข้ึน ซ่ึงการส่งออกน้ีมีเป้าหมายเพื่อตี
ตลาดโลก เป็นการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศผา่นทุนทางวฒันธรรม โดยมีการแสดงความคิดเห็นใน
ประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ะแข่งกนัท่ีไอเดีย ไอเดียใครดีก็ขายไดม้าก 
ภาพยนตร์ไทยก็เหมือนกนั ถา้น าแนวคิดน้ีมาจบัเพื่อสร้างภาพยนตร์ส่งออกน ารายไดเ้ขา้ประเทศ ก็
ตอ้งใชไ้อเดียว่าจะน าวฒันธรรมไทยมาสร้างสรรคอ์ย่างไรให้ขายไดม้ากๆ จริงๆแลว้เศรษฐกิจ
สร้างสรรคน่ี์หมายถึงทุกส่ิงอยา่งรอบตวัเรานะ ความเป็นไทยก็มีอยูร่อบตวัเรา ยิ่งมองเห็นมาก ยิ่ง
มีไอเดียมาก กย็ิง่ผลิตออกมาขายไดม้าก...” 

ดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
 วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(สัมภาษณ์ : 29 มิถุนายน 2557) 
 

     “...จริงๆประเทศไทยมีครบทั้งห่วงโซ่การผลิตนะ ภายในห่วงโซ่
ย่อยๆก็เต็มไปดว้ยแรงคน แรงเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพไม่ดอ้ยไปกว่าใคร การท่ีค่ายภาพยนตร์ไทย      
มาแข่งขนักนัเองก็จะยิ่งช่วยกระตุน้ความคึกคกัตลอดทั้งห่วงโซ่หลงัจากซบเซามานาน ท่ีส าคญัคือ 
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จ านวนหนงัท่ีจะส่งไปขายเมืองนอกกจ็ะมีเพิ่มมากข้ึน โอกาสในการสร้างช่ือบนเวทีโลกก็มีมากข้ึน
ตามไปดว้ย...” 

ธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
(สัมภาษณ์ : 11 พฤศจิกายน 2556) 

 

  3.  ผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  
   ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างหลกัทรัพยากรการบริหาร (หลกั 4 M’s) 
และหลกัการของแมคคินซีย ์(หลกั McKinsey 7’s Framework) ประกอบดว้ย 8 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Structure) (2) กลยทุธ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย (S : Strategy) (3) ระบบการปฏิบติังานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : System) (4) 
บุคลากรของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Staff) (5) ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Skill)  (6) รูปแบบการบริหารของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : 
Style) (7) ค่านิยมท่ีมีร่วมกนัของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Shared values) และ (8) 
งบประมาณของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (M : Money) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Structure) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัโครงสร้างของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) มีลกัษณะก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด 
และ (2) มีการแบ่งงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

แผนภาพท่ี 18 โครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 

โครงสร้างของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

จดุแข็ง 
มีการแบ่งงาน 
ตามหน้าที่ 

ความรับผดิชอบ 

จดุอ่อน 
มีลกัษณะ 
กึง่แข่งขัน 
กึง่ผูกขาด 
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    3.1.1 มีลักษณะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็น
ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีโครงสร้างแบบก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาดตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า
เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการรายใหญ่เพียงไม่ก่ีรายท่ีด าเนินธุรกิจและครอบครองส่วนแบ่งการตลาด  
ในอุตสาหกรรมน้ี โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…โครงสร้างของทั้งอุตสาหกรรมเหรอ เท่าท่ีเห็นน่าจะค่อนไป
ทางผกูขาดนะ เพราะมีเจา้หลกัๆอยูไ่ม่ก่ีเจา้ น่ีไม่ไดห้มายถึงค่ายหนงัอยา่งเดียวนะ แต่ธุรกิจท่ี Run 
อยูใ่นอุตสาหกรรมน้ีมนัแข่งกนัอยูไ่ม่ก่ีเจา้ ตั้งแต่เร่ิมจะผลิตจนถึงฉายเลย ถา้ไม่เช่ือคุณลองบอกช่ือ
ค่ายหนงัท่ีคุณรู้จกัมาสิ บอกช่ือโรงหนงัท่ีคุณไปดูมาสิ ดูวา่จะเกินสามช่ือไหม...” 

ดร. กมล จิราพงษ ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
(สัมภาษณ์ : 7 สิงหาคม 2557) 

 

     “…ธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีเกือบๆจะ Monopoly ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
เป็นเร่ืองปกติของสงัคมทุนนิยม ผูส้ร้างรายใหญ่ๆจะท างานแบบครบวงจรไม่ค่อยเหลืออะไรใหร้าย
เลก็ท าเท่าไหร่ รายเลก็มกัจะเป็น Freelance มีงานก็ท า ไม่มีงานก็ไปท าอยา่งอ่ืน โรงหนงัตอนน้ีก็ยบุ
รวมกนัแลว้ข้ึนหา้งหมด นอ้ยมากท่ีจะเป็น Stand Alone พวกตดัต่อ หรือผลิตแผน่วีซีดี ดีวีดี ก็เป็น
รายยอ่ยๆ ตอนน้ีกแ็ข่งกนัอยูเ่ท่าน้ี...” 

วีระศกัด์ิ โควสุรัตน์  เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
(สัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 2557) 

 

    3.1.2 มีการแบ่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นว่าผูป้ระกอบการภายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะมีการแบ่งงานให้แก่บุคลากรตาม
หนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน เน่ืองจากเน้ืองานในอุตสาหกรรมน้ีมีลกัษณะเฉพาะดา้นซ่ึงตอ้ง
อาศยับุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางมารับผดิชอบ โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว
ไวด้งัน้ี 
 

     “...งานพวกน้ีมนัเป็นงาน Specific ไม่ใช่ General คนท าหนงัตอ้งมี
ทกัษะดา้นท าหนงัมาโดยเฉพาะ ถา้เรียนมาก็ตอ้งจบสาขาน้ีมาโดยตรงไม่งั้นมนัจะงง คุยกนัไม่รู้เร่ือง หรือ
ถา้ไม่เรียนมากต็อ้งเป็นพวกชัว่โมงบินสูง ประสบการณ์แยะ ท ามานานจนเช่ียว คนท่ีอยูใ่นสายหนงัจะรู้ว่า
เวลาท างานกห็นา้ท่ีใครหนา้ท่ีมนั ผมก ากบั คุณเขียนบท คนนั้นตดัต่อ คนน้ีธุรกิจกองถ่าย กว็า่กนัไป...” 

บณัฑิต ทองดี, นายกสมาคมผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 2557) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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กลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

จดุอ่อน 
มุ่งเน้น 

ความสัมพนัธ์
ส่วนตัว 

จดุอ่อน 
ขาดการวางแผน 

กลยุทธ์ 
แบบองค์รวม 

จดุอ่อน 
บทภาพยนตร์ไม่
สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด 

จดุแข็ง 
เปิดโอกาสให้ 

คนรุ่นใหม่เข้ามา 
สร้างสรรค์ผลงาน 

     “. . .การตัดสินใจมันจะแล้วแต่หน้า ท่ีนะ ไม่ได้เ ป็นไปตาม
โครงสร้างองคก์ร ลองคิดดูถา้กองถ่ายท างานแบบราชการ เกิดก าลงัถ่ายหนงัอยูแ่ลว้เกิดปัญหาอะไร
ข้ึนจะท าไง ตอ้งวิ่งไปท าหนังสือยื่นถึงนายทุน ถึงผูอ้  านวยการสร้างให้มาช่วยตดัสินใจงั้นหรือ    
มนัไม่ใช่และไม่ไดเ้ลย มนัตอ้งมีคนตดัสินใจและรับผดิชอบไดท้นัท่วงที...” 

สุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคป 
(สัมภาษณ์ : 6 พฤษภาคม 2557) 

 

   3.2 กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Strategy) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้ตอบค าถามเก่ียวกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เขา้มา
สร้างสรรคผ์ลงาน (2) มุ่งเนน้ความสมัพนัธ์ส่วนตวั (3) บทภาพยนตร์ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด และ (4) ขาดการวางแผนกลยทุธ์แบบองคร์วม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 19 กลยทุธ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
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    3.2.1 เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัใหข้อ้คิดเห็นว่าในปัจจุบนัจะเห็นว่ามีการดึงคนรุ่นใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ผา่นการประกวดต่างๆ ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัประเทศ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่อุตสาหกรรมมากข้ึน โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…ทุกวันน้ีวงการน้ีเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ ไฟแรงแล้วก็เก่งๆ 
ทั้งนั้น ผมเคยเห็นเดก็ๆท่ีเรียนดา้นภาพยนตร์จดักิจกรรมหนงัสั้น พอดูแลว้รู้สึกเลยวา่ เฮย้ เจ๋งวะ่ มนั
คิดไดไ้งวะไอเดียดีมาก ยิง่เด๋ียวน้ีเทคโนโลยมีนัทนัสมยั ช่วยใหท้ าหนงัเร่ืองนึงง่ายข้ึน ก็ยิง่เป็นแรง
กระตุน้ให้เด็กๆ ใฝ่รู้ กลา้แสดงออก อยากโชว์ผลงานให้พวกผูใ้หญ่เห็น ผมว่าพลงัของเด็กรุ่นใหม่
มนัน่าจะเป็นแรงผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมน้ีโกอินเตอร์ไดส้ าเร็จนะ...” 

     โดม สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ   
(สัมภาษณ์ : 2  พฤษภาคม 2557) 

 

     “…ท่ีเคยดูๆเขาจดัประกวดกนั ผมว่านกัศึกษาสมยัน้ีมนัเจ๋งนะ เคย
เห็นผลงานทั้งพวกหนังสั้ น หนังอินด้ีน่ีโอเคเลย ควา้รางวลัจากสถาบนัต่างๆมากมาย บางรายน่ี
เดินสายประกวดเลยนะ เคยถามนอ้งๆดูเขาบอกว่าเราใชแ้ค่ IPhone มาท าหนงัก็ยงัได ้น่าท่ึงมาก 
วงการภาพยนตร์ตอ้งการคนแบบน้ีแล่ะท่ีจะมาพฒันามาสืบทอดใหม้นักา้วต่อไปได ้ดูแววแลว้คงจะ
ช่วยพลิกโฉมแลว้สร้างประวติัศาสตร์ใหม่ใหว้งการไดแ้บบสบายๆ...” 

  ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตยเ์ดช อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
         วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 (สัมภาษณ์ : 11 กรกฎาคม 2557) 
 

    3.2.2 มุ่งเน้นความสัมพนัธ์ส่วนตัว กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหข้อ้คิดเห็นว่า
กลยุทธ์ท่ีธุรกิจภายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนิยมใช้กันมาเป็นระยะเวลานานคือ การใช้
ความสมัพนัธ์ส่วนตวัในการติดต่อด าเนินธุรกิจ ซ่ึงจะมีลกัษณะไม่เป็นทางการ และเป็นแบบปัจเจก
บุคคลมากกวา่การติดต่อเป็นทางการผา่นองคก์ร โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไว้
ดงัน้ี 
 

     “...ปกติวงการน้ีไม่ค่อยมีการจดัท าเชิงกลยทุธ์ท่ีเด่นชดัหรือละเอียด
หรอก ส่วนมากก็จะเป็นขอค าแนะน าจากคนคุน้เคยในวงการ อยู่ในวงการเดียวกันก็เหมือนพี่
เหมือนนอ้งกนั ช่วยไดก้็ช่วยๆกนัไป ไม่ก็ดูจากกระแสช่วงนั้นๆว่าคนดูเขานิยมอะไรกนั ก็ว่าตาม
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กนัไป อย่างท่ีถูกเรียกว่าหนังตลาดไง ตลาดเขาฮิตอะไรก็เกาะกระแสไปดว้ย นานๆทีจะมีคนกลา้
สร้างหนงัฉีกแนว ถา้ฟลุค๊กด็งั ไม่กเ็ท่าทุนหรือมว้นเส่ือกลบับา้นกนัไป ยกเวน้จะมีนโยบายเร่งด่วน
มาใหช่้วย อนันั้นค่อยวา่กนัอีกที...” 

พรชยั วอ่งศรีอุดมพร ผูบ้ริหารบริษทัเอม็ เทอร์ต้ี ไนน ์จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 11 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

     “….ใชเ้ส้นน่ีนบัเป็นกลยทุธ์ไหม เพราะใชก้นัมากเหลือเกิน แต่ผม
ไม่ได้บอกว่าใช้เส้นมนัไม่ดีนะ มนัช่วยให้อะไรง่ายข้ึนเยอะ เราไม่ได้จะไปท าผิดคิดร้ายอะไร       
แค่ขอให้แนะน าหรือช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อมากกว่า อนัน้ีมองแบบ Real เลยนะ 
อุตสาหกรรมน้ีมนัเป็นแบบน้ีจริงๆไม่ตอ้งตกใจ ถา้มีการวางแผนการตลาดเป็นระบบเราคงไปไกล
กวา่น้ีนานแลว้ ไม่มาย  า่อยูก่บัท่ีอยา่งง้ีหรอก...” 

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 

 

    3.2.3 บทภาพยนตร์ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่าปัญหาส าคญัของภาพยนตร์ไทย คือ การเขียนบทภาพยนตร์ท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ท าให้ภาพรวมของภาพยนตร์ดูไม่สนุกและไม่น่าติดตาม 
ดงันั้นจึงควรพฒันาผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ให้มีศกัยภาพและสามารถเขียนบทไดโ้ดนใจผูช้มมากข้ึน 
โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…หลายต่อหลายคร้ังท่ีคนเดินออกจากโรงแลว้ส่ายหวักบับทหนงั
ท่ีห่วยแตก แลว้ก็พาลเหมารวมว่าหนงัไทยทุกเร่ืองมนัห่วยแตกไปซะหมด ทีน้ีคนท่ีเขาตั้งใจท าบท
จริงๆก็พลอยหมดก าลงัใจ ปัญหาน้ีมนัมีมานานแลว้นะ แต่ท าไมถึงแกไ้ม่ไดซ้กัทีก็ไม่รู้ บางเร่ืองน่ี
บทสุกเอาเผากินมากจนงงว่ากลา้ปล่อยออกมาไดอ้ย่างไร แทบไม่มีอะไรให้ชวนติดตาม ถา้จะ
พฒันาตอ้งแกจุ้ดน้ีโดยด่วน...” 

กิตติศกัด์ิ  สุวรรณโภคิน ประธานมูลนิธิหนงัไทย 
(สัมภาษณ์ : 7 มีนาคม 2557 

 

     “…ภาพยนตร์จะสนุกหรือไม่มนัอยู่ท่ีความสามารถของคนเขียน
บท ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหนงัไทยขาด จริงๆหลงัๆก็มีคนเขียนบทรุ่นใหม่เขา้มานะ เก่งดว้ย แต่มนัยงัไม่พอ
กบัความตอ้งการ ยิง่ถา้จะใหม้านัง่เขียนบทหนงัสร้างสรรค ์ประเภทรักชาติ ปลุกใจ หรือโกอินเตอร์
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ให้สนุกด้วยแลว้น่ียิ่งมีน้อยเขา้ไปใหญ่ จากท่ีมนัน้อยอยู่แลว้นะ ขอเลยว่าอยากให้สถานศึกษา
ทั้งหลายช่วยเปิดอบรมคนเขียนบทรุ่นใหม่เยอะๆ ท่ีส าคญัตอ้งอดัฉีดรายไดใ้หค้นอยากท าดว้ย...” 

ธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผูบ้ริหารบริษทัพระนครฟิลม์ จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 7 มกราคม 2557) 

 

    3.2.4 ขาดการวางแผนแบบองค์รวม กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็น
วา่ธุรกิจภายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมกัจะขาดการวางแผนกลยทุธ์แบบองคร์วมแต่จะมุ่งเนน้
การวางแผนระยะสั้ นเพื่อให้การด าเนินงานแต่ละคร้ังลุล่วงไปได้ ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ธุรกิจ             
ไม่สามารถประเมินสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัไดอ้ย่างชดัเจน จนอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
ในทา้ยท่ีสุด โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…วงการน้ีปัญหามนัเยอะ มนัถึงย  ่าอยู่กบัท่ีแบบน้ีไง คือภาครัฐ    
มีกฎเกณฑส์ารพดัท่ีออกมาเพื่อคุมก าเนิดมากกว่าพฒันา คนท าหนงัมนัก็เซ็งไปตามๆ กนั บางคน
หนีไปปลูกผกั ท าไร่ ท าสวนแทนเพราะเบ่ือ ถา้พวกคุณอยากให้เราเติบโตคุณตอ้งสนับสนุน
มากกว่าน้ีสิ แต่ก็ไม่อยากจะไปโทษรัฐฝ่ายเดียวเพราะพวกเรามนัก็ชอบท าอะไรแบบเฉพาะหน้า   
ไม่เคยวางแผน ไม่เคยประเมินสถานการณ์ยาวๆ ยดึเอาตลาดชอบ ดงัแน่ ท าเลย ซ่ึงผลออกมาก็ไม่ใช่
ทุกเร่ืองท่ีจะดงั...” 

ยงยทุธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 22 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

     “…อุตสาหกรรมน้ีถา้ตั้งใจท าใหม้นัดีๆมนักจ็ะสร้างรายไดม้หาศาล
ให้กบัประเทศ แต่เผอิญคนท าหนังเรามนัอินด้ี ติสท์แตก นึกอยากท าก็ท า บทบางทีไม่เขียนก็มี     
ดน้เอาสดๆ คือถา้คุณชุ่ยแบบน้ีแลว้หวงัจะใหง้านคุณโด่งดงัระดบัโลกคง Impossible ถา้คุณอยากดงั
คุณตอ้งวางแผนสิ แผนระยะยาวดว้ยนะ คุณตอ้งหาขอ้มูล ท าวิจยัตลาดทั้งก่อนสร้างหลงัสร้างเพื่อ
ประเมินหนงัตวัเอง จะไดไ้ม่เขา้ขา้งตวัเองวา่ท าส่ิงท่ีถูกใจคนดู...” 

ทศัไนย สุวรรณะชฏ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 
(สัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2557) 

 

   3.3 ระบบการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (System)  
    กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญได้ตอบค าถามเก่ียวกับระบบการปฏิบัติงานของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) มีการใชร้ะบบอุปถมัป์ 
ในการคดัเลือกบุคลากร และ (2) มีการน าเทคโนโลยมีาใชอ้  านวยความสะดวก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 20 ระบบการปฏิบติังานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

 
    3.3.1 มีการใช้ระบบอุปถัมป์ในการคัดเลือกบุคลากร กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่าถึงแมว้่าปัจจุบนัจะมีสถานศึกษาจ านวนมากท่ีเปิดการเรียนการสอนเก่ียวกบั
ภาพยนตร์แต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยยงัคงใช้ระบบอุปถมัป์อยู่
พอสมควร เป็นการแนะน าต่อๆกนัมา การใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวั และความคุน้เคยจากการมี
ประสบการณ์ท างานร่วมกนั โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…โชคดีอยา่งท่ีตอนน้ีมหาลยัรัฐและเอกชนมีสาขาวิชาภาพยนตร์
กนัทั้งนั้น เลยมีคนมาสมคัรงานมากมาย ส่วนใหญ่ก็มาตามระบบนะ ก็มีฝ่ายบุคคลดูแลเลือกตาม
ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ อนัน้ีหมายถึงพวกส่วนส านักงานหรือพวกท่ีตอ้ง Due งานกบั
ต่างประเทศนะ ส่วนพวกขาลุยภาคสนามน่ีก็จะเป็นพรรคพวกกนัทั้งนั้น วงการน้ีมนัแคบ ท างาน 
วนไปวนมา...” 

วิสูตร พลูวรลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) 
(สัมภาษณ์ : 13 ธนัวาคม 2556) 

 

     “…บา้นเรามนันิยมสายนิเทศศาสตร์ เอกภาพยนตร์มนัคงดูเท่มั้ง 
ตอนน้ีเด็กจบใหม่เลยเพียบ เก่งบา้ง ไม่เก่งบ้างก็ว่ากันไปตามความสามารถ เศรษฐกิจแบบน้ี
เปอร์เซ็นตเ์ตะฝุ่ นก็มีสูง อนัน้ีพูดรวมๆ นะ หมายถึงทุกสาขาวิชา แลว้วงการภาพยนตร์มนัก็แคบ 
ส่วนใหญ่พวกขาลุยภาคสนามน้ีถา้ยไูม่ใชพ้วกท่ีโคตรเก่งจริงๆ แลว้ ก็จะไปรับพวกเด็กหนา้เดิมๆ   
ท่ีคุน้เคยกนัอาจเคยมาฝึกงาน มาช่วยงาน ไม่กเ็พื่อนฝงูฝากฝังต่อๆ กนัมาซะเยอะ ...” 

ธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผูบ้ริหารบริษทัพระนครฟิลม์ จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 7 มกราคม 2557) 

 

ระบบการปฏิบัติงาน
ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

จดุแข็ง 
มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้อ านวยความ

สะดวก 

จดุอ่อน 
มีการใช้ 

ระบบอุปถัมป์ในการ
คดัเลอืกบุคลากร 
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    3.3.2 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้อ านวยความสะดวก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ให้ขอ้คิดเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทส าคญักับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตั้ งแต่ตน้น ้ าจนถึง     
ปลายน ้ า โดยเฉพาะท่ีน ามาใชใ้นการผลิตภาพยนตร์ การบริหารจดัการภายในองคก์ร และการ
ติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

      “...อุตสาหกรรมน้ีตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
คุณก็เห็นใช่ไหมว่าตลาดภาพยนตร์มนัพฒันาตวัเองมาโดยตลอด จากแผ่นฟิลม์มาสู่ดิจิตอล ถา้ยงั 
ลา้หลงัหรือไม่คิดจะพฒันา ก็อย่าริอาจไปแข่งกบัตลาดโลกเขาเลย เขาไปถึง 5G แลว้ ก็หวงัว่า
ประเทศไทยจะตามเขาทนั เพราะมนัจ าเป็น มนัเป็น The Must ตั้งแต่การถ่าย การฉาย ป๊ัมแผน่ หรือ
โหลดหนงั มนัเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยทีั้งนั้น...” 

ดร. กมล จิราพงษ ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
(สัมภาษณ์ : 7 สิงหาคม 2557) 

 

     “...ระบบปฏิบติังานน่ีกวา้งมาก ยงัไงดีล่ะ ขอพูดในส่ิงท่ีเห็นชดัๆ
และเป็นไปตาม Way ของ Creative Economy แลว้กนั ก็อยา่งเทคโนโลย ีเพราะเทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ี
ผลกัดนัให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย เราเอาเทคโนโลยีมาใช ้Support เกือบทุกอยา่ง ทั้ง Back Office  
Front Office เพราะโลกตอนน้ีมนัคือโลกยคุส่ือสารไร้พรมแดนใช่รึเปล่า มนัก็เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้
ส าหรับการพฒันา ยงัไงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตอ้งเอาเทคโนโลยมีาใช.้..” 

 ดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
 วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(สัมภาษณ์ : 29 มิถุนายน 2557) 
 

   3.4 บุคลากรของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Staff) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบับุคลากรของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) การพฒันาบุคลากรแบบเนน้การ
ปฏิบติัจริง (2) บุคลากรดา้นบทภาพยนตร์ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และ (3) ขาดการยกย่อง
บุคลากรรุ่นเก่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 21 บุคลากรของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
    3.4.1 การพัฒนาบุคลากรแบบเน้นการปฏิบัติจริง กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ให้ขอ้คิดเห็นว่าธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร   
ผา่นการฝึกอบรม โดยบุคลากรท่ีท างานในส่วนของส านกังานมกัจะไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพื่อความ
คล่องตวัในการท างาน ขณะท่ีบุคลากรดา้นการผลิตภาพยนตร์จะไดรั้บการฝึกฝนผา่นการปฏิบติังาน
จริงภาคสนามเป็นหลกั โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...การพฒันาบุคลากรน่ะเหรอถา้เป็นเม่ือก่อนน่ีจบัลงภาคสนาม
เลย จากไม่เป็นงานก็เก่งข้ึนมาได ้ลองผิดลองถูกกนัไปจนเกิดความช านาญ เม่ือก่อนพวกมหาลยั    
ท่ีเรียนดา้นน้ีโดยตรงยงัมีไม่มากเท่าไหร่ คนเลยนอ้ย ผดิกบัสมยัน้ีท่ีมีใหเ้รียนมากมายตามก าลงัเงิน 
ก าลงัสติปัญญา แลว้เดก็สมยัน้ีมนักเ็ก่งกวา่เม่ือก่อนเยอะ มหาลยัเขาสอนพื้นฐานมาหมดแลว้ก็เหลือ
แค่ฝึกปฏิบติับนสนามจริงเท่านั้นท่ียงัตอ้งอาศยัประสบการณ์ช่วย...” 

โดม สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ   
(สัมภาษณ์ : 2  พฤษภาคม 2557) 

 

บุคลากรของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

จดุอ่อน 
บุคลากรไม่เพยีงพอ
กบัความต้องการ 

จดุแข็ง 
การพฒันาบุคลากร

แบบเน้น 
การปฏิบัตจิริง 

จดุอ่อน 

ขาดการยกย่อง 

บุคลากรรุ่นเก่า 
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     “...โลกทุกวนัน้ีมนัเปล่ียนแปลงเร็ว ตอ้งรู้ให้เท่าทนัอยู่ตลอดเวลา 
อย่างคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตน่ีส าคญัมาก มันช่วยย่อโลกทั้ งใบมาอยู่ในเคร่ืองเดียว ตอ้ง
พยายาม Update ตวัเองให้ทนักบัการ Update ของมนั คนก็ส าคญัไม่แพก้นัเพราะคนคือผูใ้ชง้าน
เทคโนโลยี ยิ่งพฒันาให้คนมีความสามารถมากข้ึนเท่าไหร่ องคก์รมนัก็ขบัเคล่ือนไปไดไ้กลมาก
เท่านั้น ผูบ้ริหารจะปล่อยปละละเลยเร่ืองคนไม่ได ้ตอ้งพยายามฝึกอบรมให้คนของตวัเองกา้วทนั
โลกอยูเ่สมอ อยา่ใหเ้ป็นแบบความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด...” 

พรชยั วอ่งศรีอุดมพร ผูบ้ริหารบริษทัเอม็ เทอร์ต้ี ไนน ์จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 11 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

    3.4.2 บุคลากรด้านบทภาพยนตร์ไม่เพียงพอกับความต้องการ กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัใหข้อ้คิดเห็นวา่ในปัจจุบนัแรงงานท่ีจบออกมาจากสถานศึกษามกัมีเป้าหมายท่ีอยากจะ
อยู่ในต าแหน่งผูก้  ากบัภาพยนตร์มากกว่าต าแหน่งผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ ดว้ยเหตุน้ีอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยจึงขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความช านาญดา้นบทภาพยนตร์อย่างมาก โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...คนเขียนบทคือปัญหาใหญ่ตอนน้ี เพราะขาดแคลนมาก มือดีๆ  
ก็งานชุกจนแทบไม่มีเวลาพกั ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่หันมาเรียนเขียนบทกนัมากข้ึน บทดีๆ ตอ้ง
สนุก มีขอ้คิดแฝงอยู ่ลองไปดูบทพวกหนงัฝร่ังดีๆ หนงัญ่ีปุ่นดีๆสิ บางเร่ืองไม่ตอ้งโฉ่งฉ่างมากแต่
โคตรละเมียดและอ่ิมเอมเลย เด็กของเรามนัเห่อแต่จะเป็นผูก้  ากบัเพราะมนัดงั มนัเท่ห์ แต่คุณรู้ไหม
วา่บทดีๆ ต่างหากท่ีท าใหห้นงัเร่ืองนั้นมนัดงั และคนเขียนบทกด็งัไดน้ะถา้คุณเก่งจริง...” 

กิตติศกัด์ิ  สุวรรณโภคิน ประธานมูลนิธิหนงัไทย 
(สัมภาษณ์ : 7 มีนาคม 2557) 

 

     “...ผมอยากให้หนงัไทยมีบทดีๆ กะเขาบา้ง บางเร่ืองลงทุนซ้ือตัว๋
เกือบสองร้อยเขา้ไปดูในโรงเพราะอยากสนับสนุนหนังไทยก็ท าเอาผิดหวงั คือ มนัไม่สนุกเลย   
อยา่ให้พดูเลยว่าเร่ืองอะไร ค่ายไหนบา้ง ถา้มนัไม่สมเหตุสมผลแต่สนุกน่ียงัพอท าใจไดน้ะ แต่น่ีคือ
แยม่าก คนเขียนบทคือ ส่ิงมีค่าของวงการน้ี แต่มนัมีนอ้ยมาก เพราะมนัเขียนยาก เขียนใหดี้ ใหโ้ดน 
ให้คนดูชอบมนัยาก คนมนัถึงไม่เรียนกนั น่ีดีนะมีเต๋อเขา้มาท าให้อาชีพน้ีเร่ิมมีคนสนใจ เต๋อมนั
เขียนกวนมึนโฮ เขียนส่ีแพร่งไดดี้ ฮามาก อนัน้ีดูแบบไม่เสียดายตงัคเ์ลย...” 

ทศัไนย สุวรรณะชฏ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 
(สัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2557) 
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    3.4.3 ขาดการยกย่องบุคลากรรุ่นเก่า กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหข้อ้คิดเห็น
ว่าบุคลากรดา้นภาพยนตร์รุ่นเก่าท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีมากมายหลาย
ท่าน แต่คนในยุคปัจจุบนัไม่รู้จกัเพราะไม่เคยมีการให้ขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์คุณงามความดี   
ของแต่ละท่านใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

      “...คนเก่าคนแก่ในวงการมีเยอะแยะ แต่คนไม่ค่อยรู้จกั ถา้ไม่ใช่
พวกท่ีเรียนมาทางดา้นภาพยนตร์นะ ยิ่งลืมไปไดเ้ลยว่าจะเป็นท่ีจดจ า ดาราอาวุโสหลายท่านสร้าง
ช่ือเสียง ท าคุณประโยชน์ให้วงการมามากมาย แต่กลบัมีชีวิตบั้นปลายท่ีล าบากเพราะสมยัก่อน
รายไดย้งัไม่ดีเท่าน้ี ดาราสมยัน้ีเล่นไม่ก่ีเร่ืองน่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีกนัแลว้ เพราะมนัมีการต่อยอด
ไปท าอยา่งอ่ืนอีก อยา่งถูกจา้งไปออกอีเวนต ์เป็นพรีเซนเตอร์สินคา้ ถา้เป็นไปไดอ้ยากจะท าเหมือน
เมืองนอกท่ีใหเ้กียรติบุคลากรรุ่นเก่าท่ีท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่วงการภาพยนตร์...” 

วิสูตร พลูวรลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) 
(สัมภาษณ์ : 13 ธนัวาคม 2556) 

 

     “...คนไทยไม่ค่อยให้ความส าคญักับบรรดาบุคลากรรุ่นบุกเบิก      
น่ีหมายรวมแบบครอบ จกัรวาลเลยนะทั้งดารา นกัร้อง ผูก้  ากบั ผูส้ร้าง ถา้ไม่มีพวกเขาคอยถางทาง
ให้คนรุ่นหลงัไดเ้ดินตาม ก็คงไม่สามารถสร้างสรรคไ์อเดียใหม่ๆมาต่อยอดไดใ้นวนัน้ี หลายคน      
ท่ีผมเห็นแลว้สงสารจบัใจแต่กช่็วยอะไรไม่ไดม้าก...” 

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 

 

   3.5 ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Skill)   
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดท้  าการตอบค าถามเก่ียวกบั ทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) 
บุคลากรมีความเช่ียวชาญในสายงานและ (2) ผลงานได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 22 ทกัษะ ความรู้ และความสามารถดา้นภาพยนตร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
    3.5.1 บุคลากรมีความเช่ียวชาญในสายงาน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีท าสูงไม่ดอ้ยไปกว่า
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ของต่างประเทศ ซ่ึงอาจเป็นเพราะในปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชนเปิดสอนหลกัสูตรดา้นภาพยนตร์อยา่งแพร่หลายอีกทั้งมีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัจึงท าให้ศกัยภาพของบุคลากรพฒันาข้ึนกว่าในอดีตอย่างกา้วกระโดด โดยมีการแสดง
ความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...ตอ้งยอมรับนะว่าเด็กสมยัน้ีเก่งกว่าสมยัก่อน เพราะมีแหล่งให้
ศึกษาเ รียนรู้มากมาย ไม่ต้อง ด้ินรนครูพักลักจ า เ ท่าคนรุ่นก่อน แต่ ส่ิง ท่ีอยากฝากไว้ให้
สถาบนัการศึกษาไดคิ้ดทบทวนก็คือ นอกจากคุณจะสอนให้เด็กมีความรู้ความสามารถทางดา้น
ภาพยนตร์แลว้ คุณสอนใหเ้ดก็รักชาติ รักความเป็นไทยควบคู่กนัไปดว้ยหรือเปล่า...” 

 ดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
 วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(สัมภาษณ์ : 29 มิถุนายน 2557) 
 

     “...เร่ืองคนน่ีการันตีเลยนะว่าคนท าหนังของเราเก่งจริง มีความ 
สามารถหลายดา้น แต่ปัญหามนัติดตรงไม่ค่อยมีคนสนับสนุนให้เขาไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอย่างเต็มท่ี  
ถา้ให้เปรียบก็เหมือนพวกปลาใหญ่ท่ีว่ายน ้ าเก่งแต่ถูกจบัมาขงัอยูบ่่อเลก็ๆท่ีวนัๆไดแ้ต่ว่ายวนไปมา
ในอ่าง หาทางออกไม่เจอ สุดทา้ยก็เฉาตาย ไม่ก็เปล่ียนท าอาชีพอ่ืน ถา้รัฐบาลตั้งใจจะสนบัสนุน
หนงัไทยจริงๆกต็อ้งรีบท าไดแ้ลว้...” 

ยงยทุธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 22 กมุภาพนัธ์ 2557) 

จดุแข็ง 
ผลงานได้รับการ

ยอมรับในระดบัโลก 

จดุแข็ง 
บุคลากรมีความ

เช่ียวชาญในสายงาน 

ทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถด้าน
ภาพยนตร์ของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 
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    3.5.2 ผลงานได้รับการยอมรับในระดับโลก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นว่าการท่ีภาพยนตร์ไทยหลายเร่ืองไดรั้บความนิยมในตลาดโลกก็เป็นการพิสูจน์ไดว้่า
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสามารถพฒันาไดอี้กในอนาคต หากผูป้ระกอบการราย
ใหญ่และรายยอ่ยตลอดจนภาครัฐร่วมมือร่วมใจกนัผลิตภาพยนตร์ไทยเพือ่ส่งออกอยา่งจริงจงั โดยมี
การแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...ความรู้ ความสามารถของคนไทยไม่แพช้าติใดในโลก ถา้ตั้งใจ
จะท าจริง ผูก้  ากบัคนไทยหลายคนไปดงัเมืองนอก คนท างานฝีมือดีหลายคนไปท างานให้ฮอลลีวูด้ 
ควา้รางวลัระดบัโลกกนัมาก็เยอะ อยา่งล่าสุดสิ ท่ีคนไทยเป็น Story Artist ใหก้บัหนงัอนิเมชัน่เร่ือง 
Frozen แลว้สามารถควา้รางวลัออสการ์มาได ้จ าช่ือไม่ได ้รู้สึกจะเป็นผูห้ญิงดว้ย ยอดเยีย่มมาก ...” 

ประสพ เรียงเงิน  ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
        ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 (สัมภาษณ์ : 13 สิงหาคม 2557) 
 

     “...หลายปีท่ีผ่านน่ีมีหนังไทยท่ีเขา้ตาต่างชาติและไดร้างวลัระดบั
โลกหลายเร่ืองอยูน่ะ ท่ีคุณน่าจะรู้จกัก็องคบ์าก ตม้ย  ากุง้ ท่ีติดชาร์ต Box office ของอเมริกา หรือ 
อย่างเจย้ อภิชาติพงษ ์น่ีก็ไปไดม้าแลว้ทั้งปาลม์ทองค าท่ีฝร่ังเศส กบัฟุกุโอกะ ท่ีญ่ีปุ่น มนัแสดงถึง
ความไม่ธรรมดาของคนไทยเรานะ เพราะฉะนั้นอยา่ดูถูกตวัเอง คนไทยชอบดูถูกตวัเองแลว้ไปเห่อ
เหิมต่างชาติ เราอาจไม่ประสบความส าเร็จมากมายแบบฮอลลีวูด้ แต่ฝีมือเรากไ็ม่ดอ้ยไปกวา่ใคร...” 

วีระศกัด์ิ โควสุรัตน์  เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
(สัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 2557) 

 

   3.6  รูปแบบการบริหารของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Style) 
    กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้ตอบค าถามเก่ียวกับรูปแบบการบริหารของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) รายใหญ่บริหาร
จดัการแบบครบวงจร และ (2) รายยอ่ยบริหารจดัการแบบจา้ง Sub-Contract โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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แผนภาพท่ี 23 รูปแบบการบริหารของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
    3.6.1 รายใหญ่บริหารจัดการแบบครบวงจร 
     กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารจดัการ
ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมกัเป็นแบบครบวงจร กล่าวคือ ธุรกิจจะ
บริหารงานแบบบริษทัและมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาอยา่งครบถว้น โดยมี
การแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...GTH เติบโตมาจากองคก์รเลก็ๆแลว้ขยายงานมาเร่ือยๆ จนเป็น
องคก์รใหญ่อย่างน้ี เราบริหารงานรูปแบบบริษทั ตอ้งวางแผนการบริหารจดัการให้เป็นระบบ มี
พนกังานท างานครบทุก Function เพราะฉะนั้นใครมีหนา้ท่ีท าไรตอ้งรับผิดชอบกนัไปตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เราท างานกนัเป็นทีม และท าแบบครบวงจร เพื่อใหก้ารท างานมนัง่ายข้ึน....” 

วิสูตร พลูวรลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) 
(สัมภาษณ์ : 13 ธนัวาคม 2556) 

 

     “...ตอนน้ีค่ายหนังใหญ่ๆในตลาดมีไม่ก่ีเจา้อย่างสหมงคล GTH  
โรงหนงัก็มีไม่ก่ีเจา้อยา่งเมเจอร์ SF พวกน้ี หรือกบัพวกท่ีผลิต DVD ออกมาขายก็เหมือนกนั มีท่ี
โดดเด่นนบัหัวได ้คิดว่าท าไมพวกเขาถึงอยู่ได ้ก็เพราะเขามีบริษทัยอ่ยๆในเครือตวัเองรองรับงาน 
แลว้เขาก็ท าทุกอยา่งแบบครบวงจร คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม เงินพร้อม เครดิตดี สายป่านยาว หนงั
หรืองานการตลาดมนัเลยออกดี....” 

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 

 
 

รูปแบบการบริหาร
ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

จดุแข็ง 
รายย่อยบริหาร
จัดการแบบจ้าง 

Outsource 
 

จดุแข็ง 
รายใหญ่บริหาร
จัดการแบบ 
ครบวงจร 
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    3.6.2 รายย่อยบริหารจัดการแบบจ้าง Sub-Contract กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญัให้ขอ้คิดเห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการของผูป้ระกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยมกัจะเป็นแบบจา้ง Sub-Contract เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ ดงันั้น
การด าเนินงานบางอยา่งท่ีไม่มีความถนดัหรือมีแรงงานไม่เพียงพอก็จ  าเป็นตอ้งจา้งบุคคลภายนอก
ใหม้ารับช่วงงานต่อ โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...การบริหารก็มีหลายแบบทั้งท าเองกบัจา้งคนอ่ืนท า ถา้รายใหญ่
เขาก็ให้พนกังานเขาท า ส่วนรายยอ่ยก็ Sub งานท่ีไม่มีปัญญาออกไปใหค้นอ่ืนท า เพราะมีคนนอ้ย 
คือ หนังเด๋ียวน้ีมนัใชที้มงานไม่ก่ีคนก็ผลิตไดแ้ลว้ ไม่ยุ่งยากเหมือนสมยัก่อน ก็ท าเฉพาะท่ีท าได ้
แลว้ไปหา Outsource ท่ีไวใ้จได ้ราคากนัเอง จา้งต่อ ก็ไดห้นงัออกมาแลว้เร่ืองนึง แต่จะว่าไปคนท า
หนงัเด๋ียวน้ีจะชอบ Sub งานไปใหค้นนอกนะ เอาเวลาไปท าอยา่งอ่ืนดีกวา่....” 

โดม สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ   
(สัมภาษณ์ : 2  พฤษภาคม 2557) 

 

     “…ถา้เจา้ใหญ่ๆเขาจะมีครบ แต่เจา้เล็กๆมนัก็ตอ้งไปจา้งคนอ่ืนท า
ต่อเพราะตวัเองไม่สามารถท าไดทุ้กอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นแบบผลิตเองแต่ไปจา้งตดัต่อ ใส่เอฟเฟกซ์  
ท่ีมนัหวือหวา หรือไปจ้างพวกเอเจนซ่ีหรือออแกไนซ์ให้ช่วยโปรโมทหนังก่อนเขา้ฉาย จริงๆ 
วงการน้ีมนักคุ็น้หนา้คุน้ตากนั เวลาจา้งงานกว็นอยูก่บัคนท่ีคุน้เคยกนัน่ีแล่ะ รู้ใจ รู้ฝีมือกนัดี...” 

นนัทขวา้ง สิรสุนทร นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 20 ธนัวาคม 2556) 

 
   3.7 ค่านิยมที่มีร่วมกนัของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Shared values) 
    กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญได้ตอบค าถามเก่ียวกับค่านิยมท่ีมีร่วมกันของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่  (1) การใส่ใจทุกขั้นตอน
การผลิต (2) การใส่ใจเสียงตอบรับจากผูบ้ริโภค และ (3) การใส่ใจร่วมมือกนัในรูปแบบภาคี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 24  ค่านิยมท่ีมีร่วมกนัของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
     3.7.1 การใส่ใจทุกขั้นตอนการผลติ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัใหข้อ้คิดเห็นว่า
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไดใ้ห้ความส าคญักบัทุกขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์
ไทยเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีตเพราะตอ้งการใหภ้าพยนตร์ไทยมีคุณภาพดีและไดม้าตรฐาน ซ่ึงเป็นผล
สืบเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์และการไหล่บ่าของภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศท่ีเขา้มาแยง่ชิงรายไดแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาด ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยไม่อาจน่ิงเฉย
ไดต่้อไป โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…ค่านิยมร่วมน่ีอ่านแลว้งงๆอยูน่ะ มนัคือส่ิงท่ีตอ้งร่วมมือร่วมใจ
กนัท าใช่ไหมคืออย่างง้ีนะ ถา้พูดถึงการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมนัก็มีแนวคิดน้ีมานาน
แลว้ แต่มนัค่อยๆเดินไปอยา่งชา้ๆ รัฐยงัเอาใจใส่อุตสาหกรรมน้ีนอ้ยกว่าท่ีควรจะเป็น ผลงานท่ีเห็น
และไดรั้บความนิยมในตลาดหนงัเมืองนอก หรือไดร้างวลัระดบัโลกมนัมาจากการส่งเสริมกนัเอง
ของภาคเอกชน...” 

ธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
(สัมภาษณ์ : 11 พฤศจิกายน 2556) 

 

ค่านิยมที่มร่ีวมกนั
ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

จดุแข็ง 
การใส่ใจ 

เสียงตอบรับจาก
ผู้บริโภค 

จดุแข็ง 
การใส่ใจ 
ทุกขั้นตอน 
การผลติ 

จดุแข็ง 
การใส่ใจร่วมมือกนั
ในรูปแบบสมาคม 
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     “...ตอนน้ีมีการรวมกลุ่มกนัมากข้ึนเพราะพวกเรามีเป้าหมายท่ีจะ
ผลกัดนัให้หนังไทยมีคุณภาพทดัเทียมเมืองนอก ส่งไปขายเพื่อเพิ่มรายไดอี้กช่องทาง คือจริงๆ        
ก็หวงัทั้งเงินทั้งกล่องนะ แต่ตอนน้ีขอเงินก่อนเพราะเสียดุลให้กบัหนงัต่างชาติไปไม่รู้เท่าไหร่แลว้ 
คงตอ้งมีวนัท่ีหนงัไทยจะไดเ้อาคืนบา้ง...” 

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 

 

    3.7.2 การใส่ใจเสียงตอบรับจากผู้บริโภค กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญให้
ขอ้คิดเห็นว่าปัจจยัซ่ึงมีผลต่อการลงทุนสร้างภาพยนตร์ไทยของแต่ละค่ายภาพยนตร์ก็คือเสียงตอบ
รับจากผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย หากช่วงเวลานั้ นๆผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจต่อ
ภาพยนตร์แนวใดก็จะมีการผลิตภาพยนตร์แนวนั้ นๆออกมาซ ้ าๆกันไปจนกว่าความนิยมของ
ผูบ้ริโภคจะเปล่ียนแปลง โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...ค่านิยมร่วมตอนน้ีคือการท าหนงัผีกบัหนงัตลกให้ถูกใจคนดูไง
คุณ อยา่เพิ่งข  า ฟังดูเหมือนเร่ืองตลกแต่มนัคือความจริงของยคุสมยัน้ี เพราะแทบทุกส านกัประเมิน
มาแลว้ว่าคนดูหนงัไทยทุกวนัน้ีเป็นเด็กวยัรุ่น และหนงัท่ีชอบคือหนงัตลกกบัหนงัผ ีเพราะฉะนั้นน่ี
คือแนวของหนงัไทยท่ีทุกค่ายพยายามแข่งกนัอยู ่โอเคท่ีนานๆทีจะมีหนงันอกกระแส หรือหนงัท่ี
ฉีกแนวไปจากตลกกบัผีแต่ก็ไม่มาก และสุดทา้ยก็ตอ้งกลบัมาหาเงินดว้ยการสร้างหนงัแนวท่ีคนดู
ชอบอยูดี่ คือ กลุ่มท่ีชอบหนงัอินด้ีมนักมี็นะ แต่กลุ่มท่ีชอบหนงัตลาดมีมากกวา่ 

ทศัไนย สุวรรณะชฏ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 
(สัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2557) 

 

     “…หลักการตลาดว่าไวว้่าต้องเปล่ียนจาก 4P มาเป็น 4C 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็เช่น เดียวกนัตอ้งเปล่ียนจากการคิดแทนคนดู มาเป็นมองจากมุมคนดูแลว้
ยอ้นกลับมาปรับปรุงตัวเอง ตอนน้ีแต่ละค่ายก็พยายามเปล่ียนมุมมองเดิมๆแล้วหันมาสนใจ
ความรู้สึกของคนดูมากข้ึนนะ...” 

ดร. กมล จิราพงษ ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
(สัมภาษณ์ : 7 สิงหาคม 2557) 

  

    3.7.3 การใส่ใจร่วมมือกันในรูปแบบสมาคม กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นว่าการร่วมมือกันในรูปแบบสมาคมนอกจากจะช่วยให้เกิดความสามคัคีมากข้ึนแลว้        
ยงัเป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองให้กบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการยื่นขอ้เสนอต่างๆ ให้
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ภาครัฐไดพ้ิจารณา ซ่ึงเป็นการกระตุน้ให้ภาครัฐหันมาสนใจและให้ความส าคญักบัอุตสาหกรรม
มากกวา่ท่ีผา่นมา โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 

 

     “…เม่ือก่อนวงการภาพยนตร์ไทยน่ียิง่กว่าวงการมาเฟียอีกนะ เวลา
ไปฉายต่างจงัหวดัน่ียงิกนัประจ า สายหนงันูน้ยงิสายหนงัน้ี ตอนน้ีก็ไม่ใช่ว่าจะญาติดีกนัมาก แต่มนั
จ าเป็นตอ้งรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นเพื่องานไง มนัเลยคุยกนัรู้เร่ืองมากข้ึน เวลามีปัญหาก็เรียกมาปิด
ประตูหอ้งทะเลาะกนัในสมาพนัธ์ แทนท่ีจะไปทะเลาะกนัขา้งนอก แลว้เวลามีงานท่ีตอ้งร่วมมือกนั
มนักติ็ดต่อกนัไดง่้าย เพราะ Link กนัหมด น่ีเป็นขอ้ดีของการมีสมาพนัธ์...” 

วีระศกัด์ิ โควสุรัตน์  เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
(สัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 2557) 

 

     “…ค่านิยมร่วมกนัน่ีตอบยากนะ ถา้ให้ตอบก็คิดว่าพวกเราเพิ่งจะ
มาร่วมแรงร่วมใจกนัมากข้ึนตอนมารวมตวักนัเป็นสมาคม  เม่ือก่อนมนัเหมือนต่างคนต่างอยู ่แถม
ยงัตีกนับ่อยๆ แต่พอมารวมกนัมนัท าให้เรามี Power มากข้ึนเวลาไป Due งานต่างประเทศหรือ
ต่อรองกบัภาครัฐ มนัจะมีความน่าเช่ือถือมากกว่า แลว้ถา้รัฐเขาก าหนดมาว่าจะให้พวกเราท าหนงั
แนวสร้างสรรคม์นัก็คงท าให้เราร่วมมือกนัมากข้ึนกว่าเดิม เพราะมนัมีเป้าหมายเดียวกนัไง คือ ท า
เพื่อชาติ...” 

บณัฑิต ทองดี, นายกสมาคมผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 3 เมษายน 2557) 

 

   3.8 งบประมาณของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Money) 
    ก ลุ่มผู ้ให้ข้อ มูลส าคัญได้ตอบค าถาม เ ก่ี ยวกับงบประมาณของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยซ่ึงผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่  (1) นายทุนมุ่งเนน้ความ
ตอ้งการของตลาดเป็นหลกั (2) ความตอ้งการงบประมาณจากภาครัฐ และ (3) การส่งเสริมการลงทุน
จากภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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แผนภาพท่ี 25 งบประมาณของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
    3.8.1 นายทุนมุ่งเน้นความต้องการของตลาดเป็นหลัก กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัให้ข้อคิดเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้นายทุนส่วนใหญ่ไม่กล้าเส่ียงท่ีจะท า
ภาพยนตร์ไทยแนวอ่ืนนอกเหนือไปจากหนังผีและหนังตลกเน่ืองจากเป็นแนวท่ีวยัรุ่นซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกันิยมชมชอบและสร้างรายไดใ้ห้กบัค่ายภาพยนตร์ต่างๆอย่างเป็นท่ีน่าพอใจ    
โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “…เ งินมันจะมาพร้อมกับนายทุน และนายทุนคือผู ้ก  าหนด 
Direction ทุกอยา่งของภาพยนตร์ กระแสสังคมหนัไปทางไหนก็สร้างหนงัตามนั้น ยคุหน่ึงหนงัด
ราม่าไดรั้บความนิยมก็จะมีแต่คนสร้างแนวน้ี ยคุหน่ึงหนงัรัก หนงัวยัรุ่นฮิตก็จะสร้างตามๆ กนัไป 
ยคุน้ีคนดูชอบดูหนงัผ ีหนงัตลกเบาสมอง กเ็ลยมีแนวน้ีออกมาตลอด อะไรท่ีมนัท าแลว้ไดเ้งินก็ตอ้ง
ควา้ไวก่้อนเพื่อปิดประตูขาดทุน...” 

ยงยทุธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 22 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

     “...งบประมาณมนัถูกก าหนดโดยผูอ้  านวยการสร้างซ่ึงเป็นภาค
ธุรกิจ ธรรมดาท่ีธุรกิจตอ้งหวงัก าไรมากกว่าขาดทุน ไม่มีใครอยากท าหนงัออกมาแลว้เจ๊งหรอก  
จริงไหม เวลาคิดจะลงทุนสร้างแต่ละเร่ืองจึงตอ้งมัน่ใจว่าขายไดแ้น่ๆ แต่จะขายอะไรก็แลว้แต่       

งบประมาณของ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย 

จดุอ่อน 
ความต้องการ 
งบประมาณ 
จากภาครัฐ 

จดุอ่อน 
นายทุนมุ่งเน้นความ
ต้องการของตลาด

เป็นหลกั 

จดุอ่อน 
การส่งเสริม 
การลงทุนจาก
ภาคเอกชน 
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เทรนดข์ณะนั้นว่าไปทางไหน ขายดาราท่ีก าลงั Hot ขายหนงัตลาด ขายผูก้  ากบัคนดงั จะขายอะไร   
กต็าม แต่ตอ้งขายได ้เพราะมนัคือ ธุรกิจ...” 

ธนพล ธนารุ่งโรจน์ ผูบ้ริหารบริษทัพระนครฟิลม์ จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 7 มกราคม 2557) 

 

    3.8.2 ความต้องการงบประมาณจากภาครัฐ  กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ         
ให้ขอ้คิดเห็นว่าภาครัฐตอ้งให้การสนับสนุนดา้นงบประมาณ เพราะการลงทุนในภาพยนตร์          
เชิงสร้างสรรค์มักจะใช้เ งินทุนสูงกว่าภาพยนตร์ปกติ โดยเฉพาะการผลิตภาพยนตร์ไทย                      
อิงประวัติศาสตร์ท่ีมี เป้าหมายเพื่อปลูกจิตส านึกคนไทยให้รักช าติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษตัริย ์ โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

     “...รัฐยงัไม่เคยลงมาช่วยดา้น Budget กบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยจริงจงัซักที มีแต่นโยบายขายฝันท่ียิ่งใหญ่ว่าเราจะไปไกลเหมือนเกาหลี แต่สุดทา้ยก็ฝันคา้ง 
เพราะการลงทุนเก่ียวกบัภาพยนตร์มนัตอ้งใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล ไม่ใช่ท าปุ๊บจะโด่งดงัป๊ับ 
เกาหลีเขาใชเ้วลาตั้งเท่าไหร่ คือ ถา้อยากสร้างรายไดด้ว้ยการขายวฒันธรรมหรือพฒันาหนังไทย   
ใหสู้ก้บัชาติอ่ืนได ้รัฐตอ้งลงทุนอยา่งสุดตวัอยา่ยกึยกั...” 

สุภาพ หริมเทพาธิป บรรณาธิการนิตยสารไบโอสโคป 
(สัมภาษณ์ : 6 พฤษภาคม 2557) 

 
  “…การผลกัดนัอุตสาหกรรมน้ีให้ไปตีตลาดโลกไดต้อ้งอาศยัเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
จ านวนมาก ซ่ึงรัฐก็มีแผนว่าจะช่วย แต่ไม่เห็นจะช่วยอะไร อย่างว่าปีนึงๆ เปล่ียนรัฐบาลบ่อยมาก 
เปล่ียนทีก็โละที โครงการมนัเลยไม่ไปถึงไหนซักที ตอนน้ีก็คงตอ้งช่วยเหลือตวัเองกนัไปตาม
อตัภาพ เพราะภาครัฐประเทศไทยอ่อนแอมาก...” 

โดม สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ   
(สัมภาษณ์ : 2  พฤษภาคม 2557) 

 

    3.8.3 การส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัให้
ขอ้คิดเห็นว่าการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนไดส้ะดวกข้ึนจะมีส่วนช่วยท าให้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในด้านการพฒันาบุคลากร          
การบริหารจดัการธุรกิจภาพยนตร์ และการแลกเปล่ียนความรู้ทางดา้นภาพยนตร์กบันานาประเทศ 
โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
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     “…เงินทุนท่ีจะช่วยอุดหนุนและพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ควร
เอามาจากหลายๆแหล่ง หวงัพึ่งภาครัฐอยา่งเดียวคงไม่ไปถึงไหน ภาคเอกชน หรือ สถาบนัการเงิน
ตอ้งเอาดว้ย สูด้ว้ย มนัถึงจะประคองไปไดต้ลอดรอดฝ่ัง ส่วนตวัเห็นว่าหาก Bank ใหก้ารสนบัสนุน
นโยบายสร้างสรรคจ์ริงจงั โอกาสท่ีอุตสาหกรรมน้ีจะพฒันาไปไดไ้กลมีสูง ท่ีส าคญัคือตอ้งช่วย
อยา่งต่อเน่ือง...” 

ดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรม  
 วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(สัมภาษณ์ : 29 มิถุนายน 2557) 
 

     “…ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคธุรกิจด้วย ควรบูรณาการทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนเร่ืองการเงินของอุตสาหกรรมน้ีโดยเฉพาะ รวมกลุ่ม สร้างภาคี พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ เงินไม่มี หรือมีไม่พอก็ช่วยกนัหาสปอนเซอร์จากแหล่งอ่ืนเขา้มาสนบัสนุน อุตสาหกรรมน้ี
ตอ้งใช้เงินเยอะถา้จะพฒันาแบบสุดทาง เพราะตอ้งพฒันาทั้งคน องค์ความรู้ จดัหาอุปกรณ์อีก  
หลายอยา่ง เพราะฉะนั้นตอ้งรวมตวักนัเพื่อมาช่วยกนัคิด ช่วยกนัหาเงิน...” 

อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) 
(สัมภาษณ์ : 13 พฤศจิกายน 2556) 

 

  4.  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดต้อบค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัยทุธศาสตร์
ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถ
สรุปไดเ้ป็น 6 ประเด็นไดแ้ก่ (1) ควรเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง (2) ภาครัฐควรลงทุน   
ในภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์เต็มตวั (3) ควรสร้างหลกัสูตรด้านภาพยนตร์สร้างสรรค์อย่าง
ชัดเจน (4) ควรสร้างค่ายภาพยนตร์แห่งชาติส่งเสริมความเป็นไทย (5) ควรสร้างค่านิยม/ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ (6) ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกับภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเน่ือง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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แผนภาพท่ี 26 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 
   4.1 ควรเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรมบันเทงิ 
    การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคจ์ะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางในการส่ือสารกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
มากข้ึนหากท าการเช่ือม โยงเขา้กบัอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆเพื่อให้ครอบคลุมและมีภาพรวม
เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิงแบบครบวงจร โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

    “...ถา้สามารถหยิบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไป Link กับอุตสาหกรรม    
อ่ืนได้ อย่างพวก อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ก็จะท าให้ความหมายของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอะไรท่ีกวา้งข้ึนไม่ใช่คนท าภาพยนตร์เท่านั้น แต่พูดถึงวงการท่ีใหญ่
กวา่ กวา้งกวา่ วงการภาพยนตร์ คือ พดูถึงเร่ือง Entertainment ทั้งหมด...” 

อภิสิทธ์ิ ไล่ศตัรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) 
(สัมภาษณ์ : 13 พฤศจิกายน 2556) 

 

ภาครัฐควรลงทุนใน
ภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์เต็มตัว 

ควรสร้างหลกัสูตรด้าน
ภาพยนตร์สร้างสรรค์

อย่างชัดเจน 

ควรสร้างค่ายภาพยนตร์
แห่งชาตส่ิงเสริม 
ความเป็นไทย 

ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบั

ยุทธศาสตร์ 

ควรสร้างค่านิยม/
ความภาคภูมใิจใน
ความเป็นไทย 

ควรเช่ือมโยงให้เป็น 
อุตสาหกรรมบันเทงิ 

 

ควรศึกษาวจิัยเกีย่วกบั
ภาพยนตร์ไทย 
อย่างต่อเน่ือง 
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    “...คือท่ีผ่านมาผมมองว่าเรา Focus แต่เฉพาะเร่ืองภาพยนตร์ แต่ถา้
ประเมินสถานการณ์ตอนน้ีและในอนาคตอนัใกลแ้ลว้ เราจะมองแค่จุดเดียวไม่ได ้แต่ตอ้งมองไกลๆ
มองภาพรวม มองแบบบูรณาการ ก่อนจะเปิด AEC เราตอ้งเร่งขยาย Awareness ให้คนรับรู้ว่า
ประเทศไทยเราจะเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมบนัเทิงท่ีมีความสนุกสนานแบบครบวงจรรอคุณ
อยู ่เราตอ้งท าแบบน้ีถึงจะอยูร่อดและโดดเด่นข้ึนมาได.้..” 

ประสพ เรียงเงิน  ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
        ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 (สัมภาษณ์ : 13 สิงหาคม 2557) 
 

   4.2 ภาครัฐควรลงทุนในภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์เต็มตัว 
    เน่ืองจากการลงทุนสร้างภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคเ์ร่ืองหน่ึงๆตอ้งใช้
งบประมาณท่ีสูงมาก ภาครัฐจึงตอ้งเขา้มาสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการลงทุนและด าเนินการ
จดัตั้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดการ
ผลิตและฉายอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระเทศไทยไดส่้งออกวฒันธรรมไทยไป
ใหต่้างชาติไดรู้้จกัและเขา้ใจมากข้ึนอีกดว้ย โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

    “...อย่างท่ีเคยบอกว่าหนงัแนวน้ีมนัใชทุ้นสูง เป็นร้อยๆลา้น ล าพงัจะให้
ค่ายหนงัลงทุนเองก็ล  าบากและไม่มีใครอยากจะท า ถา้อยากจะใหม้นัเป็นรูปธรรมจริงๆ รัฐตอ้งเขา้
มาลุยเต็มตัวเหมือนท่ีผู ้น าเกาหลีท า เกาหลีน่ีมีการตั้ งองค์กรต่างๆเพื่อส่งวฒันธรรมออกขาย
โดยเฉพาะ ท่ีเขาไปไดเ้ร็วขนาดน้ีเพราะรัฐเป็นเจา้ภาพให.้..” 

ดร. กมล จิราพงษ ์ คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
(สัมภาษณ์ : 7 สิงหาคม 2557) 

 

    “…ถามค าเดียวเลยว่าภาครัฐตอ้งการพฒันาอุตสาหกรรมน้ีจริงหรือเปล่า 
ถา้จริงคุณก็ตอ้งทุ่มสุดตวัสิ ไม่ใช่ยกึๆยกัๆแบบน้ี ถา้คุณอยากให้ประเทศมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตา
ชาวโลก หรืออยากจะขายขนบประเพณี วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ อะไร คุณก็แค่ตั้งโครงการแลว้
บอกโจทยม์าเลยว่าอยากท าหนงัแนวน้ี มีงบใหก่ี้ร้อยลา้นก็ว่าไป ค่ายไหนสนใจก็มา Present แค่น้ี
เอง…” 

พรชยั วอ่งศรีอุดมพร ผูบ้ริหารบริษทัเอม็ เทอร์ต้ี ไนน ์จ ากดั 
(สัมภาษณ์ : 11 กมุภาพนัธ์ 2557) 
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   4.3 ควรสร้างหลกัสูตรด้านภาพยนตร์สร้างสรรค์อย่างชัดเจน 
    ถึงแมว้่าปัจจุบนัสถานศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีหลกัสูตรการ
เรียนการสอนทางด้านภาพยนตร์อยู่แล้ว แต่การจะพฒันาภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ไปสู่
ตลาดโลกไดย้่อมตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งดา้นภาพยนตร์ ดา้นการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ 
และดา้นการตลาด ดงันั้นจึงควรสร้างหลกัสูตรเฉพาะทางดา้นภาพยนตร์สร้างสรรคข้ึ์นมาเพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

    “…ระบบการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัมาก ส่ิงท่ีสถานศึกษาควรท าคือใหเ้ด็กดู
หนงัไทย พวกเอกภาพยนตร์น่ีแล่ะท่ีตอ้งดูหนงัไทย ดูเยอะๆเพื่อให้แตกฉานและต่อยอดความคิด
เพื่อจะมาผลิตหนงัรักชาติ ปลุกกระแสชาตินิยมได ้อีกอยา่งบุคลากรท่ีจะมาสอนก็ตอ้งเป็นคนท่ีรู้ลึก 
รู้จริงเร่ืองหนงัไทย น่ีคือส่ิงท่ีตอ้งท า ตอ้งปลูกฝังใหเ้ดก็รุ่นน้ีรู้จกัและเขา้ใจหนงัไทย...” 

ทศัไนย สุวรรณะชฏ อาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์ 
(สัมภาษณ์ : 24 พฤษภาคม 2557) 

 

    “...การจะปลูกฝังเด็กให้รักชาติ มันต้องก าหนดเป็นหลกัสูตรออกมา
ชดัเจน เพื่อใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัรากเหงา้ของตวัเอง และจะท าอยา่งไรใหส้ามารถผลิตภาพยนตร์
สร้างสรรคอ์อกมาไดถู้กใจทั้งคนไทยและต่างชาติ เร่ืองพวกน้ีมนัไม่ใช่ส่ิงท่ีโชคช่วยหรือเกิดมา
อย่างฟลุ๊คๆ แต่เป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัการเรียนรู้บวกประสบการณ์ ฉะนั้นควรเพิ่มหลกัสูตรหนัง
ชาตินิยมไปในสาขาท่ีเรียนเลย พื้นฐานจะไดแ้น่น...” 

โดม สุขวงศ ์ ผูอ้  านวยการหอภาพยนตร์แห่งชาติ   
(สัมภาษณ์ : 2  พฤษภาคม 2557) 

 
   4.4 ควรสร้างค่ายภาพยนตร์แห่งชาติส่งเสริมความเป็นไทย 
    ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรวมตวักนัเป็นค่ายภาพยนตร์แห่งชาติโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์ ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวน้ีจะช่วยให้
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีประสิทธิภาพมากกว่าการแยกกนัผลิต 
โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
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    “...ถา้ถามผมๆว่าน่าจะมีการตั้งทีมเฉพาะกิจข้ึนมา หรือคณะท างานท่ีท า
เร่ืองน้ีโดยเฉพาะ โดยรวบรวมคนเก่งๆแบบไม่จ ากดัค่ายมาช่วยสร้างหนัง สร้างชาติ ให้รัฐบาล   
เป็นแม่งานแลว้ก าหนดมาวา่ปีนึงจะใหส้ร้างก่ีเร่ือง งบเท่าไหร่...” 

ยงยทุธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 22 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 

    “...ควรมีค่ายหนังท่ีผลกัดนัหนงัสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ ไหนๆ ตอนน้ีก็มี
การรวมตวักนัเป็นสมาคมอยูแ่ลว้ กค็ดัเลือกหวักะทิมาช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า วางแผนร่วมกนัจะไดมี้
เป้าหมายเดียวกนั คนเก่งๆในวงการเรามีเยอะ เราแค่ไม่รู้จกัดึงศกัยภาพของพวกเขามาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างหนังแนวน้ี ท่ีผ่านมาเราปล่อยให้ท่านมุย้ท าอยู่คนเดียว แต่ต่อไปเราตอ้ง
ช่วยกนั...” 

กิตติศกัด์ิ  สุวรรณโภคิน ประธานมูลนิธิหนงัไทย 
(สัมภาษณ์ : 7 มีนาคม 2557) 

 
   4.5 ควรสร้างค่านิยม/ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
    วฒันธรรมต่างชาติท่ีส่งผา่นมาทางภาพยนตร์ไดส่้งผลใหก้ลุ่มเยาวชนไทย
หลงใหลไปกบัค่านิยมของวฒันธรรมอ่ืนจนเพิกเฉยและดูถูกความเป็นไทย ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
รณรงค์อย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ เพื่อปลุกกระแสความเป็นไทยให้กลุ่มเยาวชนไทยซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ       
หนักลบัมาบริโภคภาพยนตร์ไทยอีกคร้ัง โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

    “...จะพฒันาไดเ้ราตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริโภคก่อน หลกัๆก็พวกวยัรุ่น
เพราะทุกวนัน้ีคนยงังงกับความหมายของภาพยนตร์สร้างสรรค์อยู่เลย มนัตอ้งท าให้เขาเขา้ใจ
ตรงกนักบัเราก่อนว่ามนัคืออะไร มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ท าไมตอ้งดู ท าไมตอ้งสนบัสนุน พอเขา
เขา้ใจแลว้อะไรๆมนักจ็ะง่ายข้ึน...” 

นนัทขวา้ง สิรสุนทร นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ 
(สัมภาษณ์ : 20 ธนัวาคม 2556) 

 

    “…เคยไดย้ินไหมว่าญ่ีปุ่นสร้างชาติจากการ์ตูน เด็กไทยน่ีโตมาพร้อมกบั
โดราเอมอน ค่อยๆซึมซบัวฒันธรรมญ่ีปุ่นจากการ์ตูนทีละนิดๆโดยไม่รู้ตวั หรืออยา่งเกาหลีก็เอา    
ซีร่ีส์ เอาภาพยนตร์ มากลืนเรา จนเด็กไทยอยากแปลงสัญชาติกนัไปหมดแลว้ แลว้ไทยเรามีอะไร 
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เราตอ้งคิดตรงน้ี เรามีจุดไหนท่ีจะหยิบมาสร้างกระแสรักชาติไดบ้า้ง ตอ้งคิดและหยิบมนัข้ึนมา   
อาจตอ้งใช้เวลาหล่อหลอมนานหน่อยก็ไม่เป็นไร มนัส าคญัตรงการเร่ิมตน้และเร่ิมท ามนัอย่าง
ต่อเน่ือง...” 

วิสูตร พลูวรลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) 
(สัมภาษณ์ : 13 ธนัวาคม 2556) 

 

   4.6 ควรศึกษาวิจัยเกีย่วกบัภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเน่ือง 
    ปัญหาส าคญัประการหน่ึงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยคือการขาดการ
ศึกษาวิจยัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง มีเพียงค่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่บางค่ายเท่านั้นท่ีให้ความส าคญั
กบัการส ารวจตลาดก่อนท่ีจะท าการผลิตภาพยนตร์ในแต่ละปี ดงันั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้ค่าย
ภาพยนตร์ไทยทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยท าการวิจยัความตอ้งการของตลาด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอ
ต่อการตดัสินใจผลิตภาพยนตร์ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยป้องกนัการขาดทุน
ของภาพยนตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีการแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงักล่าวไวด้งัน้ี 
 

    “…ขอเสนอให้มีการ Survey เยอะๆก่อนท่ีคิดจะสร้างหนงัไทยซกัเร่ือง 
กนัเจ๊ง ทุกวนัน้ีไม่ค่อยจะศึกษาอะไรกนัเลย เหวี่ยงแหเอา ทั้งหนงัท่ีสร้างเองและหนงัท่ีซ้ือมา เผื่อ
มนัจะเขา้เป้าซกัเร่ือง สองเร่ือง แต่ถา้คุณคิดจะท าหนงัแนวสร้างสรรค ์จะส่งออกก็ดี จะปลุกใจก็ดี
คุณตอ้ง Survey…” 

ปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย 
(สัมภาษณ์ : 15 พฤษภาคม 2557) 

 

    “...มนัควรจะมีการวิจยัอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว ทุกวนัน้ีค่ายหนงัต่างชาติเขา
ตอ้งมีการวิจยัพฤติกรรมคนดู ประเมินบริบทโดยรอบก่อนเร่ิมงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีแทบจะไม่เห็นใน
อุตสาหกรรมไทย ท่ีเห็นๆก็มีแค่ GTH ท่ีค่อนขา้งจริงจงัในการวิจยัตลาด ปีๆนึงเขาถึงสร้างแค่ไม่ก่ี
เร่ือง แต่เกือบทุกเร่ืองจะเขา้เป้า...” 

วีระศกัด์ิ โควสุรัตน์  เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
(สัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 2557) 

   
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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 2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์จากการศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วข้อง  
  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์
สภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจ           
เชิงสร้างสรรค ์โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) ในประเดน็หลกัดงัน้ีคือ 
  1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 
  2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ 
  ผลการวเิคราะห์มีดังนี ้
  1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   1.1 กระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมโลก 
    เป็นท่ีทราบกันดีว่ากระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลให้นานาประเทศเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีโดยการเปล่ียนแปลงท่ีเห็น
อยา่งเด่นชดัมีดงัน้ีคือ (วรวรรณ ชาญดว้ยฤทธ์ิ, 2545 : 1 – 15) (1) สังคมโลกก าลงัจะเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอาย ุ(Aging Society) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ท่ีจ านวนประชากรสูงอาย ุ(อายุ
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป) มีจ านวนเพิ่มข้ึน ขณะท่ีประชากรวยัหนุ่มสาวมีจ านวนลดลง เน่ืองจากอตัรา
การเกิดท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง (2) พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนัของประชากรสูงอายุและ
ประชากรหนุ่มสาว กล่าวคือ ประชากรสูงอายุจะนิยมบริโภคสินคา้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจ าวนั ส่วนพฤติกรรมการบริโภคของประชากรหนุ่ม
สาวจะมุ่งเนน้ไปท่ีสินคา้และบริการท่ีน าเสนอเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆท่ีสามารถตอบสนอง
รูปแบบการใชชี้วิต (Life Style) ของคนรุ่นใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (3) ความแตกต่างในการ
เขา้ถึงความรู้ทั้งในดา้นระบบการศึกษา การวิจยัและพฒันา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
ประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันาท่ีท าให้ประเทศพฒันาแลว้มีความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัสูงกว่า (4) การร่วมมือในลกัษณะของพนัธมิตรระหว่างประเทศมีสูงข้ึน เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็และอ านาจต่อรองกบัประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั  
    ปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในการด าเนิน
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของนานาประเทศ กล่าวคือ นับจากปี 2540 เป็นตน้มา แต่ละประเทศได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบจากการแข่งขนัเชิงขนาด (Scale-Based Competition) มาเป็นการแข่งขนัท่ีใช้
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ความเร็วเป็นหลกั (Speed-Based Competition) โดยการผลิตจะไม่มุ่งเน้นไปท่ีทุนทางกายภาพ
เหมือนท่ีผ่านมาแต่จะเปล่ียนไปใชทุ้นทางความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และเทคโนโลยีในการผลิต
แทน ซ่ึงทุนประเภทน้ีจะใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545 : 1 – 26) น่ีจึงเป็นท่ีมาของแนวคิดท่ีจะน า “นโยบายเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค”์ เขา้มาเป็นยุทธศาสตร์หลกัในการพฒันา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” แทนการใช้
อุตสาหกรรมหนกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเหมือนในอดีต Creative Partnership (2007) ได้
รวบรวมงานวิจยัด้านจิตวิทยาท่ีเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ไวห้ลากหลายและพบว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นเร่ืองปัจจยัภายในของปัจเจกบุคคลและเป็นปัจจยัน าเขา้ในการสร้างสินคา้และ
บริการต่างๆท่ีสร้างสรรคใ์นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์แลช และเออร่ี (Lash & Urry, 1994 : 117) ได้
อธิบายว่ากระแสวฒันธรรมท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นทรัพยากรหลกัก าลงัจะเขา้มาเป็นคล่ืน     
ลูกใหม่ในการพฒันาเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างนวตักรรมใหม่ๆดว้ย เห็นไดว้่าสังคมโลกยุค
โลกาภิวตัน์ก าลงัเปิดใจรับแนวคิดใหม่น้ีเขา้มาเป็นพลงัในการบริหารประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี
สมบติั กุสุมาวลี (2553) ไดอ้ธิบายไวว้่าการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโตแบบยัง่ยืนประกอบดว้ย    
3 Ts ไดแ้ก่  เทคโนโลย ี(Technology) ความสามารถ (Talent) และขนัติธรรม (Tolerance) กล่าวคือ 
(1) เทคโนโลยี (Technology) คือ การคน้พบนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ    
ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน่ืองจากมนุษย์จะต้องพฒันาความรู้ท่ีสะสมมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีสร้างสรรคช้ิ์นใหม่ข้ึนมา(2) ความสามารถ (Talent) คือ เมืองท่ีมีความกา้วหนา้
สูงมกัจะเป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยพลเมืองท่ีมีความสามารถและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายจน
สามารถสร้างสรรคผ์ลงานผา่นอาชีพท่ีสร้างสรรค ์(Creative Occupations) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3) ขนัติธรรม (Tolerance) คือ สถานท่ีใดก็ตามท่ีมีการเปิดกวา้งและยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ 
สถานท่ีนั้นยอ่มมีการเติบโตทางดา้นความคิดสร้างสรรคแ์ละมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 
   1.2 ประเทศไทยกบันโยบายเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
    ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดและมีอตัราการพึ่ง
พิ่งเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศสูง การปรับตวัของนานาประเทศจากกระแสโลกาภิวตัน์ดงักล่าว
ส่งผลให้ประเทศไทยตอ้งปรับตวัตามเพื่อความอยูร่อด ส านกับริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (2557) 
ไดพ้ิจารณาถึงโอกาสของประเทศไทยในการน า “นโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค”์ มาใชใ้นการ
พฒันาประเทศ เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีตอ้งการจะหนีจากการแข่งขนัแบบเดิมๆดว้ยการน าความคิด
สร้างสรรคม์าใชเ้ป็นจุดขายในการสร้างความแตกต่างให้แก่สินคา้และบริการ เน่ืองดว้ยเล็งเห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ค่านิยม ประเพณี  ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลายสั่งสมมาเป็นเวลานานจนสามารถน ามาประยุกต์เป็น
อุตสาหกรรมสร้างสรรคต่์างๆได ้กอปรกบัคนไทยมีอุปนิสัยท่ีเอ้ือต่อการสร้างความประทบัใจใน
งานบริการต่างๆเพราะมีความสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน ปรับตวัเก่ง โอบออ้มอารี อีกทั้งการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจน “กระแสนิยมเอเชีย” ท่ีเพิ่มข้ึนถือว่ามีส่วน
ส าคญัยิง่ในการเปิดตลาดไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลก  
    เม่ือมองยอ้นกลับไปจะพบว่านโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทยเป็นความพยายามบุกเบิกของรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีพ .ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร 
ในช่วงปี 2544 – 2549 ผ่านแนวคิดท่ีอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจะให้
ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการจดัตั้งองคก์รต่างๆท่ีมีบทบาทในการ
พฒันาความคิด การเพิ่มมิติความรู้ และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน อาทิ ส านักงาน
บริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (สบร.) อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ 
(TCDC) สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทย
ศาสตร์ของประเทศไทย ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT แห่งชาติ  และศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดิน 
ต่อมารัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดน้ าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ขา้มา
ช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคภ์ายใตก้รอบ
การพฒันา 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายของรัฐบาลดา้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และดา้นแผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง (แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี 2) (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552) โดยหน่ึงใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ทยท่ีมีศกัยภาพมากพอท่ีจะเป็นสินคา้ส่งออกไปขายในตลาดโลกก็คือ 
“อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” เน่ืองจากไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศในระดับหน่ึง 
ภาพยนตร์ไทยท่ีสามารถจดัจ าหน่ายไดใ้นต่างประเทศมกัจะเป็นแนวบู๊แอคชั่น แนวสยองขวญั   
เป็นตน้ จากผลการจดัท ารายงาน “Focus 2009 World Film Market Trend” ของ European 
Audiovisual Observatory” ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทัว่โลกทั้งจากประเทศ
ท่ีพฒันาแล้วและประเทศก าลังพฒันา ได้น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ
ประเทศต่างๆในเอเชีย ปี 2008 ซ่ึงประกอบดว้ย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั 
และประเทศไทย และพบว่าเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีโอกาสสูงกว่าประเทศอ่ืนและหากไดรั้บการสนับสนุนอย่างจริงจงั 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่เพียงแต่จะสร้างรายไดแ้ละการจา้งงานให้เกิด ข้ึนภายในประเทศ
เท่านั้น หากแต่จะช่วยส่งออกวฒันธรรมไทย ออกไปขายตามนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อ
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ส่งเสริมให้นานาประเทศไดรู้้จกัประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงนับว่าเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวม  
ของประเทศเป็นอยา่งยิง่ (มณฑิรา ธาดาอ านวยชยั, 2552 : 230) 
   1.3 ความเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก 
    ก่อนท่ีจะเขา้สู่บริบทของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
เก่ียวกบับริบทโดยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกก่อน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หลายทศวรรษท่ีผา่นมา
ประเทศต่างๆไดใ้ห้ความส าคญักบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์เน่ืองจากเป็น “ส่ือ” ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ประชาสัมพันธ์ประเทศนั้ นๆให้เป็นท่ีรู้จักของนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลาด
ภาพยนตร์โลกมีมูลค่าการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี โดยมี
สหรัฐอเมริกาครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงท่ีสุดเฉล่ียร้อยละ 41 ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
ครองสัดส่วนจ านวนผูช้มมากท่ีสุดกว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามการท่ีอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็น
สินคา้ทางวฒันธรรมท่ีคุณค่าจะเกิดข้ึนต่อเม่ือได้รับชมและมีประสบการณ์ท่ีดีร่วมด้วย ดังนั้ น
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของโลกยคุโลกาภิวตัน์จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์
แตกต่างจากสินคา้และบริการอ่ืนๆ โดยการเปล่ียนแปลงหลกัๆมีดงัน้ีคือ (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551 : 47 – 49) (1) ตลาดฮอลลีวูด้ซ่ึงเป็นตลาดภาพยนตร์หลกั
ของโลกไดด้ าเนินกลยุทธ์การสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจดว้ยการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาคต่างๆ   
ทัว่โลก เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายรวมถึงการขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาด โดยจะใชว้ิธีการสร้างแรงจูงใจดา้นภาษีและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมเป็นหลกั  
(2) การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้อตัราการเขา้ชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ลดลงอย่างมาก เน่ืองจากทุกครัวเรือนสามารถรับชมภาพยนตร์ผ่านวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี 
เคเบิลทีวี และอินเทอร์เน็ต ไดต้ลอดเวลา (3) การละเมิดลิขสิทธ์ิแพร่ขยายอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการ
ผลิตภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงๆ มีตน้ทุนการผลิตท่ีค่อนขา้งสูง และผลก าไรของผูผ้ลิตจะแปรผนัตาม
จ านวนคร้ังในการผลิตส าเนาภาพยนตร์เร่ืองหน่ึงๆ การลกัลอบละเมิดลิขสิทธ์ิในการผลิตส าเนา
ภาพยนตร์จึงท าให้เจา้ของลิขสิทธ์ิสูญเสียรายไดม้หาศาลในแต่ละปี (4) การเปล่ียนแปลงดา้น
เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีท าให้ผูผ้ลิตภาพยนตร์ตอ้งปรับตวัไปใชก้ลอ้งดิจิตอลในการผลิตภาพยนตร์ 
ขณะท่ีโรงภาพยนตร์ปรับตัวด้วยการเปล่ียนไปใช้จอภาพยนตร์ระบบดิจิตอลในการน าเสนอ
ภาพยนตร์แทนจอรูปแบบเดิม 
    เม่ือพิจารณาตลาดภาพยนตร์ของประเทศต่างๆในภูมิภาคแถบเอเชียจะ
พบว่า ตลาดภาพยนตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซ่ึง
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายตัว๋ชมภาพยนตร์จากตลาดผูช้มภาพยนตร์ภายในประเทศ 
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เช่นเดียวกบัตลาดภาพยนตร์ของจีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่น และอินเดียท่ีเป็นตลาดใหญ่และมีรายไดจ้ากตัว๋
ชมภาพยนตร์ภายในประเทศเหมือนกนั  
   1.4  โอกาสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในตลาดโลก 
    จุดเร่ิมตน้ของการบุกตลาดโลกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยถือก าเนิด
ข้ึนเม่ือ 30 กว่าปีท่ีแลว้ กล่าวคือ ประเทศไทยไดมี้โอกาสส่งภาพยนตร์ไทยเร่ือง “แผลเก่า” ก ากบั
โดยเชิด ทรงศรีไปจดัจ าหน่ายยงัต่างประเทศเป็นคร้ังแรก ต่อมาในปี 2515 ภาพยนตร์เร่ือง “ทอง” 
ของฉลอง ภกัดีวิจิตร ไดถู้กน าไปฉายต่างประเทศ โดยไดเ้ชิญ “เกร๊ก มอริส” นักแสดงฮอลลีวูด้
มาร่วมแสดงดว้ย โดยภาพยนตร์เร่ือง “ทอง” จดัไดว้่าเป็นภาพยนตร์ท่ีไดรั้บทั้ง “เงิน” และ “กล่อง” 
เน่ืองจากประสบความส าเร็จดา้นรายไดแ้ละไดรั้บรางวลั Best Entertainment จากประเทศไตห้วนั 
นอกจากนั้นยงัไดรั้บการติดต่อจาก Golden Harvest เพื่อซ้ือ “ทอง” ไปจดัจ าหน่ายในประเทศฮ่องกง
ดว้ย (ผูจ้ดัการ, 2550) อยา่งไรก็ตามการส่งออกภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกก็เป็นไปอยา่งไม่ต่อเน่ือง
ทา้ยท่ีสุดก็เงียบหายไป สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม (2542) ท่ีพบว่า การ
ด าเนินธุรกิจของผูอ้  านวยการสร้างเพื่อการส่งออกของภาพยนตร์ไทยเป็นลกัษณะด าเนินการติดต่อ
ธุรกิจและท าตลาดดว้ยตวัเองจากการใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวักบัผูท่ี้อยู่ในต่างประเทศและไม่ได ้   
มีการวางแผนระบบการตลาดท่ีดีเท่าใดนัก โอกาสในการจ าหน่ายไดน้ั้นยงัข้ึนอยู่กบักระแสของ
ตลาดท่ีต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตวัในการเก็งก าไรและคาดคะเนต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้ว
ผูอ้  านวยการสร้างจะมุ่งเน้นท่ีตลาดภายในประเทศเป็นอนัดบัแรก ส าหรับตลาดต่างประเทศเป็น
เป้าหมายรองลงมา 
    จนกระทัง่ในปี 2540 ภาพยนตร์ไทยเร่ิมมีแนวทางท่ีหลากหลายและ
คุณภาพดีข้ึนนบัตั้งแต่เร่ือง “2499 อนัธพาลครองเมือง” “นางนาก” “จนัดารา” “ฟ้าทะลายโจร” 
“บางกอกแดงเจอรัส” “บางระจนั” “สุริโยไท” “มือปืน/โลก/พระ/จนั” “โกล์คลบั” “สตรีเหล็ก”     
“ผสีามบาท” “15 ค ่าเดือน 11” “พรางชมพู” “กระเทยประจญับาน” “องคบ์าก” “แฟนฉนั” “อารมณ์ 
อาถรรพ ์อาฆาต” “คน เห็น ผี” ภาพยนตร์เหล่าน้ีลว้นประสบความส าเร็จในดา้นรายไดแ้ละรางวลั 
หลายเร่ืองเขา้หลกั เกณฑ ์“สินคา้ทางวฒันธรรม” เพื่อการส่งออก เน่ืองจากน าเสนอเก่ียวกบัความ
เป็นชาติ ความเช่ือ วิถีชีวิตชุมชน ไสยศาสตร์แบบไทย และศิลปะป้องกนัตวั เป็นตน้ ภาพยนตร์ไทย
ได้มีโอกาสออกสู่สายตาชาวโลกอีกคร้ังน าโดย  “นางนาก” ของนนทรี นิมิบุตร ตามด้วย          
“สตรีเหล็ก” ของยงยุทธ ทองกองทุน “มนตรั์กทรานซิสเตอร์” และ “ฝันบา้คาราโอเกะ” ของเป็น
เอก รัตนเรือง ตามมาดว้ย “ฟ้าทะลายโจร และ “มหานคร” ของวิศิษฐ ์ศาสนเท่ียง นอกจากน้ีบริษทั
ภาพยนตร์กลุ่มเมเจอร์ของฮอลลีวูด้ยงัไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิ “คน เห็น ผ”ี ไปใหแ้ซม ไรมี ผูก้  ากบัภาพยนตร์
เร่ืองสไปเดอร์แมนทั้งสามภาคสร้างใหม่ (Remake) โดยใชช่ื้อว่า “The Messengers คนเห็นโคตรผี” 
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ซ่ึงเปิดตวัฉายติดอนัดบั 1 ของ Box Office นบัแต่นั้นมาต่างประเทศก็เร่ิมใหก้ารยอมรับสินคา้ทาง
วฒันธรรมจากประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ภาพยนตร์ไทยค่อยๆเป็นท่ีรู้จกัจากการไปร่วมฉายโชว ์ร่วม
ประกวด และจดัจ าหน่ายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่างๆ หลายๆเร่ืองยงัไดรั้บการซ้ือลิขสิทธ์ิ
เพื่อไปฉายในโรงภาพยนตร์ต่างประเทศไม่เฉพาะแถบเอเชียแต่รวมไปถึงยุโรป สหรัฐอเมริกา      
ละตินอเมริกา อิสราเอล รัสเซีย และตะวนัออกกลาง เป็นตน้ ดงัท่ีจ าเริญลกัษณ์ ธนะวงันอ้ย (2541) 
ท าการวิจยัและพบวา่ภาพยนตร์ไทยมีลกัษณะเป็นสินคา้ขา้มชาติประเภทหน่ึงซ่ึงสามารถท าเงินตรา
เขา้ประเทศไดจ้  านวนมหาศาลและเผยแพร่วฒันธรรมของชาติไดด้ว้ยในเวลาเดียวกนัเฉกเช่นท่ี
ภาพยนตร์ต่าง ประเทศกระท าอยูม่าอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งพนัทิวา อ่วมเจิม (2547) ไดอ้า้งผลงานวิจยั
ของศูนยว์ิจยักสิกรไทยว่า ในปี 2544 ตลาดในประเทศของภาพยนตร์ไทยไดก้ระเต้ืองข้ึนมาก แต่ก็
เป็นไปในลกัษณะท่ีไม่หวือหวาเท่าใดนัก แมว้่าผูส้ร้างภาพยนตร์ไทยจะเน้นสร้างภาพยนตร์ท่ีมี
คุณภาพและมีความหลากหลายมากข้ึนก็ตาม ท าให้ตลาดภาพยนตร์ไทยโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 
300 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2543 ท่ีมีมูลค่าเพียง 250 ลา้นบาท แต่ตลาดต่างประเทศกลบัมีความ 
โดดเด่นเร่ืองการเติบโต โดยเฉพาะภาพยนตร์ไทยแนวชาตินิยมอยา่ง “สุริโยไท” ตลาดต่างประเทศ
ใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก นอกจากนั้นบทความของสุภา จิตติวสุรัตน์ (2546 : 50 – 52) ยงัได ้ 
ตอกย  ้าถึงอนาคตอนัสดใสของภาพยนตร์ไทยในเวทีโลกไวด้ว้ยว่า ภาพยนตร์ไทยเป็นสินคา้ทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีผูส้ร้างให้ความส าคญักับ “ความเป็น
ทอ้งถ่ิน” ท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยอย่างชดัเจน โดยมีขอ้บ่งช้ีความเป็นไทยไว้
หลายอย่าง ไดแ้ก่  ประวติัศาสตไ์ทย วรรณกรรม วฒันธรรม ประเพณี และค่านิยมของสังคมไทย 
ซ่ึงเป็นสงัคมพทุธศาสนาท่ีใหค้วามส าคญักบัความเช่ือและแบบแผนพิธีกรรมอยา่งมาก  
    กระแสการส่งออกวฒันธรรมไทยผา่นภาพยนตร์ไทยเร่ิมชดัเจนมากท่ีสุด
ในปี 2546 – 2549 เน่ืองจากมีความต่ืนตวัจากสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และการ
สนบัสนุนจากรัฐบาล โดยในปี 2546 ภาพยนตร์ไทยท่ีน าเสนอศิลปะการป้องกนัตวัแบบไทยอยา่ง
เร่ือง “องคบ์าก” ผลงานก ากบัของปรัชญา ป่ินแกว้ น าแสดงโดย “จา พนม ยีรัมย”์ ไดรั้บรางวลั
ภาพยนตร์แอคชัน่เอเชียยอดเยี่ยมจากเทศกาลเดอวิลล ์ประเทศฝร่ังเศส อีกทั้งไดรั้บการซ้ือลิขสิทธ์ิ
ไปจดัจ าหน่ายทัว่โลกโดยลุค แบซอง ผูก้  ากบัภาพยนตร์ชาวฝร่ังเศส ท่ีมีผลงานมากมายในฮอลลีวูด้ 
ส่งผลท าให้จา พนม   ยีรัมย ์เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในนาม “โทน่ี จา” ต่อมาในปี 2549 ภาพยนตร์ 
เร่ืองท่ีสองของจา พนม   ยีรัมย ์ท่ีช่ือว่า “ตม้ย  ากุง้” ก็ประสบความส าเร็จอยา่งงดงามโดยติดอนัดบั   
ท่ี 4 ใน Box Office ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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    กล่าวไดว้่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเร่ิมมีการส่งออกสู่ตลาดโลกมา
เป็นระยะเวลานานพอสมควรแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากหลากหลายความส าเร็จขา้งตน้ ขาดแต่เพียงการ
รณรงคแ์ละการสนบัสนุนอยา่งเด่นชดัในรูปแบบของ “วาระแห่งชาติ” เท่านั้น 
  2.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
   2.1 สภาพการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
    อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่การผลิต
ภาพยนตร์ในรูปแบบของภาพยนตร์เงียบ ภาพยนตร์เสียง ภาพยนตร์ระบบฟิลม์ 16 มม. ภาพยนตร์
ระบบฟิลม์ 35 มม. เร่ือยมาจนถึงระบบดิจิตอล สืบเน่ืองจากโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในโลกได้
เปล่ียนไปใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลท าให้การผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบฟิลม ์35 มม. ลดนอ้ยถอยลง   
ในส่วนของลกัษณะการบริหารงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะเป็นไปในรูปแบบของการ
บริหารโครงการ (Project Management) เหตุเพราะการผลิตภาพยนตร์มกัจะสร้างเป็นเร่ืองๆ เปรียบ
ได้กับโครงการๆหน่ึงท่ีผู ้เ ก่ียวข้องทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้(Lewis, 2000 : 16) งานวิจยัของรัตนา จกักะพาก (2546) พบว่า สภาพการณ์
ของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัโดยรวมมีการพฒันาข้ึนกว่าในอดีต ทางด้านเทคนิคการผลิต
เปล่ียนแปลงดีข้ึน ส่วนทางดา้นเน้ือหาของภาพยนตร์ไทยยงัคงวนเวียนเป็นแบบเดิมๆ โดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อสภาพการณ์ของภาพยนตร์ ไดแ้ก่ 1) นายทุน แต่เงินทุนก็ไม่ใช่ปัจจยัท่ีจะมาช้ีขาดว่าเงินทุน
มากจะสร้างภาพยนตร์ไดดี้หรือเงินทุนนอ้ยจะสร้างภาพยนตร์ไดไ้ม่ดีแต่ตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ เช่น การจดัการ การวางแผนงาน ความสามารถและความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากร 2) 
เน้ือหาหรือบทภาพยนตร์ ความซ ้ าซากดา้นเน้ือเร่ืองจะยงัคงมีอยู่ต่อไปในวงการภาพยนตร์ไทย 
เพียงแต่จะมีการปรับเปล่ียนแปลงรูปแบบไปตามยุคสมยั ซ่ึงสาเหตุหลกัน่าจะมาจากผูส้ร้าง
ภาพยนตร์ท่ีสร้างภาพยนตร์ออกมาในลกัษณะเดียว 3) เทคนิคและกลวิธีในการถ่ายท า ถา้เป็น
เทคนิคการถ่ายท าต่างๆ เช่น มุมกลอ้ง การจดัแสง ฯลฯ จะมีการพฒันาไปมากแต่ส าหรับเทคนิค
พิเศษ (Special Effect) ยงัไม่มีการพฒันาไปมากเท่าท่ีควร 4) บุคลากรทีมงานผูส้ร้างภาพยนตร์ไทย 
ยงัไม่มีการพฒันาเท่าท่ีควร เน่ือง จากในอดีตไม่มีการสอนดา้นภาพยนตร์โดยตรง หรือจ านวน
บุคลากรท่ีมีความสามารถไม่เพียงพอต่อวงการภาพยนตร์ 5) ดารานักแสดง มกัจะขาดพื้นฐาน
ทางดา้นการแสดง ไม่มีความอดทนและไม่มีความใฝ่รู้ทางดา้นการแสดงเท่าท่ีควร ท าใหคุ้ณภาพท่ี
ปรากฏมีผลกระทบต่อคุณภาพภาพยนตร์  6) ผูช้มในปัจจุบนัมีการต่ืนตวัสนใจไปดูภาพยนตร์ไทย
มากข้ึน แต่แนวภาพยนตร์ยงัคงตอ้งการดูแนวเดิมๆ ท่ีเขา้ใจง่าย ตรงไปตรงมา สัดส่วนของความ
ตอ้งการความแปลกใหม่ยงัจ ากดัเฉพาะกลุ่มอยู ่และ7) รัฐบาลและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ทุ่มเทกบั
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วงการภาพยนตร์ไทยเท่าท่ีควร ปัจจุบนักบัอดีตแทบไม่ต่างกนัในทางปฏิบติัและทางนโยบาย ไม่ว่า
จะเป็นการสนับสนุนเงินทุน การระดมความคิดเพื่อพยุงหรือเสริมสร้างวงการภาพยนตร์ยงัไม่
ชดัเจน แต่ผูส้ร้างภาพยนตร์ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเง่ือนไขท่ีเร่งรีบดว้ยความคุน้เคยต่อสภาพท่ีขาดแคลน
ดา้นน้ีมาตลอด  
   2.2 ห่วงโซ่อุปทานการผลติภาพยนตร์ไทย 
    สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติไดแ้บ่งโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยออกเป็น (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2551 : 49 – 50) 
    2.2.1 ส่วนก่อนถ่ายท า เป็นห่วงโซ่อุปทานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
การตดัสินใจสร้างภาพยนตร์ไทย อาทิ การจดัท าแผนควบคุมการสร้างภาพยนตร์ การเขียนบท
ภาพยนตร์ การจดัหาผูแ้สดง โดยผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในช่วงก่อนการถ่ายท าก็คือ บริษทัผูอ้  านวยการ
สร้างภาพยนตร์ไทย นกัแสดง ผูจ้ดัหาดารานกัแสดง โรงเรียนสอนการแสดง ผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ 
ผูป้ระสานงานระหว่างการถ่ายท า เป็นตน้ ซ่ึงพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจภาพยนตร์ไทยท่ีมีศกัยภาพ
สูงในปัจจุบนั ไดแ้ก่ บริษัท จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั (GTH) บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ไฟวส์ตาร์ โปรดกัชัน่ จ  ากดั บริษทั สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นตน้ 
     การผลิตภาพยนตร์ไทยเร่ืองหน่ึงๆตอ้งมีการจดัท างบประมาณเพื่อ
ค านวณตน้ทุนในการผลิตภาพยนตร์อยา่งรอบคอบ โดยผูค้วบคุมการผลิตภาพยนตร์จะเป็นผูจ้ดัท า
งบประมาณและน าเสนอให้ผูอ้  านวยการสร้างพิจารณา สายจรูญ เอ่ียมพึ่งพร และพรทิพย ์ดีสมโชค 
(2556 : 151) ไดอ้ธิบายไวว้า่ค่าใชจ่้ายในการผลิตภาพยนตร์ ประกอบดว้ย  
     1.  ตน้ทุนในการผลิตภาพยนตร์ แบ่งออกเป็น 
      ก. ค่าใช้จ่ายก่อนการถ่ายท า เช่น ค่าบทประพันธ์ ค่าบท
ภาพยนตร์ ค่าใชจ่้ายดา้นดูงานสถานท่ีถ่ายท า ค่าติดต่อประสานงาน เป็นตน้  
      ข.  ค่าใช้จ่ายระหว่างการถ่ายท า เช่น ค่าฟิล์มภาพยนตร์        
ค่าฟิลม์ภาพน่ิง ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าฉากและสถานท่ี ค่าพาหนะ ค่านกัแสดง ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าแรง
ของนกัแสดงประกอบ ค่าแรงของบุคลากร ค่าอาหาร ค่าใชจ่้ายในการจดัท าเทคนิคพิเศษระหว่าง
การถ่ายท า เป็นตน้ 
      ค.  ค่าใชจ่้ายหลงัการถ่ายท า เช่น ค่าเพลงประกอบภาพยนตร์ 
ค่าตดัต่อล าดบัภาพ ค่าเทคนิคพิเศษ ค่าลา้งและพิมพฟิ์ล์ม ค่ากระเป๋าใส่ฟิล์มและมว้นฟิล์มเปล่า 
ค่าธรรมเนียมตีตราและเซ็นเซอร์ ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 



 

 

194 

     2.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าเงินเดือนบุคลากร ค่า
พาหนะติดต่องาน ค่าอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน ค่าใชจ่้ายส านกังาน เป็นตน้ 
     นอกจากนั้นการผลิตภาพยนตร์ไทยแต่ละเร่ืองให้ส าเร็จไดจ้ะตอ้ง
อาศยับุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นต่างๆดงัน้ี (จีรบุณย ์ทศันบรรจง, 2545 : 95 – 96) ผูอ้  านวยการ
สร้างภาพยนตร์ (Executive Producer) ผูค้วบคุมการผลิตภาพยนตร์ (Producer) ผูเ้ขียนบทภาพยนตร์ 
(Script Writer) ผูค้ดัเลือกนกัแสดง (Casting) ผูก้  ากบัภาพยนตร์ (Director) ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
1 (First Assistant Director) ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์ 2 (Second Assistant Director) ผูก้  ากบัภาพ/      
ผูถ่้ายภาพยนตร์ (Director of Photography) ผูช่้วยถ่ายภาพยนตร์ 1 (First Assistant Camera 
Operator) ผูช่้วยถ่ายภาพยนตร์ 2 (Second Assistant Camera Operator) ผูช่้วยถ่ายภาพยนตร์ 3 
(Third Assistant Camera Operator) ผูก้  ากบัศิลป์ (Art Director) ผูบ้นัทึกเสียง (Sound Recordist) 
ผูช่้วยบนัทึกเสียง (Boom Man) ผูจ้ดัการกองถ่ายท าภาพยนตร์ (Production Manager) ผูจ้ดัหา
อุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop Master) ผูค้วบคุมความต่อเน่ือง (Continuity) นกัแสดง (Actor & 
Actress) ผูถ่้ายภาพน่ิง (Still Photographer) พนักงานอุปกรณ์กองถ่าย (Grips) พนักงานจดัแสง 
(Gaffer) ผูต้ดัต่อเสียงและผสมเสียง (Assistant Sound Mixer) ผูล้  าดบัภาพ (Editor) ผูช่้วยล าดบัภาพ 
(Assistant Editor) ผูแ้ต่งเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์ (Music Composer) ผูอ้อกแบบเส้ือผา้
และเคร่ืองแต่งกาย (Costume Design) ผูอ้อกแบบทรงผม (Hairdresser) ผูแ้ต่งหนา้ (Make Up 
Artist) 
    2.2.2 ส่วนการถ่ายท า เป็นห่วงโซ่อุปทานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
การสร้างและการให้เช่าสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ อาทิ ทีมงานถ่ายท าภาพยนตร์ นกัแสดง ทีมงาน
ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ทีมงานแต่งหน้า ผูใ้ห้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท า รวมถึงผูใ้ห้บริการท่ีพกั 
อาหาร เคร่ืองด่ืม และพาหนะในการเดินทาง ผูป้ระกอบการท่ีมีบทบาทในส่วนการถ่ายท าไดแ้ก่ 
บริษทัสยามไลท์ จ  ากัด และบริษทับาแรมยู จ  ากัด เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีผูก้  ากับการแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงและ/หรือเคยไดรั้บรางวลัในระดบันานาชาติอีกมากมาย เช่น อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล 
นนทรีย ์นิมิบุตร ปรัชญา ป่ินแกว้  เป็นเอก รัตนเรือง คมกฤษ ตรีวิมล ยงยทุธ ทองกองทุน เป็นตน้ 
ในส่วนของผูป้ระกอบการดา้นท่ีพกั อาหาร และพาหนะในการเดินทางนั้น ยงัไม่พบว่ามีบริษทัใด 
ท่ีใหบ้ริการแบบครบวงจร 
    2.2.3 ส่วนหลังการถ่ายท า เป็นห่วงโซ่อุปทานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมในห้องแลปส าหรับตดัต่อเทคนิคทางดา้นภาพยนตร์ต่างๆ อาทิ การลา้งและพิมพฟิ์ลม์ การ
ตดัต่อภาพ การปรับ แต่งสี และการบนัทึกเสียง ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีมีบทบาทในส่วนหลงัการถ่ายท า  
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ไดแ้ก่ บริษทัฟิลม์แลป บริษทัท าเทคนิคพิเศษ สตูดิโอบนัทึกเสียง โดยแต่ละท่ีจะมุ่งเนน้การบริการ
ท่ีทนัสมยัและครบวงจร 
    2.2.4 ส่วนการตลาด เป็นห่วงโซ่อุปทานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
การส่ือสารการ ตลาดและการจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ไทยทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบของมว้น
ฟิลม์และดิจิตอล ตลอดจนการจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิใหก้บัคู่คา้เพื่อน าภาพยนตร์และ/หรือตวัแสดงใน
ภาพยนตร์ไปใชใ้นเชิงธุรกิจต่างๆ อาทิ การน านกัแสดงน าไปท าสินคา้ของท่ีระลึกจากภาพยนตร์ 
หรือส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภคสนใจรับชมภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ ผูป้ระกอบการท่ีมีบทบาทในส่วนการตลาด ไดแ้ก่ บริษทั
ตวัแทนจดัจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สายหนงัต่างจงัหวดั สถานีโทรทศัน์และเคเบิลทีวี เป็น
ตน้ ศิวาวุธ ไพรีพินาศ (2556) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการการตลาดและการส่ือสารการตลาดของ
ภาพยนตร์เร่ืองรถไฟฟ้ามาหานะเธอ กวนมึนโฮ และ ATM เออรักเออเร่อ ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ท่ีมี
รายไดสู้งสุดจากการเขา้ฉายในรอบ 9 ปีของบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั และพบว่ามีแนวทาง   
ในการจดัการการตลาดทั้งหมด 6 ประการ คือ 1) การเลือกแนวภาพยนตร์และสร้างความแปลกใหม่
ให้ภาพยนตร์ 2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 3) การก าหนดงบประมาณการผลิต 4) การก าหนด       
จุดขายของภาพยนตร์ 5) การหาการตลาดเสริม และ 6) การก าหนดช่วงเวลาการฉาย ในส่วนของ
การส่ือสารการตลาดนั้นก็มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัแผนการตลาดในลกัษณะของการเสริมกนั 
โดยท่ีบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หับ จ ากดั มีแนวทางในการท างานดา้นส่ือสารการตลาดทั้งหมด 10 
ประการ คือ 1) สรุปแนวภาพยนตร์ 2) สรุปกลุ่มเป้าหมาย 3) ตั้งช่ือภาพยนตร์ 4) เลือกเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ 5) หาวลีเด็ดจากภาพยนตร์ 6) ตดัตวัอยา่งภาพยนตร์ 7) ท าใบปิดของภาพยนตร์ 8) 
ก าหนดส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า 9) เลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และ 10) จดักิจกรรม
เสริม 
    2.2.5 ส่วนการฉายภาพยนตร์ เป็นห่วงโซ่อุปทานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมการเผย แพร่ภาพยนตร์ออกสู่สายตาของผูช้มในโรงภาพยนตร์ ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีมี
บทบาทในส่วนการฉายภาพยนตร์ ไดแ้ก่ โรงภาพยนตร์ต่างๆ บริษทัจ าหน่ายอุปกรณ์เก่ียวกบั     
โรงภาพยนตร์ และบริษทัโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เป็นตน้ ณัชชา ฐิติรัตนศาสน์ (2554) ไดศึ้กษา
และพบวา่กลยทุธ์ระดบัธุรกิจของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กคื็อ กลยทุธ์การสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่งขนั (Differentiation Strategy) ซ่ึงเน้นการสร้างความแตกต่างของคุณภาพ        
โรงภาพยนตร์และการบริการใหโ้ดดเด่นเหนือคู่แข่งขนั ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นภาพลกัษณ์ท่ีดูหรูหรา
ทนัสมยัของสถานท่ีภายในและภายนอกของโรงภาพยนตร์ ส่วนกลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีการตลาด ก็คือ 
การใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมี
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คุณค่าอยูแ่ลว้ใหเ้กิดการสร้างการรับรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัผสมผสานกล
ยทุธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) การก าหนดกลยทุธ์
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเพื่อมุ่งหวงัท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบัลูกคา้ และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งสูงสุดอีกดว้ย เพื่อให้ลูกคา้เกิดประสบการณ์ในตรา
สินคา้ (Brand Experience) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
    2.2.6 ส่วนวดีีโอ วซีีดี และดีวีดี   เป็นห่วงโซ่อุปทานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมการซ้ือ – ขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทย เพื่อการผลิตและจดัท าในรูปแบบวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี 
เพื่อการจ าหน่ายและการเช่า ซ่ึงมีผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่ผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก ศูนยใ์ห้เช่า 
บริษทัผลิตเทปวีดีโอ วีซีดี และดีวีดี เป็นตน้ 
    2.2.7 ส่วนการประสานงานการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศ
ไทย  ซ่ึงจะเก่ียว ขอ้งกบัธุรกิจผูป้ระสานงานของภาคเอกชน เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกระดบัและทีมงานผูส้ร้างภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยจะมีภารกิจหลกั คือ การประสานงาน
เพื่อด าเนินการส ารวจและจดัหาสถานท่ีถ่ายท า การก ากบัดูแลกระบวนการระหว่างการผลิตให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีได้ขออนุญาตไว้กับหน่วยงานภาครัฐ และการจัดหาการสนับสนุน
กระบวนการหลงัการถ่ายท าซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการลา้ง ตดัต่อฟิลม ์และการบนัทึกเสียง เป็นตน้  
   2.3 ทศิทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพือ่การส่งออกในอนาคต 
    การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์นั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วนจ าเป็นตอ้งร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ตระหนกัถึงขอ้ดีขอ้ดอ้ยของตนเองเพื่อน ามาส่งเสริมและ/หรือปรับแกใ้ห้เป็นผลดีต่อประเทศชาติ
ในภายภาคหนา้ ซ่ึงรักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม (2548) ไดศึ้กษาวิจยัและพบว่า การวางแผนส่ือท่ีดีมีผล
ต่อการตดัสินใจและจูงใจให้ผูบ้ริโภคไปชมภาพยนตร์ไทย อีกทั้งหากสร้างภาพยนตร์ไทยท่ีมี
คุณภาพ ตลาดในประเทศจะตอบรับมากข้ึนและไดรั้บความสนใจจากตลาดต่างประเทศดว้ย ส่ิงท่ี
รัฐบาลควรสนับสนุนอย่างจริงจงัคือนโยบายส่งเสริมภาพยนตร์ให้เป็นสินคา้ทางวฒันธรรมเพื่อ
เผยแพร่สินคา้ทางเศรษฐกิจ และควรสร้างความเขม้แขง็ในภาคของคนดูให้เป็นผูแ้สวงเสพ ไม่ใช่   
ผูร้อเสพอีกทั้งผลงานวิจยัของสุธาทิพย ์แซ่เผอืก (2549) ก็ไดพ้บว่าตลาดต่างประเทศใหค้วามสนใจ
ภาพยนตร์ไทยสูงมากข้ึน เม่ือเทียบกบัอดีตจากการท่ีไดรั้บคดัเลือกและประสบความส าเร็จดา้น
รางวลัจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ อย่างไรก็ตามการพฒันาอุตสาหกรรมไทยเพื่อมุ่งการส่งออก    
ยงัขาดความดึงดูดดา้นการตลาดภาพยนตร์ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ภาพยนตร์ไทยท่ีประสบความส าเร็จ 
ในตลาดต่างประเทศจะมุ่งเน้นการเขียนบทและวางแผนการตลาดก่อนจะลงมือสร้างภาพยนตร์
เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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 2.3  ผลการศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์   
ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศต้นแบบ 
  ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศตน้แบบ ซ่ึงไดแ้ก่ เกาหลีใต ้ และ 
ญ่ีปุ่น เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยสืบคน้สารสนเทศประเภท
รายงานจากฐานขอ้มูลออนไลน์และงานวิจยัของหน่วยงานต่างๆ ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัแสดง
ในตารางท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 14  การผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตข์องประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น 
 

ประเด็น เกาหลใีต้ ญีปุ่่น 

1. สาเหตุของการผลกัดันนโยบาย
เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์เพือ่การ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
(Input) 

           ภยัคุกคามเกาหลีใตจ้ากเกาหลีเหนือ และประเทศ
มหาอ านาจอยา่งจีนและรัสเซีย ตลอดจนการประสบ
วิกฤตเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงท่ีรู้จกักนัในช่ือวิกฤตตม้ย  ากุง้
ในช่วงปี 1997 – 1998 ท าใหผู้น้ าเกาหลีใตไ้ดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการพฒันาประเทศจากเดิมท่ีเคยมุ่งเนน้
อุตสาหกรรมหนกัมาสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์โดยในปี 
1997 – 2003 รัฐบาลเกาหลีใตไ้ดก้ าหนดวาระแห่งชาติ
โดยออกพระราชบญัญติัส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรม 
ซ่ึงประกอบดว้ย ภาพยนตร์ เพลง วีดิทศัน์ เกม ส่ิงพิมพ์
และการพิมพ ์ธุรกิจโฆษณา งานออกแบบ งานหตัถกรรม 
ตวัละคร ทศันศิลป์ แอนิเมชัน่ และการกระจายเสียง 
 

(Tung & Wan, 2010 ; Yoon & Feigenbaum,  
1997;  Haksoon, 2002) 

          จากภาวะฟองสบู่อสงัหาริมทรัพยแ์ตกในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1980 และสภาวะการแข่งขนัท่ีญ่ีปุ่นตอ้งต่อสูก้บั
จีนและเกาหลีใตใ้นตลาดอุตสาหกรรมยานยนต ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ รวมไปถึงการ
เกิดมหนัตภยัสึนามิไดส่้งผลใหญ่ี้ปุ่นเปล่ียนแนวความคิด
จากการมุ่งแข่งขนัดว้ยอุตสาหกรรมหนกัมาเป็นการ
ส่งออกสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
แทน รัฐบาลของญ่ีปุ่นจึงไดผ้ลกัดนันโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจท่ีช่ือวา่ Cool Japan ซ่ึงมุ่งการสร้างอุตสาหกรรม
ดา้นเน้ือหา (Content) ไดแ้ก่ เกม ภาพยนตร์ ดนตรี        
แอนิเมชัน่ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ แฟชัน่ อาหาร 
การท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 

(อภิสิทธ์ิ ไล่สตัรูไกล, 2555) 
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ตารางท่ี 14  การผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตข์องประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น (ต่อ) 
 

ประเด็น เกาหลใีต้ ญีปุ่่น 

2. กระบวนการผลกัดันนโยบาย
เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์เพือ่การ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
(Process) 

2.1 รัฐบาลเกาหลีใตม้อบหมายใหก้ระทรวงวฒันธรรม กีฬา 
และการท่องเท่ียว (Ministry of Culture, Sport and  Tourism) 
เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการดา้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคโ์ดย
ท าหนา้ท่ีวางนโยบายและภาพรวมในการพฒันาและท าการ
จดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานท่ีอยูภ่ายใตส้งักดักระทรวง
วฒันธรรมฯ (KOCCA : The Korea Creative Content 
Agency) เพื่อน าไปใชจ่้ายในการปฏิบติังานตามนโยบายท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  ทั้งน้ีนโยบายท่ีกระทรวงวฒันธรรมฯให้
ความ ส าคญัอยา่งยิง่คือการพฒันาดา้น Culture Content เพื่อ
ส่งออกวฒันธรรมเกาหลีไปสู่ภูมิภาคเอเชียผา่นทางส่ือต่างๆ
เช่น นกัแสดง นกัร้อง ภาพยนตร์ ซีรีส์ เป็นตน้ ในส่วน
ภูมิภาคท่ีไกลออกไปจะมุ่งเนน้การส่งออกวฒันธรรมผา่นแอ
นิเมชัน่และเกมต่างๆ เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับอยา่งสากล อีก
ทั้งกระทรวงวฒันธรรมฯยงัใหก้ารสนบัสนุนองคป์ระกอบ
ต่างๆท่ีช่วยผลกัดนัใหก้ารส่งออกทางวฒันธรรมคร้ังน้ี
ประสบความส าเร็จ นัน่คือ 

2.1 รัฐบาลญ่ีปุ่นมีส่วนส าคญัยิง่ในการพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในญ่ีปุ่น โดยมาตรการต่างๆ มี
ดงัน้ี 
        2.1.1 การออกกฎหมายท่ีส่งเสริมการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ The Fundamental Law on the 
promotion of Culture and Arts 2001 โดยหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลไดแ้ก่ The Agency for Cultural Affair (ACA) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงศึกษาฯ และมีหนา้ท่ี
ส่งเสริมกิจกรรมดา้นวฒันธรรมทุกดา้นของญ่ีปุ่น ในส่วน
ของภาพยนตร์จะมีบทบาทในการก ากบัดูแลและส่งเสริม
คุณค่าทางวฒันธรรมของภาพยนตร์ 
        2.1.2 การออกมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นโดยไดท้ าการจดัตั้ง Visual Industry 
Promotion Organization (VIPO) เป็นหน่วยงานท่ีจดัท า
แผนงานพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอยา่งครบวงจร 
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ประเด็น เกาหลใีต้ ญีปุ่่น 
         2.2.1 การสนบัสนุนงบประมาณเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการ

จดังานนิทรรศการและ/หรือเช่าบูธใหแ้ก่ภาคเอกชนเม่ือไปท า
การตลาดท่ีต่างประเทศ นอกจากนั้นยงัใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณบางส่วนแก่จงัหวดัต่างๆตลอดจนมีหอ้งและ
อุปกรณ์ใหผู้ผ้ลิตภาพยนตร์ขนาดเลก็ไดเ้ช่าแทนการซ้ือ 
        2.2.2 การสนบัสนุนงบประมาณเพือ่การสร้างและพฒันา
บุคลากรใหแ้ก่อุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องเกาหลีใตใ้นการ
ภาพรวม โดยมุ่งพฒันาดา้น Digital Content เป็นหลกั 
        2.2.3 การสนบัสนุนทางดา้นตลาดผา่นการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจ
ท่ีเก่ียว ขอ้งกบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์อาทิ ธุรกิจท่องเท่ียว 
        2.2.4 การสนบัสนุนดา้นกฎหมาย โดยลม้เลิกหรือ
ผอ่นผนักฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆท่ี
อาจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ในอนาคต 

(ศกัด์ิชยั เกียรตินาคินทร์,2553) 

        2.1.3 การจดัตั้งกองทุนส่งเสริมทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม (Japanese Art Fund) ซ่ึงเป็นกองทุนเพื่อ
สนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์ญ่ีปุ่น โดยเงินกองทุนมาจาก
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปของเงินบริจาค อีกทั้ง
มีการจดัหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่าในรูปของ Loan Trust 
เพื่อการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้า โดยจะกูย้มื
ไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุน 
        2.1.4 การก าหนดใหธุ้รกิจจากต่างชาติเขา้มาลงทุน
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ญ่ีปุ่นไดไ้ม่เกินร้อยละ 20  
        2.1.5 การจดัตั้งหน่วยงานเพื่ออ านวยความสะดวก
ดา้นขอ้มูล โดยศูนยป์ระสานงานในระดบัจงัหวดัและ
ระดบัภูมิภาคไดแ้ก่  Film Commission และระดบัประเทศ 
ไดแ้ก่  JFCPC  
 

(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ, 2551) 
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ประเด็น เกาหลใีต้ ญีปุ่่น 

3. ผลลพัธ์ของการผลกัดนันโยบาย
เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์เพือ่การ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
(Output) 

3.1 ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์จากเกาหลีใตป้ระสบความ 
ส าเร็จอยา่งมากในตลาดโลก โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
        3.1.1 ระยะแรกเกาหลีใตไ้ดน้ า ละครโทรทศัน์เขา้สู่
ประเทศญ่ีปุ่นเวียดนามและจีน โดยในปี 2003 ละครเร่ือง 
“เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Sonata)”  ซ่ึงน าแสดง
โดย เบ ยอง จุน (Bae Yong Joon) ประสบผลส าเร็จอยา่ง
งดงามและเป็นดาราชายท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงจาก
สตรีสูงอายใุนญ่ีปุ่น 
        3.1.2 ระยะท่ีสองเกาหลีใตไ้ดน้ าละครโทรทศัน์หรือ
ซีรีส์เขา้สู่ประเทศไทย อินเดีย ไตห้วนั และ อินโดนีเซีย 
ส าหรับประเทศไทยละครโทรทศัน์ของเกาหลีใตเ้ร่ืองแรก
ท่ีน าเขา้มาฉายในปี 2000 คือเร่ือง “ลิขิตแห่งรัก” ต่อมาคือ
เร่ือง “รักน้ี...ชัว่นิรันดร์ (Autumn in My Heart)” ในปี 
2001 แต่เร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงและเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการเผยแพร่สินคา้ทางวฒันธรรมเกาหลีใตใ้นประเทศ
ไทยคือ“แดจงักึม จอมนางแห่งวงัหลวง” 

          สินคา้ทางวฒันธรรมไดก้ลบัมาช่วยใหเ้ศรษฐกิจของ
ญ่ีปุ่นฟ้ืนตวัข้ึนมาอีกคร้ังหลงัจากเกิดความตกต ่าอยา่ง
รุนแรง กล่าวคือ ในปี 2002 ผลิตภณัฑต่์างๆ อาทิ  ภาพยนตร์ 
สินคา้แฟชัน่ วดีีโอเกม และแอนิเมชัน่ สามารถสร้างรายได้
เขา้ประเทศญ่ีปุ่นไดสู้งถึง 12.5พนัลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมี
อตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 300 เม่ือเทียบกบัปี 1992 
ในขณะท่ีสินคา้ส่งออกเดิมมีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 15 
เท่านั้น นอกจากน้ีการท่ีภาพยนตร์แอนิเมชัน่รางวลัออสการ์
เร่ือง Spirited Away ประสบความส าเร็จทางการตลาดอยา่ง
สูงท าใหว้ฒันธรรมญ่ีปุ่นเป็นท่ีสนใจของผูอ้  านวยการสร้าง
ภาพยนตร์จากฮอลลีวูด้ดงัจะเห็นไดจ้ากการสร้างภาพยนตร์
ฮอลลีวูด้ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่นและสามารถกา้วสู่
เวทีออสการ์ไดส้ าเร็จ ไดแ้ก่ เร่ือง Lost in Translation ต่อมา
คือ The Last Samurai และ Memoirs of a Geisha ตามล าดบั  

(อรรถจกัร สัตยานุรักษ ์และภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, 
2548) 
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ประเด็น เกาหลใีต้ ญีปุ่่น 
         3.1.3 ระยะท่ีสามเกาหลีใตไ้ดน้ าละครโทรทศัน์หรือ

ซีรีส์เขา้สู่ประเทศท่ีไกลออกไป โดยละครเร่ืองแดจงักึม
ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงเม่ือน าออกฉายในประเทศ
อิหร่านเม่ือปี 2007 เป็นผลท าใหค้วามสมัพนัธ์ของทั้งสอง
ประเทศดีข้ึนหลงัจากท่ีขดัแยง้กนัเก่ียวกบัมาตรการทาง
เศรษฐกิจ อีกทั้งแดจงักึมยงัมีอิทธิพลอยา่งสูงในประเทศ
ซิมบบัเว โดยในปี 2008 ผูช้มประทว้งให้สถานีโทรทศัน์
ออกอากาศตามก าหนดการเดิม หลงัจากท่ีมีการประกาศ
เล่ือนออกอากาศบางตอนเพราะติดการถ่ายทอดกีฬา
โอลิมปิกท่ีจดั ณ กรุงปักก่ิง 
        3.1.4 ดา้นภาพยนตร์แอนิเมชัน่ของเกาหลีใตถื้อวา่
ประสบความส าเร็จอยา่งสูงในประเทศแถบตะวนัตก
โดยเฉพาะภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง Pororo the Little 
Penguin, Iron Kid และ Janggeum's Dream  
 

(ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ,2552) 
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ตารางท่ี 14  การผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตข์องประเทศเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่น (ต่อ) 
 

ประเด็น เกาหลใีต้ ญีปุ่่น 
 3.2 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใตก้ลายเป็น 1 ใน 

10 อุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายไดอ้ย่างมหาศาลให้แก่
ประเทศ อีกทั้งส่งผลท าให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเฟ่ืองฟู
ตามไปดว้ยจนเกิดเป็นตลาดท่องเท่ียวใหม่ท่ีช่ือ “Drama 
Tour” นอกจากน้ีกระแส “เกาหลีฟีเวอร์” ยงัลุกลามไปใน
สินค้าต่างๆ ได้แก่ อาหาร เคร่ืองแต่งกาย ภาษา และ
วฒันธรรมต่างๆจนกลายเป็นค่านิยมของคนรุ่นใหม่ใน
ตลาดโลก 

(ประภสัสร เสวิกลุ, 2552) 

 

 



 
 

บทที่ 5 
 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในและภายนอก 
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

 
 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นส่วนน้ีเป็นการตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย (SWOT Analysis) 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (TOWS Matrix) 
 ตอนท่ี 3 ผลการน าเสนอ (ร่าง) ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่
การเสริม สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 ผูว้ิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและ
ภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ดงัต่อไปน้ี 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ 
      อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (SWOT Analysis) 
 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เก่ียวกบัจุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses 
: W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
(SWOT Analysis) โดยศึกษาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพเก่ียวกบัสภาพการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์รายละเอียดมีดงัน้ี 
 1.  จุดแข็ง (Strength : S) 
  1.1 บุคลากร 
   S1 บุคลากรมีความเช่ียวชาญในสายงานและมีผลงานไดรั้บการยอมรับในระดบัโลก 
   S2 การพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมุ่งเนน้การปฏิบติัจริง 
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  1.2 การผลติและฉายภาพยนตร์ 
   S3 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการแบ่งงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบชดัเจน 
   S4 การผลิตและฉายภาพยนตร์ไทยมีการน าเทคโนโลยมีาใชอ้  านวยความสะดวก 
   S5 ผูป้ระกอบการมีการบริหารจดัการทั้งแบบครบวงจรและแบบจา้ง Outsource 
   S6 การผลิตและฉายภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากลมากข้ึน 
  1.3  การตลาดของภาพยนตร์ 
   S7 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยใส่ใจกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
  1.4 การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
   S8 ภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่เขา้มาสร้างสรรคผ์ลงาน 
   S9 ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการรวมตวักนัในรูปแบบสมาคม 
  

 2.  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  2.1  บุคลากร 
   W1 บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
   W2 ขาดการยกยอ่งบุคลากรอาวโุสทางดา้นภาพยนตร์ 
   W3 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมุ่งเนน้ความสมัพนัธ์ส่วนตวัและระบบอุปถมัป์ 
  2.2 การผลติและฉายภาพยนตร์ 
   W4 โครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีลกัษณะก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
   W5 บทภาพยนตร์ไทยมกัจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
  2.3 การตลาดของภาพยนตร์ 
   W6 ขาดการวางแผนกลยทุธ์แบบองคร์วมในระยะยาว 
   W7 นายทุนมุ่งเนน้การสร้างภาพยนตร์ไทยตามความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั 
  2.4 การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
   W8 ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากภาครัฐอยา่งจริงจงั 
   W9 ขาดการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  
 

 3.  โอกาส (Opportunities : O) 
   3.1 บุคลากร 
   O1 แรงงานฝีมือในประเทศไทยมีค่าจา้งต ่า 
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   3.2  การผลติและฉายภาพยนตร์ 
    O2 ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคจ์ะช่วยฟ้ืนฟูความสามคัคีของคนในชาติและ
เพิ่มโอกาสส่งออกวฒันธรรมไทยผา่นภาพยนตร์ 
    O3 ธุรกิจใหเ้ช่าวสัดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์มีโอกาสขยายตวัมากข้ึน 
   3.3 การตลาดของภาพยนตร์ 
    O4 วยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัมีพฤติกรรมการตอบรับความแปลกใหม่
อยา่งรวดเร็ว 
    O5 การส่ือสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยปัจจุบนัเป็นแบบครบวงจร 
   3.4  การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
    O6 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยขยายความร่วมมือดา้น
การลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
    O7 ภาครัฐเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการพฒันาภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคแ์ละ
พยายามเพิ่มปริมาณการส่งออกภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคใ์หม้ากข้ึน 
 

 4.  อุปสรรค (Threats : T) 
  4.1 บุคลากร 
   T1 แรงงานฝีมือขา้มชาติจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) จะ
หลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยมากข้ึน  
  4.2  การผลติและฉายภาพยนตร์ 
   T2 ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคสู์งกวา่การผลิตภาพยนตร์ทัว่ไป  
  4.3 การตลาดของภาพยนตร์ 
   T3 ผูบ้ริโภคยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
   T4 ผลจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย  
   T5 การไหลบ่าทางวฒันธรรมอาจแยง่ชิงรายไดจ้ากภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
   T6 ปัญหาดา้นความเร็วของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
  4.4  การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
   T7 ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศท าใหก้ารพฒันาล่าชา้ 
   T8 การไม่มีมาตรการลงโทษอยา่งรุนแรงท าใหปั้ญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิยงัคงอยู ่
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ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
     อุปสรรคของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (TOWS Matrix) 
 ในส่วนน้ีเป็นการจบัคู่สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเรียกว่า    
แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths : 
TOWS Matrix) เพื่อก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก (SO) กลยทุธ์เชิงพฒันา (WO) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) 
และกลยทุธ์เชิงรับ (WT) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15  การจบัคู่จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคข์องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (TOWS Matrix) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ 
 

 

                                        สภาพแวดลอ้มภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

จุดแข็ง (Strength : S) 
บุคลากร 
S1 บุคลากรมีความเช่ียวชาญในสายงานและมีผลงานไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัโลก 
S2 การพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมุ่งเนน้การปฏิบติัจริง 
การผลติและฉายภาพยนตร์ 
S3 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการแบ่งงานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ชดัเจน 
S4 การผลิตและฉายภาพยนตร์ไทยมีการน าเทคโนโลยมีาใชอ้  านวยความ
สะดวก 
S5 ผูป้ระกอบการมีการบริหารจดัการทั้งแบบครบวงจรและแบบจา้ง 
Outsource 
S6 การผลิตและฉายภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากลมากข้ึน
การตลาดของภาพยนตร์ 
S7 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยใส่ใจกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
S8 ภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่เขา้มาสร้างสรรคผ์ลงาน 
S9 ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการรวมตวักนัใน
รูปแบบสมาคม 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
บุคลากร 
W1 บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
W2 ขาดการยกยอ่งบุคลากรอาวโุสทางดา้นภาพยนตร์ 
W3 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัและระบบ
อุปถมัป์ 
การผลติและฉายภาพยนตร์ 
W4 โครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีลกัษณะก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด 
W5 บทภาพยนตร์ไทยมกัจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
การตลาดของภาพยนตร์ 
W6 ขาดการวางแผนกลยทุธ์แบบองคร์วมในระยะยาว 
W7 นายทุนมุ่งเนน้การสร้างภาพยนตร์ไทยตามความตอ้งการของตลาด
เป็นหลกั 
การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
W8 ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากภาครัฐอยา่งจริงจงั 
W9 ขาดการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย  
 

โอกาส (Opportunities : O) 
บุคลากร 
O1 แรงงานฝีมือในประเทศไทยมีค่าจา้งต ่า 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. S1+S2+S4+S5+S6+O2+O7 
2. S3+O1+O3 
3. S7+S8+O4+O5 

กลยุทธ์เชิงพฒันา (WO) 
1. W1+W2+W3+W5+W7+O6 
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ตารางท่ี 15 การจบัคู่จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (TOWS Matrix) เพือ่ก าหนดกลยทุธ์ (ต่อ) 
 

                                                                               สภาพแวดลอ้มภายใน 
 
 
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

  

การผลติและฉายภาพยนตร์ 
O2 ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคจ์ะช่วยฟ้ืนฟคูวามสามคัคีของคนในชาติ
และเพิ่มโอกาสส่งออกวฒันธรรมไทยผา่นภาพยนตร์ 
O3 ธุรกิจใหเ้ช่าวสัดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์มีโอกาสขยายตวัมากข้ึน 
การตลาดของภาพยนตร์ 
O4 วยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัมีพฤติกรรมการตอบรับความแปลกใหม่
อยา่งรวดเร็ว 
O5 การส่ือสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยปัจจุบนัเป็นแบบครบวงจร 
การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
O6 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยขยายความร่วมมือ
ดา้นการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
O7 ภาครัฐเร่ิมใหค้วามส าคญักบัการพฒันาภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคแ์ละ
พยายามเพิม่ปริมาณการส่งออกภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคใ์หม้ากข้ึน 

  

อุปสรรค (Threats : T) 
บุคลากร 
T1 แรงงานฝีมือขา้มชาติจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) 
จะหลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไทยมากข้ึน  
การผลติและฉายภาพยนตร์ 
T2 ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคสู์งกว่าการผลิตภาพยนตร์
ทัว่ไป  

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 
1. S9+T2+T4+T5+T6+T7+T8 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
1. W4+W6+W8+W9+T1+T3 
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ตารางท่ี 15 การจบัคู่จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (TOWS Matrix) เพื่อก าหนดกลยทุธ์ (ต่อ) 
 

                                                                               สภาพแวดลอ้มภายใน 
 
 
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

  

การตลาดของภาพยนตร์ 
T3 ผูบ้ริโภคยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
T4 ผลจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาท าใหผู้บ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย  
T5 การไหลบ่าทางวฒันธรรมอาจแย่งชิงรายไดจ้ากภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์
T6 ปัญหาดา้นความเร็วของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
T7 ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศท าใหก้ารพฒันาล่าชา้ 
T8 การไม่มีมาตรการลงโทษอย่างรุนแรงท าให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ
ยงัคงอยู ่
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 จากตารางท่ี 15 ผลการจบัคู่สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเรียกวา่        
แมททริกซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแขง็ (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths : TOWS 
Matrix) เพื่อก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก (SO) กลยทุธ์เชิงพฒันา (WO) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) และกลยทุธ์
เชิงรับ (WT) สามารถสรุปกลยทุธ์เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์
 1.  กลยุทธ์ SO (S1+S2+S4+S5+S6+O2+O7) 
  สถานการณ์ : อุตสาหกรรมภาพยนตร์นบัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมสร้างสรรคต์าม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเอเชียก าลังเป็นท่ีจับตามองของ
ตลาดโลกจาก “กระแสนิยมเอเชีย” ท่ีเกิดข้ึนกับภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์จากญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้ 
ประเทศไทยจึงเร่ิมให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเพิ่มปริมาณการส่งออกภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์มากข้ึน (O7) เน่ืองจากจะช่วยให้ตลาดโลกได้รู้จักและเขา้ใจถึงค่านิยม ประเพณี 
ประวติัศาสตร์ วิถีชุมชน และวฒันธรรมไทยดียิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยปลูกจิตส านึกความรักชาติ และฟ้ืนฟู
ความสามคัคีในหมู่คนไทยข้ึนมาอีกคร้ังหลงัจากแตกแยกทางความคิดเป็นเวลานาน (O2) โดยศกัยภาพ
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีหลายประการ อาทิ บุคลากรมีความเช่ียวชาญดา้นการผลิตภาพยนตร์
ไทยแบบครบวงจรตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า และมีความสามารถในการผลิตผลงานชั้นน าจนเป็นท่ี
ยอมรับทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ (S1) ภายในอุตสาหกรรมมีการพฒันาบุคลากรท่ีเนน้การ
ปฏิบติัจริงเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ (S2) มีการน าเทคโนโลยทีนัสมยัเขา้มาใชอ้  านวยความสะดวก (S4) 
มีการบริหารจดัการทั้งแบบครบวงจรและแบบจา้ง Outsource (S5) ตลอดจนมีการใส่ใจพฒันาการผลิต
และฉายใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล (S6)  
 การจัดวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การจดัตั้ งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ” เป็น       
กลยุทธ์เชิงรุก ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีส่งออกวฒันธรรมไทยไปสู่ตลาดโลก และสร้างความรักความสามคัคี
ใหเ้กิดแก่คนในชาติผา่นภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์โดยค่ายภาพยนตร์แห่งชาติจะผลกัดนันโยบาย
ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนก่อนการถ่ายท า ระหว่างการถ่ายท า และหลงัการถ่ายท า 
รวมทั้งบูรณาการการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ เช่น กระทรวงวฒันธรรม และภาคเอกชน เช่น 
สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ค่ายภาพยนตร์ ผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร์ฯลฯ   
 2.  กลยุทธ์ SO  (S3+O1+O3) 
  สถานการณ์ : บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีลกัษณะการท างานแบบ
แบ่งงานกันท าตามหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนส่งผลให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสูง      
อีกทั้งอุปนิสัยใจคอของคนไทยส่วนใหญ่มีความโดดเด่นในเร่ืองความสุภาพอ่อนน้อม มีน ้ าใจ        
มีจิตใจรักการบริการ (Service Mind)  (S3) ตลอดจนแรงงานฝีมือไทยมีค่าจา้งท่ีต ่า ดว้ยเหตุน้ีจึงมี
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แนวโน้มดึงดูดให้ค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศสนใจเขา้มาร่วมทุนและจา้งงานในประเทศไทยได ้
(O1) ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการขยายตวัของธุรกิจใหเ้ช่าวสัดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์ในอนาคตดว้ย (O3) 
 การจดัวางและเลือกใช ้(ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศครบวงจร” เป็นกลยทุธ์เชิงรุก ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้ค่ายภาพยนตร์
จากต่างประเทศเขา้มาถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศไทย เพื่อเปิดช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ท ารายได้เขา้ประเทศ การให้บริการด้านภาพยนตร์จากต่างประเทศแบบครบวงจรจะเร่ิมตั้งแต่
กระบวนการขออนุญาติเขา้ใชส้ถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ ไปจนถึงการใหบ้ริการในขั้นตอนก่อนถ่าย
ท าภาพยนตร์ ระหวา่งถ่ายท าภาพยนตร์ และหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ 
 3.  กลยุทธ์ SO (S7+S8+O4+O5) 
  สถานการณ์ : การส่ือสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัเป็นแบบครบ
วงจรจึงท าใหผู้บ้ริโภคสามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆผา่นการส่ือสารทุกช่องทางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(O5) กอปรกบักลุ่มเป้าหมายหลกัของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย คือ กลุ่มวยัรุ่นวยัเรียนท่ีมีอ านาจ
การซ้ือสูง มีพฤติกรรมการตอบรับความแปลกใหม่อย่างรวดเร็ว และยอมจบัจ่ายใชส้อยในราคาท่ี
แพงหากสินคา้หรือบริการนั้นๆโดนใจเพราะไม่ไดห้าเงินใชเ้อง (O4) การท่ีภาครัฐและภาคเอกชน
ใหค้วามส าคญักบักระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย (S7) รวมไปถึงการเปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่เขา้มาสร้างสรรค์ผลงาน (S8) จึงเป็นแนวทางท่ีดีในการส่งเสริมและพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
  การจดัวางและเลือกใช ้(ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การรณรงคใ์ห้เยาวชนไทยสนับสนุน
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์” เป็นกลยุทธ์เชิงรุก โดยใชก้ารส่ือสารการตลาดภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์แบบครบวงจรรณรงค์และกระตุน้ให้กลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็นตลาดหลกัของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยตดัสินใจซ้ือตัว๋เขา้ไปชมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคใ์นโรงภาพยนตร์ เน้ือหาของ
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคท่ี์จะเจาะตลาดวยัรุ่นไดต้อ้งเป็นแนวตลก น าแสดงโดยนกัแสดงท่ีอยู่
ในกระแสความนิยมขณะนั้น การน าเสนอความเป็นไทยตอ้งมีความแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าใคร ไดท้ั้ง
สาระประโยชน์และความบนัเทิงครบครัน เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรท่ีใชก้็ตอ้งสอด
ประสานกนัเพื่อให้การรณรงคเ์กิดผลสูงสุด เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ การบอกต่อ (ปาก
ต่อปาก) โทรทศัน์ ส่ือ Social Media  กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียว ขอ้งกบัภาพยนตร์ การลด/แลก/แจก/
แถม/ชิงโชค สินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของภาพยนตร์ เช่น หนงัสือการ์ตูน แกว้น ้ า พวงกุญแจ เส้ือยืด 
ฯลฯ ภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ วิทยุ ชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket) และ 
น ้ าอดัลม (Soft Drink) ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ นิตยสาร ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ 
โทรศพัทมื์อถือ (sms/mms) และหนงัสือพิมพ ์ 
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 4.  กลยุทธ์ WO (W1+W2+W3+W5+W7+O6) 
  สถานการณ์ : ถึงแมว้่าในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 น้ี ประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย กมัพชูา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเขา้สู่การเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อยา่งสมบูรณ์ซ่ึงจะมีส่วนช่วยขยาย
ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศต่างๆใน
กลุ่มอาเซียนท าใหเ้กิดความเป็นปึกแผน่ในเวทีการคา้โลกมากข้ึน (O6) แต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยยงัมีปัญหาหลายประการท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข อาทิ บุคลากรไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ (W1) 
ขาดการยกยอ่งบุคลากรอาวโุสดา้นภาพยนตร์ (W2) มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัและระบบอุปถมัป์ 
(W3) บทภาพยนตร์ไทยมกัจะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด (W5) และนายทุนมุ่งเนน้
การสร้างภาพยนตร์ไทยตามความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั (W7) 
  การจดัวางและเลือกใช ้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์” เป็นกลยุทธ์เชิงพฒันา โดยภาครัฐและภาคเอกชนจะ
ร่วมกันเปิดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั     
แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายหรือมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่า เน้ือหาท่ีจะ   
เปิดอบรม อาทิ การเขียนบทภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์การวิจยัตลาด การบริหารธุรกิจกองถ่าย
ภาพยนตร์ การตดัต่อภาพยนตร์ การวางแผนการตลาดภาพยนตร์ การติดต่อตลาดต่างประเทศเพื่อ
ส่งออกภาพยนตร์ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตและฉายภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารดา้นภาพยนตร์ เป็นตน้  
 5.  กลยุทธ์ ST (S9+T2+T4+T5+T6+T7+T8) 
  สถานการณ์ : ถึงแมใ้นช่วงเวลาท่ีผา่นมาประเทศไทยจะเกิดความแปรปรวนหลาย
ประการท าให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่สามารถพฒันาไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคไ์ดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว อาทิ ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคสู์งกว่าการผลิต
ภาพยนตร์ทัว่ไป (T2) ผลจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย (T4) การไหลบ่าทางวฒันธรรมอาจแย่งชิงรายไดจ้ากภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรค ์(T5) ปัญหาดา้นความเร็วของอินเตอร์เน็ต (T6) ความไม่แน่นอนทางการเมือง
ภายในประเทศ (T7) และปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ (T8) แต่การรวมตวักนัในรูปแบบสมาคมของ
กลุ่มผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะก่อใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจและเพิ่มอ านาจ
ต่อรองในการเจรจาต่างๆ ไดใ้นอนาคต (S9)  
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  การจดัวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้
ให้แก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค”์ เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกนั/เตรียมการ โดยเตรียมการจดัหา
พนัธมิตรทางธุรกิจใหเ้ขา้มาร่วมสนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคเ์พื่อหารายไดแ้ละ
ลดรายจ่าย อาทิ การผลิตวีซีดี/ดีวีดีรูปแบบสวยงามเหมาะแก่การสะสมในราคาท่ีสมเหตุสมผล    
การจัดท าของท่ีระลึกจากภาพยนตร์จัดจ าหน่ายควบคู่ไปกับการฉายภาพยนตร์ การเขียนบท
ภาพยนตร์ใหเ้น้ือหามีความเก่ียวพนักบัสินคา้หรือบริการนั้นๆ การขาย Licensing ใหก้บัสินคา้ต่างๆ 
เพื่อน าไปใชท้างการคา้ การน าภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคไ์ปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
ต่างๆ การดึงคนสร้างภาพยนตร์ท่ีอยูใ่นกระแสมาร่วมทีมผลิตภาพยนตร์ การ Road Show ตามตลาด
ภาพยนตร์ในเอเชีย ยโุรป อเมริกา การร่วมทุนกบัต่างชาติ เป็นตน้ 
 6.  กลยุทธ์ WT (W4+W6+W8+W9+T1+T3) 
  สถานการณ์ : การท่ีโครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีลกัษณะก่ึง
แข่งขนัก่ึงผกูขาด (W4) และขาดการวางแผนกลยทุธ์แบบองคร์วมระยะยาว (W6) รวมทั้งผูบ้ริโภค
ยงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคม์ากนกั (T3) ท าใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคไ์ม่มีความต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ผนวกกบัภาครัฐไม่ไดส้นบัสนุน
งบประมาณอยา่งจริงจงั (W8) และผูป้ระกอบการไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชนเพื่อ
น ามาลงทุนผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคด์ว้ย (W9) ซ่ึงหากไม่เร่งด าเนินการแกไ้ข เม่ือเขา้สู่
ช่วงเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอยา่ง
มาก เน่ืองจากแรงงานฝีมือขา้มชาติจะหลัง่ไหลเขา้มาแข่งขนักบับุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยไดง่้ายข้ึน (T1)  
  การจัดวางและเลือกใช้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ “การเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรม
บนัเทิง” เป็นกลยทุธ์เชิงตั้งรับ โดยใชค้วามร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการบูรณาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคก์บัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
อ่ืนๆท่ีสามารถต่อยอดให้กบัภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคไ์ดต่้อไป อาทิ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรมแฟชัน่ อุตสาหกรรมเกมส์และซอฟแวร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมดนตรี ทั้งน้ี
เพื่อไม่ให้ผูบ้ริโภคยึดติดอยู่กบัค  าว่าวงการภาพยนตร์ไทยแต่ตอ้งท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนทศันคติ   
เป็นวา่ก าลงัเสพความบนัเทิงในภาพรวมอยู ่
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ตอนที ่3 ผลการน าเสนอร่างยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 
      ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอร่างยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริม สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงไดม้าจากการก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก (SO) กลยทุธ์เชิงพฒันา 
(WO) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) และกลยทุธ์เชิงรับ (WT) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 
     ผลิตและฉายภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริม
วฒันธรรมไทยและสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประเทศ 
 
 
 
 

1. ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
 

1. ภาครัฐก าหนดใหก้ารจดัตั้งค่าย
ภาพยนตร์แห่งชาติเป็นนโยบาย
เร่งด่วนเพ่ือการพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์ 
2. ค่ายภาพยนตร์แห่งชาติจะเป็น
องคก์รอิสระท่ีเป็นหน่วยงาน
กลางเพื่อการพฒันาภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ 

1. มีระบบการบริหารจดัการค่าย
ภาพยนตร์แห่งชาติท่ีทนัสมยัได้
มาตรฐานสากล 
2. มีการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
3. มีการฉายภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
4. มีการน าภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคไ์ปจ าหน่าย
ต่างประเทศ 
5. มีกองทุนส าหรับภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
3. กระทรวงพาณิชย ์
4. กระทรวงการต่างประเทศ 
5. กระทรวงการคลงั 
6. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 
7. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
8. กองกิจการภาพยนตร์ 
9. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 
10. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 

2. บูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

1. ผูรั้บผดิชอบร่วมกนัน าเสนอ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและก าหนดแนว
ทางแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การจดัตั้งกองทุนภาพยนตร์
แห่ง ชาติ 

1. ภาครัฐจดัสรรงบประมาณเพื่อ
เป็นกองทุนรวมในการสนบัสนุน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคต์ลอดห่วงโซ่การผลิต 
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ตารางท่ี 16 ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การจัดตั้งศูนย์บริการด้านภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจร 
     ค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ
เขา้มาใชบ้ริการดา้นภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย 

1. จดัตั้งศนูยบ์ริการดา้น
ภาพยนตร์จากต่างประเทศครบ
วงจรในรูป แบบองคก์รอิสระ 

1. ภาครัฐมีนโยบายเร่งด่วนใน
การจดัตั้งศนูยบ์ริการดา้น
ภาพยนตร์จากต่างประเทศครบ
วงจรท่ีท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ และ 
อ านวยความสะดวกแก่ค่าย
ภาพยนตร์จากต่าง ประเทศ
โดยเฉพาะ 
2. ภาครัฐลดขั้นตอนดา้นเอกสาร
ในการขออนุญาตใชส้ถานท่ีถ่าย
ท าภาพยนตร์ 
 

1. มีการส ารวจความตอ้งการของ
ค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ
ก่อนและหลงัการจดัตั้ง
ศนูยบ์ริการ 
2. มีการจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน
การใหบ้ริการค่ายภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศ 
3. มีการจดัอบรมความรู้ในการ
ใหบ้ริการแก่เจา้หนา้ท่ีสม ่าเสมอ 
4. มีการแกไ้ขกฏระเบียบ
ขอ้บงัคบัใหท้นัยคุสมยั 

1. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
2. กองกิจการภาพยนตร์ 
3. กระทรวงพาณิชย ์
4. กระทรวงการต่างประเทศ 
5. กระทรวงการคลงั 
6. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 
 

2. สร้างมาตรฐานในการบริหาร
จดัการแบบมืออาชีพ 

1. การบริการเป็นแบบเบด็เสร็จ
ในจุดเดียว (One Stop Service) 
 2. สร้างระบบฐานขอ้มูลกลางท่ี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถใชร่้วมกนัได ้

1. มีการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ
ในจุดเดียว 
2. มีการใหบ้ริการตลอด 24 ชม. 
3. มีระบบฐานขอ้มูลกลางท่ีถกู 
ตอ้งและรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 16 ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
 3. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ดว้ย

การส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจร 

1. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกนั
ประชาสัมพนัธ์ศนูยบ์ริการดา้น
ภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจรเพื่อ 
ใหน้านาประเทศไดรู้้จกัและใชบ้ริการ 

 1. มีการประชาสัมพนัธ์การให ้
บริการในต่างประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การรณรงค์ให้เยาวชนไทยสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

     เยาวชนไทยเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
สนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นอยา่งดี 

1. บูรณาการความร่วมมือกบัค่าย
ภาพยนตร์ไทย 

1. ภาครัฐร่วมมือกบัค่าย
ภาพยนตร์ไทยท าวจิยัตลาด
เก่ียวกบัพฤติกรรมและความ
ตอ้งการของเยาวชนไทย 

1. มีการส ารวจความตอ้งการของ
เยาวชนไทยก่อนและหลงัการ
สร้างภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระทรวงการคลงั 
5. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 6. กระทรวงมหาดไทย 
7. ทบวงมหาวทิยาลยั 
8. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
9. กองกิจการภาพยนตร์ 
10. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 
11. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 

2. บูรณาการความร่วมมือกบัโรง
ภาพยนตร์ทัว่ประเทศไทย 

1. ภาครัฐขอความร่วมมือจากโรง
ภาพยนตร์ทัว่ประเทศไทยใหช่้วย
สนบัสนุนการฉายภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค ์

2. มีการฉายภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคท์ัว่ประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3. ด าเนินการจดักิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้าง 
สรรคท์ัว่ประเทศ 

1. ภาครัฐร่วมมือภาคเอกชนผลิต
ส่ือและจดักิจกรรมรณรงคผ์า่น
การส่ือสารการตลาดทุกช่องทาง
เพื่อโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  
 

1. มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
และภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
2. มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัส่ือมวลชนสาขาต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 
       บุคลากรทางดา้นภาพยนตร์มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคต์ลอดห่วงโซ่
การผลิต 

1. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ดา้นภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์

1. ภาครัฐร่วมมือกบัภาคเอกชน
จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
บุคลากรดา้นภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคต์ลอดห่วงโซ่การผลิต 

1. มีแผนพฒันาบุคลากรทางดา้น
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
ระยะสั้นและระยะยาว 
2. มีการส ารวจความตอ้งการของ
บุคลากรก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม 
3. มีกิจกรรมการฝึกอบรม
บุคลากรอยา่งต่อเน่ืองทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  กระทรวงการคลงั 
5. ทบวงมหาวทิยาลยั 
6.  สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
7. กองกิจการภาพยนตร์ 
 

2. ยกยอ่งและสนบัสนุนบุคลากร
อาวโุสทางดา้นภาพยนตร์ 

1. ภาครัฐร่วมมือกบัภาคเอกชน
ในการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ
บุคลากรอาวโุส “ตน้แบบ” ดา้น
ภาพยนตร์ 
2. ภาครัฐร่วมมือกบัภาคเอกชน
จดั ตั้งกองทุนเพื่อเล้ียงชีพ
บุคลากรอาวโุสดา้นภาพยนตร์ 

1. มีการมอบรางวลัยกยอ่งเชิดชู
เกียรติบุคลากรอาวโุส “ตน้แบบ” 
ดา้นภาพยนตร์เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่บุคลากรรุ่นหลงั 
2. มีการสนบัสนุนงบประมาณ
เพื่อจดัตั้งกองทุนเพื่อเล้ียงชีพ
บุคลากรอาวโุสทางดา้น
ภาพยนตร์ 
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เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

เพื่อพฒันาบุคลากรทางดา้น
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์

1. สถาบนัการศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชนสร้างหลกัสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากร
เฉพาะดา้นภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์                                    
2. ภาครัฐส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมความร่วมมือกบัเครือข่าย
ดา้นภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. มีหลกัสูตรการเรียนการสอน
ในสถาบนัการศึกษาภาครัฐและ
ภาค เอกชนเพื่อการพฒันา
บุคลากรทาง ดา้นภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค ์                                           
2. มีกิจกรรมความร่วมมือกบัเครือ 
ข่ายดา้นภาพยนตร์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การเพิม่ช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 
      ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
มีรายไดห้ลากหลายช่องทางทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศ 

1. จดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
สนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรค ์

1. ภาครัฐและภาคเอกชนใหก้าร
สนบัสนุนงบประมาณการผลิต
และฉายภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์                                                 
2. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนั
จดัตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ี
ก าหนดนโยบายและปฏิบติังาน
ใหส้ าเร็จลุล่วง 

1. มีภาคีเครือข่ายท่ีมีความ
เขม้แขง็ทุกระดบัและทุกมิติ 
2. มีงบประมาณผลิตภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง  
 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงการคลงั 
4. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
5. กระทรวงมหาดไทย 
6.  กระทรวงการต่างประเทศ 
7. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
8. กองกิจการภาพยนตร์ 
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 2. วางแผนและด าเนินการส่ือสาร

การตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคแ์บบครบวงจร
ทั้งในและต่างประเทศ 

 1. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนั
วางแผนและด าเนินการส่ือสาร
การตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคแ์บบครบวงจร
ทั้งในและต่างประเทศ 

1.  มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรทั้งในและ
ต่างประเทศ                                           
2. มีการประสานความร่วมมือกบั
ส่ือทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศ                                   

9. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย     
10. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรมบันเทงิ 
       ผูบ้ริโภคเปล่ียนมุมมองจาก
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคม์าเป็นอุตสาหกรรม
บนัเทิง 

1. บูรณาการอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคก์บั
อุตสาหกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ 

1. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนั
จดัตั้งโครงการความร่วมมือดา้น
อุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการผลิตและสนบัสนุน
การแบ่งสรรการใชว้ตัถุดิบ 

1. มีการเจรจาเพื่อขยายการเช่ือม 
โยงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรคก์บัอุตสาหกรรม
สร้าง สรรคอ่ื์นๆ 
2. มีการผลิตสินคา้และบริการ
ภาย ใตช่ื้อ “อุตสาหกรรมบนัเทิง” 
3. มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อ
สนบัสนุนอุตสาหกรรมบนัเทิง
โดย เฉพาะ 
4. มีการพฒันาบุคลากรเพื่อรอง 
รับอุตสาหกรรมบนัเทิง 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระทรวงการคลงั 
5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. กระทรวงมหาดไทย 
7. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
8. ทบวงมหาวทิยาลยั 
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 2. ด าเนินการจดักิจกรรมส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจรเพื่อปรับ 
เปล่ียนมุมมองของผูบ้ริโภค 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การ
ผลิตส่ือทุกรูปแบบเพื่อ
ปรับเปล่ียนมุมมองของผูบ้ริโภค 

1. มีการส ารวจทศันคติและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรมส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร 

9. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
10. กองกิจการภาพยนตร์ 
11. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 
12. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 6 
 

การน าเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

 

 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ ในส่วนน้ีเป็นการตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 3 เพื่อน าเสนอ
ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ผูว้ิจยัได้
ท าการแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย      
สู่การเสริม สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์  
 ตอนท่ี 2 ผลการจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบายเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 

ตอนที ่1 ผลการประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม 
      ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์   
 ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ใน 4 ดา้น คือ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม 
ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์ โดยใชแ้บบสอบถาม และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย จ านวน   
5 คน ไดแ้ก่ 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.เสรี วงษม์ณฑา นกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนและการตลาด 
 2.  นางปรียากร  ศงัขวณิช    หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 2  
    ส านกัธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การคา้ 
    กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
 3.   นายอนนัต ์ชูโชติ  รองปลดักระทรวงวฒันธรรม 
   4.   นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกลุ ผูอ้  านวยการกองกิจการภาพยนตร์ 
         กรมการท่องเท่ียว 
 5.  นายวีระศกัด์ิ โควสุรัตน์  เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
 สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 17 ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 
 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1   ผลิตและฉายภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริมวฒันธรรมไทยและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1   ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 4.60 0.54 มาก

ท่ีสุด 
4.80 0.44 มาก

ท่ีสุด 
4.00 1.22 มาก 4.80 0.44 มาก

ท่ีสุด 
กลยุทธ์ที่ 1.2   บูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

4.20 0.83 มาก 4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

3.60 0.54 มาก 4.20 0.83 มาก 

กลยุทธ์ที่ 1.3   จดัตั้งกองทุนภาพยนตร์
แห่งชาติ 

4.40 0.89 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.54 มาก
ท่ีสุด 

3.80 1.30 มาก 4.40 0.89 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.40 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.60 0.36 มาก
ทีสุ่ด 

3.80 0.69 มาก 4.46 0.38 มาก
ทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 17 ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 
พบว่า มีความถูกตอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.43) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.36) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69) 
และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.38) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดงัน้ี 
 1.  ควรมีระบบการบริหารจดัการกองทุนภาพยนตร์แห่งชาติท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  ควรจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติใหไ้ดม้าตรฐานสากลโดยอาจดูแบบอยา่งจากการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศเกาหลีใต ้
 3.  ควรศึกษาขอ้มูลและประเมินสถานการณ์ก่อนการจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 
 4.  ควรมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบต่างๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 5.  ควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบริหารจัดการกองทุนเข้ามา
ด าเนินงาน 
 6.  ควรน าระบบสากลมาใช้กับค่ายภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
 7.  ควรก าหนดแนวทางดา้นการตลาดอยา่งรอบคอบและวางแผนการตลาดในระยะยาว 
 8.  ควรสร้างภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 9.  ควรใหรั้ฐบาลเป็นเจา้ภาพใหญ่ในการจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 
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ตารางท่ี 18  ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจร 
 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

เป้าประสงค์ที่ 2  ค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศเขา้มาใชบ้ริการดา้นภาพยนตร์ในประเทศไทย 
กลยุทธ์ที่ 2.1   จดัตั้งศูนยบ์ริการแบบ
เบด็เสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

3.60 1.14 มาก 5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 2.2   สร้างมาตรฐานในการ
บริหารจดัการแบบมืออาชีพ 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

3.80 1.30 มาก 4.40 0.89 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 2.3   ด าเนินการส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหน้านา
ประเทศไดรู้้จกัและใชบ้ริการ 

4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.00 1.22 มาก 4.40 0.89 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.80 0.29 มาก
ทีสุ่ด 

5.00 0.00 มาก
ทีสุ่ด 

3.80 1.12 มาก 4.60 0.54 มาก
ทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 18 ผลการประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้น
ภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจร พบว่า  มีความถูกตอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00) มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.12) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.60ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ดงัน้ี 
 1.  ควรก าหนดโครงสร้างองค์การและภารกิจในการด าเนินงานอย่างชัดเจนเพื่อ
ป้องกนัความสบัสนและซ ้าซอ้นในการท างาน 
 2.  ควรลดขั้นตอนการด าเนินงานทางดา้นเอกสารเก่ียวกบัการขออนุญาตใชส้ถานท่ี
ถ่ายท าเพื่อความรวดเร็วในการท างาน 
 3.  ควรเปิดใหบ้ริการแบบ 24 ชม. เพราะลูกคา้ คือ ค่ายภาพยนตร์ต่างชาติ 
 4.  ควรวางแผนการส่ือสารการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 5.  ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้งและรวดเร็วระหวา่งการปฏิบติังาน 
 6.  ควรน าแนวคิดเก่ียวกบัการบริการท่ีเป็นเลิศ (Customer Service Excellence) และ
แนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาล (Good Governance) เขา้มาใชใ้นการด าเนินงาน 
 7.  ควรจดัตั้งศูนยบ์ริการแบบ One Stop Service เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ 
 8.  ควรฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการใหส้ามารถบริการแบบเอกชนไม่ใช่ราชการ 
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ตารางท่ี 19  ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การรณรงคใ์หเ้ยาวชนไทยสนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

เป้าประสงค์ที่ 3  เยาวชนไทยเกิดความภาคภมิูใจในความเป็นไทยและสนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งดี 
กลยุทธ์ที่ 3.1   บูรณาการความร่วมมือกบั
ค่ายภาพยนตร์ไทย 

4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3.60 1.14 มาก 4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 3.2   บูรณาการความร่วมมือกบั
โรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศไทย 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.89 มาก
ท่ีสุด 

3.80 0.83 มาก 4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 3.3  ด าเนินการจดักิจกรรม
รณรงคส่์งเสริมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคท์ัว่ประเทศ 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

3.60 1.67 มาก 5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.73 0.43 มาก
ทีสุ่ด 

4.60 0.54 มาก
ทีสุ่ด 

3.66 1.13 มาก 4.86 0.18 มาก
ทีสุ่ด 

 
  
 
 



 229 

 จากตารางท่ี 19 ผลการประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การรณรงคใ์ห้เยาวชนไทย
สนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์พบว่า มีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54) มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
ส่วนเบ่ียง เบนมาตรฐานเท่ากบั 1.13) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.18)  
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ดงัน้ี 
 1.  ควรเร่ิมตั้งแต่การปรับวิธีคิดใหเ้ยาวชนไทยเลิกดูถูกดูแคลนภาพยนตร์ไทยก่อน 
 2.  ควรสร้างภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคทุ์กปีอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆร่วมกบัโรงภาพยนตร์เพื่อรณรงคใ์ห้
คนเขา้มาชมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 4.  ควรก าหนดให้ชดัเจนว่าจะบูรณาการกบัค่ายภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์อยา่งไร 
ผลิตปีละก่ีเร่ือง ฉายปีละก่ีเร่ือง จดัสรรงบประมาณอยา่งไร ตอ้งจดัท าโปรโมชัน่หรือไม่ อยา่งไร 
 5.  ควรศึกษาวิจยัตลาดอย่างรอบคอบก่อนสร้างภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคเ์พราะ
รสนิยมของกลุ่มวยัรุ่นเปล่ียนแปลงบ่อย และควรประเมินผลความพึงพอใจเม่ือเขา้ฉายแลว้ดว้ย 
 6.  ควรสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคแ์ละเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 20  ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

เป้าประสงค์ที่ 4  บุคลากรทางดา้นภาพยนตร์มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคต์ลอดห่วงโซ่การผลิต 
กลยุทธ์ที่ 4.1   พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรทางดา้นภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.40 0.54 มากท่ีสุด 5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 4.2   ยกยอ่งและสนบัสนุน
บุคลากรอาวโุสทางดา้นภาพยนตร์ 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

4.20 0.44 มาก 4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 4.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพฒันาบุคลากรทางดา้นภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค ์

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

3.60 0.54 มาก 4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.93 0.14 มาก
ทีสุ่ด 

4.43 0.27 มาก
ทีสุ่ด 

4.06 0.14 มาก 4.80 0.29 มาก
ทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 20 ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ พบว่า มีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.14) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดงัน้ี 
 1.  ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรระยะสั้ นและระยะยาวตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหก้ารพฒันาเกิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด 
 2.  ควรจดักิจกรรมใหน้กัเรียนและนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆร่วมกนัน าเสนอแนวทาง
ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 3.  ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เก่ียวกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคใ์หแ้ก่ประชาชนทัว่ไปท่ีมีความสนใจเขา้สู่อุตสาหกรรมน้ีดว้ย 
 4.  ควรใหก้ารยกยอ่งเชิดชูศิลปินอาวโุสเหมือนในต่างประเทศ 
 5.  ควรสนบัสนุนใหศิ้ลปินอาวโุสมีงานแสดงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นรายไดเ้ล้ียงชีพ 
 6.  ควรมีหลกัสูตรในสถาบันศึกษาท่ีสอนเก่ียวกับภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
โดยเฉพาะ         
 7.  ควรวางแผนงานเพื่อการพฒันาบุคลากรเขา้สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งจริงจงั 
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ตารางท่ี 21  ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มช่องทางในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

เป้าประสงค์ที่ 5  ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคมี์รายไดห้ลากหลายช่องทางทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 5.1  จดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
สนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

4.00 0.00 มาก 4.60 0.54 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 5.2  วางแผนการส่ือสาร
การตลาดภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
แบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

3.60 0.54 มาก 4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.90 0.22 มาก
ทีสุ่ด 

5.00 0.00 มาก
ทีสุ่ด 

3.80 0.27 มาก 4.70 0.44 มาก
ทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 21 ผลการประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มช่องทางในการสร้าง
รายไดใ้ห้ แก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ พบว่า มีความถูกตอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 5.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.00) มีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.27) และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.44) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ดงัน้ี 
 1. ควรจดัตั้งคณะท างานเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้น
การเพิ่มช่องทางสร้างรายไดใ้หแ้ก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 2.  ควรผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับรสนิยมของตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 3.  การส่ือสารการตลาดภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ควรมุ่งเน้นการน าเสนอภูมิ
ปัญญาไทยผสานกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 
 4.  รัฐและเอกชนต้องท างานร่วมกันเพื่อหาช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 5.  ควรเร่งด าเนินการขยายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคเ์ขา้สู่ตลาดโลก
โดยเร็ว 
 6.  ควรสร้างภาคีเครือข่ายและพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อระดมทุนเขา้สู่อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์                      
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ตารางท่ี 22  ผลการประเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การเช่ือมโยงใหเ้ป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง 
 

กลยุทธ์ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

ค่า 
เฉลีย่ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล 
ความ 
หมาย 

เป้าประสงค์ที่ 6  ผูบ้ริโภคเปล่ียนมุมมองจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคม์าเป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง 
กลยุทธ์ที่ 6.1   บูรณาการอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคก์บั
อุตสาหกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

3.60 1.14 มาก 5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

กลยุทธ์ที่ 6.1   ด าเนินการจดักิจกรรม
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อ
ปรับเปล่ียนมุมมองของผูบ้ริโภค 

4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

3.80 1.09 มาก 4.80 0.44 มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.90 0.22 มาก
ทีสุ่ด 

5.00 0.00 มาก
ทีสุ่ด 

3.70 1.09 มาก 4.90 0.22 มาก
ทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 22 ผลการประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเช่ือมโยงให้เป็น
อุตสาหกรรมบนัเทิง พบว่า มีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.22) มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.00) มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.09) และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.90 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.22) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั (ร่าง) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ดงัน้ี 
 1.  ควรผลกัดันให้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
พฒันาในระยะยาวโดยจดัตั้งหน่วยงานกลางข้ึนมาท าหนา้ท่ีเป็นแกนน าหลกั 
 2.  ควรส่ือสารแบรนดห์รือสินคา้และบริการภายใตแ้นวทางของอุตสาหกรรมบนัเทิง
เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกคุน้เคยและมองเป็นภาพรวม 
 3.  ควรส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างสมรรถนะการแข่งขนัเชิงคุณภาพภายในอุตสาหกรรม
บนัเทิงมากกวา่การแข่งขนัเชิงราคา 
 4.  ควรด าเนินการพฒันาอุตสาหกรรมบนัเทิงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภคในระดบัประเทศและระดบัสากล 
 5.  ควรส่ือสารการตลาดแบบ IMC ทั้ง Above The Line และ Below The Line 
 6.  ควรวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรให้รอบคอบเพราะผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่ยงัไม่เขา้ใจอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรคม์ากนกั                         
 7.  ควรมีการวดัผลการส่ือสารการตลาดท่ีท าไปทั้งก่อนและหลงัเพื่อน าไปปรับปรุง
แกไ้ขไดท้นัท่วงทีหากเกิดขอ้ผดิพลาด 
 
ตอนที ่2 ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การพฒันา 
     อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 

 2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่
การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
  หลงัจากท่ีผูว้ิจัยได้ท าการประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคด์ว้ยผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการก าหนดนโยบายแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย จ านวน 5 
คน โดยใชแ้บบสอบถาม ผูว้ิจยัจึงน าขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีไดม้าปรับปรุงและจดัท าเป็นขอ้เสนอเชิง
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นโยบายเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะใดท่ีมีเน้ือหาตรงกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัจะไม่น าไปใช้เพื่อ
ป้องกนัความซ ้ าซอ้น อีกทั้งจะใชต้วัหนากบัขอ้เสนอแนะท่ีไดเ้พิ่มเติมในยทุธศาสตร์ใหม่เพื่อแสดง
ความชัดเจน โดยสามารถสรุปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ ดงัแสดงในตารางท่ี 23 และแผนภาพท่ี 27 
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ตารางท่ี 23 ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 
     ผลิตและฉายภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรคเ์พื่อส่งเสริม
วฒันธรรมไทยและสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประเทศ 
 
 
 
 

1. ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
 

1. ภาครัฐก าหนดใหก้ารจดัตั้งค่าย
ภาพยนตร์เป็นนโยบายเร่งด่วน  
2. ค่ายภาพยนตร์แห่งชาติจะเป็น
องคก์รอิสระท่ีเป็นหน่วยงาน
กลางเพื่อการพฒันาภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ 
3. ค่ายภาพยนตร์แห่งชาติมีการ
จัดตั้งที่ได้มาตรฐานสากลโดยใช้
การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ในประเทศเกาหลใีต้
เป็นแบบอย่าง 
4. ภาครัฐปรับปรุงและออกกฎ 
ระเบียบต่างๆที่เอือ้ประโยชน์ต่อ
การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

1. ผูรั้บผดิชอบไดรั้บการพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์อง
การจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 
2. มีระบบการบริหารจดัการค่าย
ภาพยนตร์แห่งชาติท่ีทนัสมยัได้
มาตรฐานสากล 
3. มีการวางแผนการตลาดใหแ้ก่
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคใ์นระยะยาว 
4. มีการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
5. มีการฉายภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
6. มีการน าภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคไ์ปจ าหน่ายต่างประเทศ 
7. มีกองทุนส าหรับภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคโ์ดยเฉพาะ 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
3. กระทรวงพาณิชย ์
4. กระทรวงการต่างประเทศ 
5. กระทรวงการคลงั 
6. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 
7. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
8. กองกิจการภาพยนตร์ 
9. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 
10. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 
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ตารางท่ี 23 ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
 2. บูรณาการความร่วมมือระหวา่ง

ภาครัฐและเอกชน 
1. ผูรั้บผดิชอบร่วมกนัน าเสนอ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและก าหนดแนว
ทางแกไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรม 
2. ผู้รับผดิชอบร่วมกนัศึกษา
ข้อมูลและประเมนิสถานการณ์
ภายในและภายนอกก่อนการ
จัดตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 

  

3. จดัตั้งกองทุนภาพยนตร์แห่ง 
ชาติ 

1. ผูรั้บผดิชอบจดัสรร
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนการ
จดัตั้งกองทุนภาพยนตร์แห่งชาติ 
 2. ผู้รับผดิชอบจัดท าฐานข้อมูล
กลางเพือ่การบริหารจัดการ
กองทุนภาพยนตร์แห่งชาติ 
3. ผู้รับผดิชอบด าเนินการจัดจ้าง
บุคคลหรือคณะบุคคล 
(Outsource) ที่มคีวามรู้ความ
ช านาญมาบริหารจัดการกองทุน 
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ตารางท่ี 23 ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การจัดตั้งศูนย์บริการด้านภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจร 
     ค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ
เขา้มาใชบ้ริการดา้นภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย 

1. จดัตั้งศนูยบ์ริการดา้น
ภาพยนตร์จากต่างประเทศครบ
วงจรในรูป แบบองคก์รอิสระ 

1. ภาครัฐมีนโยบายเร่งด่วนในการจดัตั้ง
ศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศครบวงจรท่ีท าหนา้ท่ีให ้
บริการ และ อ านวยความสะดวกแก่ค่าย
ภาพยนตร์จากต่าง ประเทศโดยเฉพาะ 
2. ภาครัฐปรับปรุงกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่าง  ๆเพื่อลดขั้นตอนดา้น
เอกสารการขออนุญาตใชส้ถานท่ี
ถ่ายท าภาพยนตร์ 
3. ภาครัฐก าหนดโครงสร้างของ
องค์กรและภารกจิในการด าเนิน 
งานอย่างชัดเจนเพือ่ป้องกนัความ
สับสนและซ ้าซ้อนในการท างาน 
4. ภาครัฐจัดท าโครงการบริหาร
จัดการความรู้ทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัการ
บริการทีเ่ป็นเลศิเพือ่เพิม่สมรรถนะ
และประสิทธิภาพในการท างาน 

1. มีการส ารวจความตอ้งการของ
ค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศ
ก่อนและหลงัการจดัตั้ง
ศนูยบ์ริการ 
2. มีการจดัสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน
การใหบ้ริการ 
3. มีกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี
เอ้ือต่อการปฏิบติังาน 
4. มีการจดัอบรมความรู้ในการ
ใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่เจา้หนา้ท่ี
สม ่าเสมอ 

1. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
2. กองกิจการภาพยนตร์ 
3. กระทรวงพาณิชย ์
4. กระทรวงการต่างประเทศ 
5. กระทรวงการคลงั 
6. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 
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ตารางท่ี 23 ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
 2. สร้างมาตรฐานในการบริหาร

จดัการแบบมืออาชีพ 
1. การบริการเป็นแบบเบด็เสร็จ
ในจุดเดียว (One Stop Service) 
2. สร้างระบบฐานขอ้มูลกลางท่ี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถใชร่้วมกนัได ้
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในประเทศและต่าง ประเทศ 
(4) ด าเนินการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 

1. มีการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ
ในจุดเดียว 
2. มีการใหบ้ริการตลอด 24 ชม. 
3. มีระบบฐานขอ้มูลกลางท่ีถกู 
ตอ้งและรวดเร็ว 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือภายใน
และภายนอกประเทศ 
5. มีการบริหารจัดการทีถู่กต้อง 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

 

 3. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ดว้ย
การส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจร 

1. ผู้รับผดิชอบร่วมกนัวางแผน 
การส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
2. ผูรั้บผดิชอบร่วมกนัด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ศนูยบ์ริการดา้น
ภาพยนตร์จากต่างประเทศครบ
วงจรเพื่อใหน้านาประเทศไดรู้้จกั
และใชบ้ริการ 

1. มีการวางแผนการส่ือสารการ 
ตลาดแบบครบวงจรทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว 
2. มีการประชาสัมพนัธ์การให ้
บริการในต่างประเทศอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 23 ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การรณรงค์ให้เยาวชนไทยสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

     เยาวชนไทยเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
สนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคเ์ป็นอยา่งดี 

1. บูรณาการความร่วมมือกบัค่าย
ภาพยนตร์ไทย 

1. ภาครัฐร่วมมือกบัค่ายภาพยนตร์
ไทยท าวจิยัตลาดเก่ียวกบั
พฤติกรรมและความตอ้งการชม
ภาพยนตร์ของเยาวชนไทย 
2. ภาครัฐก าหนดให้ค่ายภาพยนตร์
ไทยผลติภาพยนตร์ไทยเชิงสร้าง 
สรรค์ค่ายละ 1 เร่ือง/ปี 
3. ผู้รับผดิชอบก าหนด
งบประมาณให้สอดคล้องกบั
แผนงานที่เตรียมไว้อย่าง
รอบคอบและรัดกมุ 

1. มีการส ารวจความตอ้งการของ
เยาวชนไทยก่อนและหลงัการ
สร้างภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์
2. มีการสร้างภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์ทุกปี 
 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระทรวงการคลงั 
5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. กระทรวงมหาดไทย 
7. ทบวงมหาวทิยาลยั 
8. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
9. กองกิจการภาพยนตร์ 
10. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 
11. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 
 

2. บูรณาการความร่วมมือกบัโรง
ภาพยนตร์ทัว่ประเทศไทย 

1. ผู้รับผดิชอบสนับสนุนให้มีการ
ฉายภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
เร่ืองละไม่ต ่ากว่า 1 สัปดาห์ 
2. ภาครัฐร่วมมือกบัโรง
ภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยจัด
กจิกรรมส่งเสริมการตลาด 

1. มีการฉายภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์ทัว่ประเทศเร่ืองละไม่
ต ่ากว่า 1 สัปดาห์ 
2. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมการ 
ตลาดร่วมกบัโรงภาพยนตร์ทัว่
ประเทศไทย 
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เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
 3. ด าเนินการจดักิจกรรมรณรงค์

ส่งเสริมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้าง 
สรรคท์ัว่ประเทศ 

1. ภาครัฐร่วมมือภาคเอกชนผลติ
ส่ือและจัดกจิกรรมรณรงค์ผ่าน
การส่ือสารการตลาดทุกช่องทาง
เพือ่ ปรับวธีิคดิให้เยาวชนไทยเลกิ
ดูถูกดูแคลนภาพยนตร์ไทย 
2. ผู้รับผดิชอบร่วมกนัส่ือสาร
การตลาดเกีย่วกบัภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
ทัว่ประเทศเพือ่ท าให้เกดิกระแส
และกระตุ้นรายได้ของภาพยนตร์ 

1. มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
และภาพลกัษณ์อนัดีงามใหแ้ก่
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
2. มีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัส่ือมวลชนสาขาต่างๆ 
3. มจี านวนผู้ชมภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค์เพิม่มากขึน้ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 
       บุคลากรทางดา้นภาพยนตร์มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคต์ลอดห่วงโซ่
การผลิต 

1. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ทางดา้นภาพยนตร์ไทยเชิงสร้าง 
สรรค ์

1. ผูรั้บผดิชอบจดัการฝึกอบรม
เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้น
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
ตลอดห่วงโซ่การผลิต                                        
2. ผู้รับผดิชอบเปิดโอกาสทางการ
เรียนรู้ให้แก่บุคคลทีส่นใจเกีย่วกบั
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

1. มีแผนพฒันาบุคลากรทางดา้น
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
ระยะสั้นและระยะยาว 
2. มีการส ารวจความตอ้งการของ
บุคลากรก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
3. มีกิจกรรมฝึกอบรมบุคลากรทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4.  กระทรวงการคลงั 
5. ทบวงมหาวทิยาลยั 
6.  สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
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เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
 2. ยกยอ่งและสนบัสนุนบุคลากร

อาวโุสทางดา้นภาพยนตร์ 
1. ภาครัฐร่วมมือกบัภาคเอกชน
ในการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคลากร
อาวโุส “ตน้แบบ” ดา้นภาพยนตร์ 
2. ภาครัฐร่วมมือกบัภาคเอกชน
จดัตั้งกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพของ
บุคลากรอาวโุสดา้นภาพยนตร์ 
3. ผู้รับผดิชอบสนับสนุนให้
บุคลากรอาวุโสทางด้านภาพยนตร์
มีงานแสดงอย่างต่อเน่ือง 

1. มีการมอบรางวลัยกยอ่งเชิดชู
เกียรติบุคลากรอาวโุส “ตน้แบบ”
ดา้นภาพยนตร์ท่ีแบบอยา่งท่ีดีแก่
บุคลากรรุ่นหลงั 
 2. มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของกองทุนฯ
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 

7. กองกิจการภาพยนตร์ 
 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อพฒันาบุคลากรทางดา้น
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
 
 
 
 
 

1. สถาบนัการศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชนสร้างหลกัสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากร
เฉพาะดา้นภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์                                    
2. ภาครัฐส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมความร่วมมือกบัเครือข่าย
ดา้นภาพยนตร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. มีหลกัสูตรการเรียนการสอน
ในสถาบนัการศึกษาภาครัฐและ
ภาค เอกชนเพื่อการพฒันา
บุคลากรทาง ดา้นภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค ์                                           
2. มีกิจกรรมความร่วมมือกบัเครือ 
ข่ายดา้นภาพยนตร์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
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เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การเพิม่ช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 
      ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
มีรายไดห้ลากหลายช่องทางทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศ 

1. จดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
สนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค ์

1. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนั
จดัตั้งคณะท างานเพื่อเป็นหน่วย งาน
กลางในการท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา
ดา้นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้
ใหแ้ก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์                                  
2.  ผูรั้บผดิชอบใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณในการผลิตและฉาย
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์                                          
3. ผู้รับผดิชอบสร้างความเช่ือม 
โยงให้การผลติภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์ในระดบัภูมภิาค
อาเซียนและระดับโลก 

1. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือท่ีมี
ความเขม้แขง็ทุกระดบัและทุกมิติ                      
2. มีการผลติภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค์ทีส่อดคล้องกบั
รสนิยมและความต้องการของ
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
3. มีงบประมาณผลิตและฉาย
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
อยา่งต่อเน่ือง    

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงการคลงั 
4. กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา 
5. กระทรวงมหาดไทย 
6.  กระทรวงการต่างประเทศ 
7. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
8. กองกิจการภาพยนตร์ 
9. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย      
10. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 

 2. วางแผนและด าเนินการส่ือสาร
การตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคแ์บบครบวงจร
ทั้งในและต่างประเทศ 

1. ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนั
วางแผนและด าเนินการส่ือสาร
การตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคแ์บบครบวงจร
ทั้งในและต่างประเทศ 

1. มีการจดัสรรงบประมาณการ
ส่ือสารการตลาดแบบอยา่งเพียงพอ                                           
2. มีการประสานความร่วมมือกบั
ส่ือทุกแขนงทั้งในและต่างประเทศ                                   
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เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
   2. ผู้รับผดิชอบด าเนินการส่ือสาร

การตลาดที่มุ่งเน้นการน าเสนอ     
ภูมปัิญญาไทยผสานกบั
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 

  

ยุทธศาสตร์ที ่6  การเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรมบันเทงิ 
      ผูบ้ริโภคเปล่ียนมุมมองจาก
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคม์าเป็นอุตสาหกรรม
บนัเทิง 

1. การบูรณาการอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคก์บั
อุตสาหกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ 

1. จดัตั้งโครงการความร่วมมือ
ดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์พื่อ
สนบัสนุนการแบ่งสรรการใช้
วตัถุดิบและเพิ่มศกัยภาพการผลิต                                    
2. ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ
ภายในอุตสาหกรรมบันเทงิด้วย
การแข่งขันเชิงคุณภาพมากกว่า
เชิงราคา                                              
3. ผู้รับผดิชอบร่วมกนัจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน
อุตสาหกรรมบันเทงิ 

 

1. มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึน้ 
เพือ่ท าหน้าที่เป็นแกนน าหลกัใน
การผลกัดันโครงการความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์               2. มีการ
เจรจาเพื่อขยายการเช่ือม โยง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคก์บัอุตสาหกรรมสร้าง 
สรรคอ่ื์นๆ                                      
3. มีการผลิตสินคา้และบริการ
ภาย ใตช่ื้อ “อุตสาหกรรมบนัเทิง”         
4.มีการพฒันาบุคลากรเพื่อรอง 
รับอุตสาหกรรมบนัเทิง 

1. กระทรวงวฒันธรรม 
2. กระทรวงพาณิชย ์
3. กระทรวงศึกษาธิการ 
4. กระทรวงการคลงั 
5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
6. กระทรวงมหาดไทย 
7. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
8. ทบวงมหาวทิยาลยั 
9. สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ 
10. กองกิจการภาพยนตร์ 
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เป้าประสงค์ของการพฒันา กลยุทธ์การพฒันา แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวดัการพฒันา ผู้รับผดิชอบ 
 2. ด าเนินการจดักิจกรรมส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจรเพื่อ 
เปล่ียนมุมมองของผูบ้ริโภค 

1. ศึกษาข้อมูลและท าการ
วเิคราะห์ สถานการณ์ของ
ภาพยนตร์ไทยและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์เพือ่น ามาก าหนด
แผนการส่ือสารการตลาด                                  
2. สนบัสนุนใหมี้การผลิตส่ือและ
จดักิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อเปล่ียน
มุมมองของผูบ้ริโภค 

 

1. มีการส ารวจทศันคติและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรมส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร 
2. มีการส่ือสารการตลาดอย่าง
ต่อเน่ืองเพือ่ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในระดบั 
ประเทศและระดบัสากล 

11. ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย 
12. โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย 
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แผนภาพท่ี 27 ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิ 

เชิงสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจดัตั้ง 

ค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 

1. ก าหนด 
เป็นวาระ
แห่งชาติ 

2. บูรณาการ
ความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐ
และเอกชน 

3. จดัตั้ง
กองทุน
ภาพยนตร์
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจดัตั้งศูนย์บริการด้านภาพยนตร์

จากต่างประเทศครบวงจร 

1. จดัตั้งศูนย ์บริการ
ดา้นภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศครบ
วงจรในรูปแบบ
องคก์รอิสระ 

2. สร้างมาตรฐาน
ในการบริหาร
จดัการแบบ 
มืออาชีพ 

3. ด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์
ดว้ยการส่ือสาร
การตลาดแบบ
ครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การรณรงค์ให้เยาวชนไทยสนับสนุน

ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

1. บูรณาการ
ความร่วมมือ

กบัค่าย
ภาพยนตร์ไทย 

2. บูรณาการ
ความร่วมมือกบั
โรงภาพยนตร์ทัว่
ประเทศไทย 

3. ด าเนินการจดั
กิจกรรมรณรงค์

ส่งเสริม
ภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค์

ท่ัว
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใน

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

1. พฒันา
ศกัยภาพของ

บุคลากรทางดา้น
ภาพยนตร์ไทย
เชิงสร้างสรรค ์

2. ยกยอ่งและ
สนบัสนุน

บุคลากรอาวโุส
ทางดา้น
ภาพยนตร์ 

3. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อ
พฒันาบุคลากร

ทางดา้น

ภาพยนตร์ไทย
เชิง

สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเช่ือมโยงให้เป็นอตุสาหกรรมบันเทิง 

2. วางแผนและด าเนินการ
ส่ือสารการตลาดอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
แบบครบวงจรทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเพิม่ช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่

ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ 

1. จดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจ
เพ่ือสนบัสนุนการผลิต
ภาพยนตร์ไทยเชิง

สร้างสรรค ์

 

2. ด าเนินการจดักิจกรรม
ส่ือสารการตลาดแบบครบ
วงจรเพ่ือเปล่ียนมุมมอง 

ของผูบ้ริโภค 

1. การบูรณาการ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

เชิงสร้างสรรคก์บั
อุตสาหกรรมสร้างสรรคอ่ื์น 
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  2.2 กลไกการขับเคลือ่นในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
   ในส่วนของกลไกการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคไ์ปสู่การปฏิบติั มีดงัน้ี 
   1.  ควรมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้
ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์กิด
ผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงพาณิชย ์
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ  
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย ทบวงมหาวิทยาลยั และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หน่วยงานภาคเอกชน ไดแ้ก่ สมาพนัธ์สมาคม
ภาพยนตร์แห่งชาติ ค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย และ โรงภาพยนตร์ในประเทศไทย โดย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขา้งตน้น้ีจะตอ้งประสานความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนมี
การติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
   2.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งควรด าเนินการรณรงคส่์งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อให้
ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ 
   3.  ควรปรับปรุงแกไ้ขและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
ต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์  อาทิ การออก
พระราชบญัญติัเพื่อผลกัดนัให้เป็นวาระแห่งชาติ การตั้งองคก์รอิสระเพื่อเป็นองคก์รหลกัในการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะ การเพิ่มบทลงโทษกรณีมีการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นตน้ 
   4.  ควรพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มีศกัยภาพเพียงพอ
ในการท างานตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อใหส้ามารถผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานสากลอนัจะน าไปสู่การส่งออกเชิงวฒันธรรมในอนาคต 
 
 



 
 

บทที่ 7 
 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคค์ร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (2) เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และ (3) เพื่อ
น าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบกระบวนการวิจยัเป็น 4 ระยะ 7 ขั้นตอน โดยระยะท่ี 1 เป็นการศึกษา
สภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย แบ่งออกเป็นขั้นตอนท่ี 1 การวิจยั
เชิงส ารวจ ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณ์เจาะลึก และขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีดี ระยะท่ี 2    
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย โดยด าเนินการในขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) ในระยะท่ี 3 เป็นการยกร่างยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยด าเนินการในขั้นตอนท่ี 5 การจบัคู่สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก (TOWS Matrix) และในระยะท่ี 4 เป็นการรับรองยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์แบ่งเป็นขั้นตอนท่ี 6 การวิจยัเชิงส ารวจ 
และขั้นตอนท่ี 7 การจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ (1) ผูช้มภาพยนตร์ไทยท่ีฉายในโรงภาพยนตร์
มลัติเพลก็ซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 
405 คน (2) ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant) จ านวน 18 คน จ าแนกออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 3 คน 
ประกอบดว้ย 1) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์2) นกัวิชาการดา้นเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์ 3) ผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์ 4) ผูก้  ากบัภาพยนตร์ 5) นกัวิชาการดา้นภาพยนตร์ 
และ 6) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์ (3) ผูท่ี้ก าหนดนโยบายและ/หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย จ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เน้ือหา และ
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ) 
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สรุปผลการวจัิย 
 

 ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ีคือ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุ  ่ากว่า 20 ปี เป็นนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 5,000 บาท เลือกชมภาพยนตร์ไทยใน            
โรงภาพยนตร์เดือนละ 1 – 2 คร้ัง นิยมรับชมกบัเพื่อน เลือกชมในวนัหยดุช่วงกลางวนั (เสาร์ – 
อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ มีค่าใชจ่้ายโดยรวมแต่ละคร้ังอยูร่ะหว่าง 200 – 300 บาท ส่วน
ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ท่ีคิดว่ายอมรับไดคื้อราคาต ่ากว่า 100 บาท/ใบ โดย
ประเภทของภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ท่ีนิยมเลือกชม ไดแ้ก่  ตลก ผ ีบู๊/แอค็ชัน่ ชีวิต และโป๊ 
(เรทเอ๊กซ์/อาร์) ตามล าดบั และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ ไดแ้ก่ 
(1) ชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์ (2) ชอบค่ายหนงั (3) ชอบนกัแสดง (4) ชอบเน้ือเร่ือง (5) ชอบการลด/
แลก/แจก/แถม/ ชิงโชค (6) ชอบเทคนิคการถ่ายท า (7) ชอบเพลงประกอบ และ (8)ชอบชุดถงัป๊อป
คอร์น (Popcorn Bucket) และน ้ าอดัลม (Soft Drink) ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ ตามล าดบั 
นอกจากน้ีส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ ไดแ้ก่ (1) การบอก
ต่อ (ปากต่อปาก) (2)โทรทศัน์ (3) ส่ือ Social Media  (4) กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ (5) 
การลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค (6) สินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของภาพยนตร์ เช่น หนงัสือการ์ตูน แกว้น ้ า 
พวงกุญแจ เส้ือยืด ฯลฯ (7) ภาพยนตร์ตวัอย่างในโรงภาพยนตร์ (8) วิทยุ (9) ชุดถงั ป๊อคอร์น    
(Popcorn Bucket) และ น ้ าอดัลม (Soft Drink) ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ (10) นิตยสาร 
(11) ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ (12) โทรศพัทมื์อถือ (sms/mms) และ (13) หนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั 
 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัยุทธศาสตร์   
ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคไ์วว้่า 1) ภาครัฐ
ควรลงทุนในภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์เต็มตัว 2) ควรสร้างหลักสูตรทางด้านภาพยนตร์
สร้างสรรคอ์ยา่งชดัเจน 3) ควรสร้างค่ายภาพยนตร์แห่งชาติส่งเสริมความเป็นไทย 4) ควรเช่ือมโยง
ให้เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง 5) ควรสร้างค่านิยม/ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ 6) ควร
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยอยา่งต่อเน่ือง 
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 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
 ผลการวิจัย พบว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกในยคุโลกาภิวตัน์ดว้ยการน านโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคม์าใชใ้น
การพฒันาประเทศ โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไดมี้พฒันาการอย่างต่อเน่ืองตามล าดบัจาก
ระบบฟิล์มมาสู่ดิจิตอลท าให้มีศักยภาพมากพอท่ีจะสร้างรายได้และการจ้างงานให้เกิดข้ึน
ภายในประเทศ อีกทั้งยงัช่วยส่งออกวฒันธรรมไทยไปขายในตลาดโลก อย่างไรก็ตามเร่ืองท่ีตอ้ง
พฒันาอย่างเร่งด่วนก็คือการท่ีเน้ือหาของภาพยนตร์ไทยมกัจะวนเวียนในรูปแบบเดิมๆ เน่ืองจาก
นายทุนจะมองกระแสของภาพยนตร์ในตลาด ณ ขณะนั้นเป็นหลกั 
 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาวธีิปฏิบัติที่ดี 
 ผลการวิจยั พบว่า ผลลพัธ์ของการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใตท้ าให้ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์เกาหลีใตป้ระสบ
ความส าเร็จอยา่งงดงามในตลาดโลก และอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใตก้ลายเป็น 1 ใน 10 ของ
อุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายไดอ้ย่างมหาศาลให้แก่ประเทศส่งผลท าให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
เติบโตตามไปดว้ย ส่วนผลลพัธ์ของการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ญ่ีปุ่นกคื็อ การท่ีเศรษฐกิจญ่ีปุ่นไดมี้โอกาสฟ้ืนตวัข้ึนมาอีกคร้ังหลงัจากเกิด
ความตกต ่าอยา่งรุนแรง อีกทั้งวฒันธรรมญ่ีปุ่นก็ก าลงัเป็นท่ีสนใจของผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์
จากฮอลลีวูด้ 
 

 วตัถุประสงค์ที ่2 เพือ่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) 
 ผลการวิจยั พบวา่ สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย พบวา่โอกาส (Opportunities) ไดแ้ก่ (1) แรงงานฝีมือในประเทศไทยมีค่าจา้งต ่า (2) ภาพยนตร์
ไทยเชิงสร้างสรรคช่์วยฟ้ืนฟคูวามสามคัคีของคนในชาติและเพิ่มโอกาสส่งออกวฒันธรรมไทย (3) 
ธุรกิจใหเ้ช่าวสัดุอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์มีโอกาสขยายตวัมากข้ึน (4) วยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลกัมีพฤติกรรมการตอบรับความแปลกใหม่อยา่งรวดเร็ว (5) การส่ือสารการตลาดของภาพยนตร์
ไทยเป็นแบบครบวงจร (6) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยขยายความร่วมมือ
ทางด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์  และ (7) ภาครัฐเร่ิมให้
ความส าคญักับการพฒันาและเพิ่มปริมาณการส่งออกภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ อุปสรรค 
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(Threats ) ไดแ้ก่ (1) การหลัง่ไหลของแรงงานฝีมือขา้มชาติ (2) ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคสู์งกว่าปกติ (3) ผูบ้ริโภคขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์(4) 
สภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งระมดัระวงัในการจบัจ่ายใชส้อย (5) การไหลบ่าทาง
วฒันธรรมอาจแยง่ชิงรายไดจ้ากภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์(6) ปัญหาความเร็วของอินเตอร์เน็ต 
(7) ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และ (8) ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิยงัคงอยู ่ส่วน
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พบว่า จุดแขง็ (Strength ) 
ไดแ้ก่ (1) บุคลากรมีความเช่ียวชาญและมีผลงานไดรั้บการยอมรับระดบัโลก (2) การพฒันา
บุคลากรมุ่งเนน้การปฏิบติัจริง (3) มีการแบ่งงานตามหนา้ท่ีชดัเจน (4) การน าเทคโนโลยีมาใช้
อ  านวยความสะดวก (5) การบริหารจดัการทั้งแบบครบวงจรและแบบOutsource (6) การผลิตและ
ฉายมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากลมากข้ึน (7) มีการใส่ใจกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภค (8) 
ภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่สร้างสรรคผ์ลงาน และ (9) มีการรวมตวักนัในรูปแบบ
สมาคม จุดอ่อน (Weaknesses ) ไดแ้ก่ (1) บุคลากรไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ (2) ขาดการยกยอ่ง
บุคลากรอาวุโสดา้นภาพยนตร์ (3) มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ส่วนตวัและระบบอุปถมัป์ (4) โครงสร้าง
ของอุตสาหกรรมมีลกัษณะก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด (5) บทภาพยนตร์ไทยไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาด (6) ขาดการวางแผนกลยทุธ์แบบองคร์วม (7) นายทุนสร้างภาพยนตร์ไทยตาม
ความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั (8) ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากภาครัฐอย่างจริงจงั 
และ (9) ขาดการส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจับคู่สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก (TOWS Matrix) 
 ผลการวิจยั พบวา่ การก าหนดกลยทุธ์เชิงรุก (SO) กลยทุธ์เชิงพฒันา (WO) กลยทุธ์เชิง
ป้องกนั (ST) และกลยทุธ์เชิงรับ (WT)  เพื่อใชเ้ป็น (ร่าง) ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์มีดงัน้ี กลยทุธ์เชิงรุก (SO) ไดแ้ก่ 1) การ
จดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 2) การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจร 
และ 3) การรณรงคใ์หเ้ยาวชนไทยสนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์กลยทุธ์เชิงพฒันา (WO) 
ไดแ้ก่ การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์กลยุทธ์เชิง
ป้องกนั (ST) ไดแ้ก่ การเพิ่มช่องทางในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์กลยทุธ์
เชิงรับ (WT) ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงใหเ้ป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง 
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 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่
การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 สรุปผลจากการรับรอง (ร่าง) ยุทธศาสตร์และการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดป้ระเมิน (ร่าง) ยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
สู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคด์ว้ยผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
นโยบายแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย จ านวน 5 คน โดยใช้
แบบสอบถาม และพบว่า ผลการประเมินอยูใ่นระดบั มาก และ มากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะ
ต่างๆท่ีได้มาปรับปรุงและจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์
ดงัน้ีคือ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การจดัตั้งศูนยบ์ริการ
ดา้นภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจร ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การรณรงคใ์ห้เยาวชนไทยสนับสนุน
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์ ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเพิ่มช่องทางสร้างรายไดใ้หแ้ก่ภาพยนตร์ไทย 
เชิงสร้างสรรค ์กลยทุธ์การพฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การเช่ือมโยงใหเ้ป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง  
 
อภิปรายผล 
 ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัตามขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
 

 วัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 1.  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูช้มภาพยนตร์ไทย
ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์มลัติเพลก็ซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เพศหญิง อายตุ  ่ากว่า 20 ปี 
และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 5,000 บาท โดยส่วนใหญ่มกัจะเลือกชมภาพยนตร์ไทยประเภทตลก
เพราะชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์ นิยมรับชมกบัเพื่อน ประมาณเดือนละ 1 – 2 คร้ัง ในวนัหยดุช่วงเวลา
กลางวนั (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ และตดัสินใจเลือกชมจากการบอกต่อ (ปากต่อ
ปาก) ในแต่ละคร้ังจะมีค่าใชจ่้ายโดยรวมอยูร่ะหว่าง 200 – 300 บาท ส่วนราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ไทย
ในโรงภาพยนตร์ท่ีคิดว่ายอมรับได ้คือ ราคาต ่ากว่า 100 บาท/ใบ ดงัท่ีคุณยงยุทธ ทองกองทุน         
ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ “...ฐานคนดูหนงัไทยกลุ่มใหญ่สุดคือพวกวยัรุ่น อนัน้ี
ไม่ไดพู้ดเอง มีผลวิจยัจากหลายส านกัออกมาตรงกนั ซ่ึงกลุ่มคนพวกน้ีมกัมีนิสัยข้ีเห่อ อยากรู้อยาก
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เห็น ชอบความหวือหวา แปลกใหม่ น่าคน้หา น่าต่ืนเตน้ ถา้คนท าหนังออกมาไดโ้ดนใจน่ียิ่งกว่า  
ถูกหวย เพราะจะแห่แหนกนัเขา้ไปดู ของอะไรท่ีท าออกมาน่ีซ้ือกนัเป็นว่าเล่นเพราะไม่ไดห้าตงัค์
เองนิ เงินพ่อเงินแม่ทั้งนั้น...” สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรักศานต ์วิวฒัน์สินอุดม (2548) ท่ีศึกษา
เร่ืองทิศทางการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และพบว่า ผูช้มส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่น 
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี เพศหญิงชอบภาพยนตร์ผแีละตลก ส่วนเพศชายชอบภาพยนตร์แอคชัน่
มากกว่า และต่างต้องการชมภาพยนตร์ไทยเพื่อความสนุกบันเทิงมากกว่าเหตุผลด้านเน้ือหา         
ซ่ึงเป็นไปตามท่ี Rogers (1983: 247 - 251) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมของผูย้อมรับนวตักรรมเร็ว (Early 
Adopters: Respectable) ว่าเป็นตวัอยา่งท่ีดีดา้นการยอมรับนวตักรรม เพราะเป็นกลุ่มท่ีไม่กา้วหนา้
เกินไปในดา้นความคิด มีการศึกษาดี ฉลาดชอบแสดงความคิดเห็น และชอมมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสงัคม 
 2.  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไวว้่า (1) ภาครัฐควรลงทุนในภาพยนตร์ไทย             
เชิงสร้างสรรคเ์ต็มตวั  (2) ควรสร้างหลกัสูตรทางดา้นภาพยนตร์สร้างสรรคอ์ย่างชดัเจน (3) ควร
สร้างค่ายภาพยนตร์แห่งชาติส่งเสริมความเป็นไทย (4) ควรเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง  
(5) ควรสร้างค่านิยม/ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ (6) ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัภาพยนตร์
ไทยอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นไปตามท่ีส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (2548) ไดอ้ธิบายไวว้่า
องคป์ระกอบของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ประกอบไปดว้ย ระบบ
นวตักรรม (Innovation System)  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
เทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) 
และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Tze - Chang 
Liu (2011) ท่ีศึกษาเร่ือง Open Education and the Creative Economy: Global Perspectives and 
Comparative Analysis และพบว่า แนวทางของแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคข้ึ์นอยู่กบัหลาย
ประเด็นของการพฒันา เช่น นโยบาย วฒันธรรมทางสังคม การศึกษา การร่วมมือทางธุรกิจ และ
โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี  อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเรวตั ธรรมาอภิรมณ์ และ 
ชยนัต ์พิภพลาภอนนัต์  (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาสถานะและแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคใ์นประเทศไทย: กรณีกลุ่มส่ือ และพบว่า ในช่วงปีพ.ศ. 2545 – 2551 ผลผลิตของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มส่ือ มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย ร้อยละ 3.98 สาขาการกระจายเสียงเป็น
กลุ่มท่ีมีมูลค่าการผลิตรวมสูงสุด รองลงมาคือ สาขาการพิมพแ์ละส่ือการพิมพ ์และสาขาภาพยนตร์
และวีดีทศัน์ ตามล าดบั โดยสาขาภาพยนตร์และวีดิทศัน์นั้นมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมตน้น ้ า
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มากกว่าปลายน ้ า ทั้งน้ีปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า “...การ
สร้างภาพยนตร์ให้ไดท้ั้งเงินและกล่องมนัตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานกนั เหมือนการปรุง
อาหารให้ออกมารสชาติดี อร่อย ถูกใจคนกิน ทีน้ีหนังไทยน่ีถา้อยากจะส่งเสริมมนัก็ตอ้งอาศยั  
ความร่วมมือจากหลายส่วน…” อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์กลุ่มส่ือท่ีมีศกัยภาพสูงสมควรท่ีจะไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงัและเร่งด่วนเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรมอนัจะน าไปสู่
การปลูกจิตส านึกในเร่ือง “ความเป็นไทย” ให้แก่ประชาชนในชาติรวมไปถึงเป็นการส่งออกทาง
วฒันธรรมไปขายยงัตลาดโลกเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศในอนาคต 
 3.  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาวิธีปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกับการ
ผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศตน้แบบ 
ไดแ้ก่ เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น พบว่า สาเหตุท่ีเกาหลีใตท้  าการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพราะภยัคุกคามจากเกาหลีเหนือ จีน และรัสเซีย รวมไปถึง
การประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง การผลกัดนันโยบายฯ ด าเนินการผา่นกระทรวงวฒันธรรม 
กีฬา และการท่องเท่ียว (Ministry of Culture, Sport and  Tourism) โดยมุ่งเนน้การพฒันาไปท่ี 
Culture Content เพื่อส่งออกวฒันธรรมเกาหลีไปสู่ภูมิภาคเอเชียผ่านส่ือต่างๆ ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ 
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์จากเกาหลีใตป้ระสบความส าเร็จอย่างงดงามในตลาดโลก และ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใตก้ลายเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายไดอ้ยา่ง
มหาศาลให้แก่ประเทศส่งผลท าให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเติบโตตามไปดว้ย ส าหรับญ่ีปุ่นสาเหตุ
ของการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์เน่ืองมาจาก
ภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพยแ์ตกในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และสภาวะการแข่งขนัท่ีญ่ีปุ่นตอ้ง
ต่อสู้กบัจีนและเกาหลีใตใ้นตลาดอุตสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
รวมไปถึงการเกิดมหนัตภยัสึนามิท าใหรั้ฐบาลญ่ีปุ่นตอ้งด าเนินการผา่นนโยบายเชิงสร้างสรรคแ์ละ
มาตรการต่างๆ ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ เศรษฐกิจญ่ีปุ่นฟ้ืนตวัข้ึนมาอีกคร้ังอีกทั้งวฒันธรรมญ่ีปุ่นก็ไดรั้บ
ความสนใจจากผูอ้  านวยการสร้างภาพยนตร์จากฮอลลีวูด้เป็นอยา่งมาก จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็น
วา่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคมี์ความส าคญัในฐานะเป็นทางเลือกหน่ึงในการส่งเสริมการพฒันามนุษย์
และการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในดา้นทรัพยากร
มนุษย ์ดา้นความรู้  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความยัง่ยนื  (ศุภวุฒิ สายเช้ือ, 2551 : 106) สอดคลอ้ง
กบัความคิดเห็นของนนัทขวา้ง สิรสุนทร นกัวิจารณ์ภาพยนตร์ ท่ีกล่าวว่า “…ขอยกตวัอยา่งจาก
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใตแ้ลว้กัน เพราะจะได้มองเห็นความแตกต่างจากประเทศไทย    
อย่างชดัเจน  ทุกวนัน้ีมีใครบา้งไม่รู้จกัเกาะเซจู เกิรลเ์จนเนอเรชัน่ เรน ลีมินโฮ ซองเฮเคียว หรือ
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หนังยยัตวัร้ายทั้งหลาย เม็ดเงินท่ีเราสูญเสียให้กบัเกาหลีใตห้ลกัๆมาจากอุตสาหกรรมน้ี...” อาจ
กล่าวไดว้่านโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศ
ตน้แบบเป็นการผลกัดนัโดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการเพื่อลด
ความเส่ียงจากการพึ่ งพาภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจหน่ึง ดังนั้ นจึงเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับ
น ามาใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคต่์อไป 
 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพือ่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 1.  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายนอกของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย พบว่า  โอกาส (Opportunities) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ไดแ้ก่  (1) ความ
สุภาพอ่อนนอ้มของคนไทย (2) แรงงานฝีมือไทยมีค่าจา้งท่ีต ่า (3) ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคจ์ะ
ช่วยฟ้ืนฟูความสามคัคีในหมู่คนไทย (4) ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคจ์ะช่วยส่งออกวฒันธรรม
ไทยไปขายตลาดโลก (5) กระแสนิยมเอเชียมีแนวโน้มท่ีดีในตลาดโลก (6) กลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็น
เป้าหมายหลกัมีอ านาจการซ้ือสูง (7) การส่ือสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัเป็นแบบ
ครบวงจร (8) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และ (9) สังคมโลกยอมรับแนวคิด
เก่ียวกบัการส่งออกทางวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรค ์อุปสรรค (Threats ) ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย ไดแ้ก่ (1) การหลัง่ไหลของแรงงานขา้มชาติ (2) ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคสู์งกว่าการผลิตภาพยนตร์ทัว่ไป (3) ราคาตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์
สูงข้ึน (4) สภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อย (5) 
การหลัง่ไหลของวฒันธรรมต่างชาติในกลุ่มวยัรุ่น (6) ความเช่ืองชา้ของอินเตอร์เน็ต (7) ความไม่
แน่นอนทางการเมือง และ (8) ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยยงัคงมีอยูแ่ละเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
จะเห็นไดว้่ากระแสโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลให้นานาประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี(วรวรรณ ชาญดว้ยฤทธ์ิ, 2545 : 1 – 15) ประเทศไทย    
จึงพิจารณาถึงโอกาสในการน านโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคม์าใชใ้นการพฒันาประเทศเพื่อหนี
จากการแข่งขนัแบบเดิมๆ โดยจะน าเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ค่านิยม ประเพณี  ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานานมาประยกุตเ์ป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
(ส านกับริหารและพฒันาองคค์วามรู้, 2557) โดยหน่ึงในอุตสาหกรรมสร้างสรรคไ์ทยท่ีมีศกัยภาพ
มากพอท่ีจะเป็นสินคา้ส่งออกไปขายในตลาดโลกก็คือ “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย” เน่ืองจาก
ไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศในระดบัหน่ึง (มณฑิรา ธาดาอ านวยชยั , 2552 : 230) สอดคลอ้ง
กบัท่ีจ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย (2541) ท าการศึกษาวิจยัและพบว่าภาพยนตร์ไทยมีลกัษณะเป็น
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สินคา้ขา้มชาติประเภทหน่ึงซ่ึงสามารถท าเงินตราเขา้ประเทศได้จ  านวนมหาศาลและเผยแพร่
วฒันธรรมของชาติได้ด้วยในเวลาเดียวกันเฉกเช่นท่ีภาพยนตร์ต่างประเทศกระท าอยู่มาอย่าง
ต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุธาทิพย ์แซ่เผอืก (2549) ท่ีพบว่าตลาดต่างประเทศให้
ความสนใจภาพยนตร์ไทยสูงมากข้ึน เม่ือเทียบกับอดีตจากการท่ีได้รับคัดเลือกและประสบ
ความส าเร็จดา้นรางวลัจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ  
 2.  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัภายในของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย พบว่า จุดแขง็ (Strength ) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ไดแ้ก่  (1) บุคลากรมี
ความเช่ียวชาญดา้นการผลิตภาพยนตร์ไทยแบบครบวงจร (2) บุคลากรมีผลงานเป็นท่ียอมรับทั้งใน
ระดบัประเทศและต่างประเทศ (3) เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์ไทยมีความกา้วหนา้ (4) 
ประเทศไทยมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัซ่ีงน ามาใชใ้นการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคไ์ด ้(5) โรง
ภาพยนตร์ในประเทศไทยมีความทนัสมยั (6) ความเป็นไทยมีหลากหลายแง่มุมท่ีจะน าเสนอเป็น  
จุดขาย (7) ผูป้ระกอบการไทยมีศกัยภาพในการเขา้ถึงตลาดภาพยนตร์ในประเทศและต่างประเทศ 
(8) ภาพยนตร์ไทยเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์ส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และ (9) ผูป้ระกอบการไทยมีการรวมตวักนัในรูปแบบสมาคมซ่ึงช่วยใหเ้กิด
ความร่วมแรงร่วมใจและเพิม่อ านาจต่อรองในการเจรจาต่างๆ จุดอ่อน (Weaknesses ) ไดแ้ก่ (1) ขาด
แคลนคนเขียนบทภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์(2) โครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย   
มกัใหค้วามส าคญักบัระบบอุปถมัป์ (3) ผูป้ระกอบการไทยขาดการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์(4) ขาดการวางแผนกลยทุธ์การตลาดระยะยาว (5) ขาดการวิจยัตลาด
เก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์(6) ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากภาครัฐอยา่งจริงจงั 
และ (7) ขาดการเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรัตนา     
จกักะพาก (2546) ท่ีพบว่า สภาพการณ์ของภาพยนตร์ไทยปัจจุบนัโดยรวมมีการพฒันาข้ึนกว่า      
ในอดีต ทางดา้นเทคนิคการผลิตเปล่ียนแปลงดีข้ึน ส่วนทางดา้นเน้ือหาของภาพยนตร์ไทยยงัคง
วนเวียนเป็นรูปแบบเดิมๆ โดย ดร. กมล จิราพงษ์  คณบดีคณะดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทุม    
ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า “...อยา่งท่ีเคยบอกว่าหนงัแนวน้ีมนัใชทุ้นสูง เป็นร้อยๆลา้น ล าพงัจะให้
ค่ายหนงัลงทุนเองก็ล  าบากและไม่มีใครอยากจะท า ถา้อยากจะให้มนัเป็นรูปธรรมจริงๆรัฐตอ้งเขา้
มาลุยเต็มตัวเหมือนท่ีผูน้ าเกาหลีท า เกาหลีน่ีมีการตั้ งองค์กรต่างๆเพื่อส่งวฒันธรรมออกขาย
โดยเฉพาะ ท่ีเขาไปไดเ้ร็วขนาดน้ีเพราะรัฐเป็นเจา้ภาพให้...” ดว้ยเหตุน้ีภาครัฐและเอกชนจะตอ้ง
ร่วมมือกนัสนับสนุนอย่างจริงจงั ดว้ยการน าความคิดสร้างสรรค ์ทุนทางปัญญา นวตักรรมใหม่ 
ความรู้ และวัฒนธรรมไทยมาใช้ในการพัฒนาให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกลายเป็น
อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ดงัท่ีรังสรรค ์ ธนะพรพนัธ์ุ (2546 : 2) ไดก้ล่าวไวว้่าทุนวฒันธรรมเป็นทุน
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หลักของสังคมเศรษฐกิจโลก  เพราะวัฒนธรรมเป็นเร่ืองของวิถีการด าเนินชีวิต  ดังนั้ นทุน
วฒันธรรมจึงมีขาหยัง่ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  วฒันธรรมในแต่ละสังคมต่างก็มี
รูปแบบของทุนท่ีแตกต่างกนัไป   
 

 วตัถุประสงค์ที ่3 เพือ่น าเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 จากผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายท าให้พบว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์
ดงัน้ีคือ  
 1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ  กลยทุธ์การพฒันา ไดแ้ก่  (1) 
ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ (2) บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และ(3) การ
จดัตั้งกองทุนภาพยนตร์แห่งชาติ เช่นเดียวกบัท่ียงยุทธ ทองกองทุน ผูก้  ากบัภาพยนตร์ ไดแ้สดง
ความคิดเห็นไวว้่า “...ถา้ถามผมๆว่าน่าจะมีการตั้งทีมเฉพาะกิจข้ึนมา หรือคณะท างานท่ีท าเร่ืองน้ี
โดยเฉพาะ โดยรวบรวมคนเก่งๆแบบไม่จ ากดัค่ายมาช่วยสร้างหนงั สร้างชาติ  ใหรั้ฐบาลเป็นแม่งาน
แลว้ก าหนดมาวา่ปีนึงจะใหส้ร้างก่ีเร่ือง งบเท่าไหร่...” กิตติศกัด์ิ  สุวรรณโภคิน ประธานมูลนิธิหนงั
ไทย ก็ไดแ้สดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า “...ควรมีค่ายหนงัท่ีผลกัดนัหนงัสร้างสรรค์
โดยเฉพาะ ไหนๆตอนน้ีก็มีการรวมตวักันเป็นสมาคมอยู่แลว้ ก็คดัเลือกหัวกะทิมาช่วยกันคิด 
ช่วยกันท า วางแผนร่วมกันจะได้มีเป้าหมายเดียวกัน…” ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวทางการผลกัดัน
นโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศเกาหลีใตท่ี้ได้
ก าหนดวาระแห่งชาติ และออกพระราชบญัญติัส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมโดยเฉพาะ (Tung 
and Wan, 2010 ; Yoon and Feigenbaum, 1997 ;  Haksoon, 2002) 
 2.  ยุทธศาสตร์ที ่2 การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจร กล
ยทุธ์การพฒันา ไดแ้ก่  (1) การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจรในรูปแบบ
องคก์รอิสระ (2) การสร้างมาตรฐานในการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ และ (3) ด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์ดว้ยการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ซ่ึงธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า “…การรองรับค่าย
หนังจากต่างชาติก็ถือว่าเป็นการสร้างรายไดก้ระตุน้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกหน่ึง
ช่องทางและยงัช่วยกระจายรายไดสู่้พื้นท่ีต่างๆให้คนในทอ้งถ่ินไดท้ ามาคา้ขายมีงานท ากนัมากข้ึน
...” ตลอดจนปรัชญา ป่ินแกว้ ผูก้  ากบัภาพยนตร์ไทย ก็ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “...ประเทศไทยมี
อะไรดีๆมากมายท่ีค่ายหนังต่างชาติมองเห็น คนไทยใจดี ธรรมชาติก็สวยงาม อาหารการกินอุดม
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สมบูรณ์ มีวฒันธรรมท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ท่ีส าคญัแรงงานท่ีเก่งๆในเร่ืองการผลิตภาพยนตร์กท็ั้งถูกและ
ดี ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจส าคญัท าให้ค่ายหนังจากประเทศต่างๆนิยมส่งงานเขา้มาผลิตและตดั
ต่อ…”  จึงถือไดว้่าการจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จากต่างประเทศครบวงจรเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศอีกหน่ึงช่องทาง (ศูนย์
สร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552) 
 3.  ยุทธศาสตร์ที ่3 รณรงคใ์หเ้ยาวชนไทยสนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์กล
ยทุธ์การพฒันา ไดแ้ก่ (1) บูรณาการความร่วมมือกบัค่ายภาพยนตร์ไทย (2) บูรณาการความร่วมมือ
กบัโรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศไทย และ (3) ด าเนินการจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคท์ัว่ประเทศ ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงั ซ่ึงเป็นการ
มองจากภายนอกก่อนแลว้จึงมาสู่ภายใน (Outside-In Perspective) เพื่อน าเสนอสินคา้และบริการให้
ตรงใจผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยเปล่ียนผา่นจากส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ไปสู่แนวความคิด 
4C’s (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2552 : 40) โดยวิสูตร พูลวรลกัษณ์ ผูบ้ริหารบริษทั จีเอม็เอม็ ไท หบั จ ากดั 
(GTH) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ “...การรู้พฤติกรรมผูบ้ริโภคท าใหเ้ราไดเ้ปรียบเวลาคิดอยากจะสร้าง
หนงัดีๆซกัเร่ือง เขา้ต ารารู้เขารู้เรา รบร้อยก็ชนะร้อย…” นอกจากน้ีนนัทขวา้ง สิรสุนทร นกัวิจารณ์
ภาพยนตร์ ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า “...จะพฒันาไดเ้ราตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูบ้ริโภคก่อน หลกัๆก็
พวกวยัรุ่นเพราะทุกวนัน้ีคนยงังงกบัความหมายของภาพยนตร์สร้างสรรคอ์ยูเ่ลย มนัตอ้งท าให้เขา
เขา้ใจตรงกนักบัเราก่อนว่ามนัคืออะไร มีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ท าไมตอ้งดู ท าไมตอ้งสนบัสนุน 
พอเขาเขา้ใจแลว้อะไรๆมนักจ็ะง่ายข้ึน...” 
 4.  ยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์ กลยทุธ์การพฒันา ไดแ้ก่ (1) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางดา้นภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์ (2) ยกยอ่งและสนบัสนุนบุคลากรอาวุโสทางดา้นภาพยนตร์ และ (3) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อพฒันาบุคลากรทางดา้นภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์โดยวีระศกัด์ิ โควสุรัตน์  
เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า “...หลายปีท่ีผา่นน่ีมีหนงั
ไทยท่ีเขา้ตาต่างชาติและไดร้างวลัระดบัโลกหลายเร่ืองอยูน่ะ มนัแสดงถึงความไม่ธรรมดาของคน
ไทยเรานะ เพราะฉะนั้นอยา่ดูถูกตวัเอง คนไทยชอบดูถูกตวัเองแลว้ไปเห่อเหิมต่างชาติ เราอาจไม่
ประสบความส าเร็จมากมายแบบฮอลลีวูด้ แต่ฝีมือเราก็ไม่ดอ้ยไปกว่าใคร...”  อีกทั้ง ดร.ภูมิพร 
ธรรมสถิตยเ์ดช อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการบริหารงานวฒันธรรมวิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า “…ผมว่านกัศึกษาสมยัน้ีมนัเจ๋งนะ เคยเห็นผลงานทั้งพวก
หนงัสั้น หนงัอินด้ีน่ีโอเคเลย ควา้รางวลัจากสถาบนัต่างๆมากมาย บางรายน่ีเดินสายประกวดเลยนะ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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วงการภาพยนตร์ตอ้งการคนแบบน้ีแล่ะท่ีจะมาพฒันามาสืบทอดใหม้นักา้วต่อไปได ้ดูแววแลว้คงจะ
ช่วยพลิกโฉมแลว้สร้างประวติัศาสตร์ใหม่ใหว้งการไดแ้บบสบายๆ...”   
 5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มช่องทางสร้างรายไดใ้ห้แก่ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์
กลยทุธ์การพฒันา ไดแ้ก่ (1) จดัหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนบัสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรค ์และ (2) วางแผนและด าเนินการส่ือสารการตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิง
สร้างสรรคแ์บบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดยดร.รัชนีกร แซ่วงั อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
การบริหารงานวฒันธรรม วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า  
“…เงินทุนท่ีจะช่วยอุดหนุนและพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ควรเอามาจากหลายๆแหล่ง หวงัพึ่ง
ภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ไปถึงไหน ภาคเอกชน หรือ สถาบนัการเงินตอ้งเอาดว้ย สู้ดว้ย มนัถึงจะ
ประคองไปไดต้ลอดรอดฝ่ัง…” จะเห็นว่าธุรกิจภาพยนตร์มีการเปล่ียนแปลงจากธุรกิจเชิงเด่ียว     
มาเป็นธุรกิจเชิงกลุ่ม  และเขา้สู่ยุคของการสร้างเครือข่ายและแสวงหาพนัธมิตรในรูปแบบต่างๆ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2551 : 15 – 16) 
 6.  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง กลยุทธ์การพฒันา 
ไดแ้ก่ (1) บูรณาการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคใ์ห้เขา้กบัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
อ่ืนๆ และ (2) การด าเนินการจดักิจกรรมส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อปรับเปล่ียนมุมมองของ
ผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Kristen M. Daly (2008) ท่ีพบว่า ผูช้มไม่คาดหวงัการเสพงาน
ศิลป์จากภาพยนตร์รูปแบบเดิมๆอีกต่อไป เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิตอล การดาวน์โหลด และส่ือ
อินเทอร์เน็ตไดเ้ปล่ียนภาพยนตร์ให้เป็นสินคา้ท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลายในร้านคา้และเวป็ไซต ์ส่งผล
ใหภ้าพยนตร์ไม่ถูกจ ากดัอยูเ่ฉพาะพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงแต่เผยแพร่ไปไดท้ัว่โลก เป็นไปตามท่ีอภิสิทธ์ิ 
ไล่ศตัรูไกล ผูอ้  านวยการศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้่า “...ถา้
สามารถหยิบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไป Link กบัอุตสาหกรรมอ่ืนได ้ก็จะท าให้ความหมายของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอะไรท่ีกวา้งข้ึน คือ พูดถึงเร่ือง Entertainment ทั้งหมด...” อีกทั้ง
ประสพ เรียงเงิน ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
ไดใ้หค้วามคิดเห็นว่า “…ก่อนจะเปิด AEC เราตอ้งเร่งขยาย Awareness ใหค้นรับรู้ว่าประเทศไทย
เราจะเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมบนัเทิงท่ีมีความสนุกสนานแบบครบวงจรรอคุณอยู ่เราตอ้งท า
แบบน้ีถึงจะอยูร่อดและโดดเด่นข้ึนมาได.้..” 
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ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้เสนอแนะ โดยจ าแนกออกเป็นขอ้เสนอแนะทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ
ในการท าวิจยัคร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 1.  จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต  ่ากว่า 20 ปี เป็น
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า 5,000 บาท เลือกชมภาพยนตร์
ไทยในโรงภาพยนตร์เดือนละ 1 – 2 คร้ัง นิยมรับชมกบัเพื่อน เลือกชมในวนัหยดุช่วงกลางวนั (เสาร์ 
– อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ โดยมีค่าใชจ่้ายโดยรวมในแต่ละคร้ังอยูร่ะหว่าง 200 – 300 บาท 
ส่วนราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ไทยท่ีคิดว่ายอมรับไดคื้อ ราคาต ่ากว่า 100 บาท/ใบ ดงันั้นภาครัฐจึงควร
บูรณาการความร่วมมือกบัโรงภาพยนตร์ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนผูช้ม
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคใ์ห้มากข้ึน อาทิ การจดัโปรโมชัน่ตัว๋ชมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์
ราคาประหยดั การเพิ่มจ านวนรอบฉายภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์และการขยายระยะเวลาฉาย
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์เป็นตน้ 
 2.  จากผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรง
ภาพยนตร์ประเภทตลก ผ ีบู๊/แอค็ชัน่ ชีวิต และโป๊ (เรทเอ๊กซ์/อาร์) ตามล าดบั อีกทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์ ไดแ้ก่  (1) ชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์ (2) ชอบค่ายหนงั (3) 
ชอบนกัแสดง (4) ชอบเน้ือเร่ือง (5) ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค (6) ชอบเทคนิคการถ่ายท า 
(7) ชอบเพลงประกอบ และ (8) ชอบชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket) และน ้ าอดัลม (Soft Drink) 
ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ ตามล าดบั ดงันั้นค่ายภาพยนตร์ไทยต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคต์ั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ าจะตอ้ง
เร่งด าเนินการพฒันาภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคต์ามแนวทางดงักล่าวเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรง
ภาพยนตร์จากส่ือต่างๆดงัน้ีคือ (1) การบอกต่อ (ปากต่อปาก) (2)โทรทศัน์  (3) ส่ือ Social Media  
(4) กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ (5) การลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค (6) สินคา้ท่ีมี
สัญลกัษณ์ของภาพยนตร์ เช่น หนงัสือการ์ตูน แกว้น ้ า พวงกุญแจ เส้ือยืด ฯลฯ (7) ภาพยนตร์
ตวัอยา่งในโรงภาพยนตร์ (8) วิทย ุ(9) ชุดถงั ป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket) และ น ้ าอดัลม (Soft 
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Drink) ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ (10) นิตยสาร (11) ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ (12) 
โทรศพัทมื์อถือ (sms/mms) และ (13) หนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั เพราะฉะนั้นผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการ
ส่ือสารการตลาดภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคจ์ะตอ้งวางแผนการใชส่ื้ออย่างเป็นระบบโดยมุ่งใช้
ส่ือท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั อีกทั้งจะตอ้งมีการวดัผลการใชส่ื้อเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้
ส่ือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพือ่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
 จากผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันภายในและภายนอกของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย มีปัจจยัหลกัๆ แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นการผลิตและ
ฉายภาพยนตร์ ดา้นการตลาดของภาพยนตร์ และดา้นการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
อย่างไรก็ตามสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัอาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ดงันั้นจึงควรมีการประเมิน
สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นระยะๆ
เพื่อใหก้ารวางแผนกลยทุธ์เชิงรุก (SO) กลยทุธ์เชิงพฒันา (WO) กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) และกล
ยทุธ์เชิงรับ (WT) ทนัยคุทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 

 วตัถุประสงค์ที ่3 เพือ่น าเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การ
เสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ 
ไดแ้ก่ 1) การจดัตั้งค่ายภาพยนตร์แห่งชาติ 2) การจดัตั้งศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตร์จากต่างประเทศ
ครบวงจร 3) การรณรงคใ์หเ้ยาวชนไทยสนบัสนุนภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์4) การส่งเสริมและ
พฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์5) การเพิ่มช่องทางสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค์  และ 6) การเช่ือมโยงให้เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิง ดงันั้นเพื่อให้
ยทุธศาสตร์ดงักล่าวเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดจึงควรมีการจดัตั้งหน่วยงานกลางท่ีเป็นองคก์รอิสระเพื่อ
ท าหนา้ท่ีประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะตอ้งจดัท า
แผนปฏิบติังานกลาง (Action Plan) เพื่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนสามารถด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจัยศึกษาเฉพาะในพื้นท่ีของโรงภาพยนตร์
มลัติเพลก็ซ์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิต้ี และเครือเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น
ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายพื้นท่ีในการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทยเพื่อจะไดท้ราบความคิดเห็นของผูช้มภาพยนตร์ท่ีอาจแตกต่างกนั
ออกไปตามแต่ละพื้นท่ี  
 2.  ควรมีการต่อยอดแนวความคิดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเพื่อร่วมกนัคน้หาแนวทางในการ
พฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยนื 
 3.  ควรมีการวิจยัถึงผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรค ์  
 4.  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บุคลากรเขา้สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก  ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 

และผู้เช่ียวชาญประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
 
1.  ดร.จาตุรงค ์ดวงจินดา    
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิเทศศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   
 
2.  ดร.สหภาพ  พอ่คา้ทอง  
 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิเทศศาสตร์   
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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4.  ดร.พสุ  ชยัเวฬุ   
 อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์   
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 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมิน (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 

 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.เสรี วงษม์ณฑา  นกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนและการตลาด 
2. นางปรียากร  ศงัขวณิช      หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 2  
       ส านกัธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การคา้ 
       กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 

3.  นายอนนัต ์ชูโชติ      รองปลดักระทรวงวฒันธรรม 

4.  นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกลุ   ผูอ้  านวยการกองกิจการภาพยนตร์ 
          กรมการท่องเท่ียว 
5. นายวีระศกัด์ิ โควสุรัตน์    เลขาธิการสมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
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ภาคผนวก  ข 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 
ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง   กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    หน้าข้อความทีท่่านเลอืก                         
 
1. เพศ          
(   ) 1.ชาย     (   ) 2. หญิง    
                 
2. อาย ุ         
 (   ) 1. ต ่ากวา่  20 ปี  (   ) 2. 20 – 30 ปี   (   ) 3. 31 – 40 ปี   
 (   ) 4.  41 – 50 ปี  (   ) 5. 51 – 60 ปี   (   ) 6. มากกวา่ 60 ปี 
 
3. ระดบัการศึกษา          
(   ) 1. ไม่ไดเ้รียน    (   ) 2. ประถมศึกษา  (   ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
(   ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลาย                  (   ) 5. อนุปริญญา/ปวส.  (   ) 6. ปริญญาตรี 
(   ) 7. ปริญญาโท                   (   ) 8. ปริญญาเอก 
 
4. อาชีพ 
(   ) 1. นกัเรียน / นิสิต/นกัศึกษา   (   ) 2. ขา้ราชการ/พนกังานราชการ (   ) 3. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(   ) 4. พนกังานบริษทัเอกชน    (   ) 5. ประกอบธุรกิจส่วนตวั  (   ) 6. รับจา้ง (ระบุ)……………... 
(   ) 7. พอ่บา้น/แม่บา้น    (   ) 8. อาชีพอิสระ (ระบุ)…………. (   ) 9. เกษียณอาย ุ
(   ) 10. วา่งงาน  
     
5. รายไดต่้อเดือน 
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 5,000 บาท   (   ) 2. 5,000 – 10,000 บาท  (   ) 3. 10,001 – 15,000 บาท        
(   ) 4. 15,001 – 20,000 บาท   (   ) 5. 20,001 – 25,000 บาท       (   ) 6. มากกวา่ 25,000 บาท 
 



 278 

ตอนที ่2  พฤติกรรมการเลอืกชมภาพยนตร์ 
ค าช้ีแจง   กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    หน้าข้อความทีท่่านเลอืก                 
 
1. ท่านชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์บ่อยแค่ไหน     
 (   ) 1. 1 – 2 คร้ัง/เดือน  (   ) 2. 3 – 4 คร้ัง/เดือน  (   ) 3. 5 คร้ัง/เดือนข้ึนไป 
 
2. ค่าใชจ่้ายในการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ต่อคร้ังของท่าน     
 (   ) 1. ต ่ากวา่ 200 บาท/คร้ัง   (   ) 2. 200 – 300 บาท/คร้ัง    (   ) 3. 301 – 400 บาท/คร้ัง 
 (   ) 4. 401 – 500 บาท/คร้ัง                    (   ) 5. มากกวา่  500 บาท/คร้ัง 
 
3. ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ีท่านยอมรับได ้    
 (   ) 1. ต ่ากวา่ 100 บาท/ใบ  (   ) 2. 100 – 150 บาท/ใบ  (   ) 3. มากกวา่ 150 บาท/ใบ 
 
4. ลกัษณะของภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ีท่านนิยมรับชมเป็นหลกั     
 (   ) 1. ภาพยนตร์ไทย  (   ) 2. ภาพยนตร์ต่างประเทศ 
 
5. ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีท่านเลือกรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์  
 (   ) 1. วนัธรรมดาช่วงเชา้ (จนัทร์ – ศุกร์)  
 (   ) 2. วนัธรรมดาช่วงกลางวนั (จนัทร์ – ศุกร์)  
 (   ) 3. วนัธรรมดาช่วงเยน็  (จนัทร์ – ศุกร์)  
 (   ) 4. วนัธรรมดาช่วงค ่า  (จนัทร์ – ศุกร์)  
 (   ) 5. วนัหยดุช่วงเชา้ (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
 (   ) 6. วนัหยดุช่วงกลางวนั (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
 (   ) 7. วนัหยดุช่วงเยน็ (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์   
 (   ) 8. วนัหยดุช่วงค ่า (เสาร์ – อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
 
6. ท่านมกัจะเลือกรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์กบัใคร 
 (   ) 1. ดูคนเดียว   (   ) 2. เพื่อน    (   ) 3. ครอบครัว (พอ่/แม่/ลกู) 
 (   ) 4. ญาติพี่นอ้ง   (   ) 5. คนรัก  
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7.  ประเภทของภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ีท่านนิยมเลือกชม  
 

ประเภทของภาพยนตร์* 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. ตลก      
2. บู๊/แอค็ชัน่      
3. ชีวิต      
4. ผ ี      
5. โป๊      
6. อ่ืนๆ      

*หมายเหตุ : การแบ่งประเภทภาพยนตร์ของชมรมวจิารณ์บนัเทิง 
 
8.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของท่าน 

 
ปัจจัย 

ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. ชอบนกัแสดง       
2. ชอบเน้ือเร่ือง       
3. ชอบเทคนิคการถ่ายท า      
4. ชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์      
5. ชอบค่ายหนงั       
6. ชอบเพลงประกอบ      
7. ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค       
8. ชอบชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn 
Bucket) และ น ้าอดัลม (Soft Drink)  ท่ี
มีลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ 

     

9. อ่ืนๆ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 280 

9. ส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่านในการเลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
 

ส่ือที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ระดบัความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. โทรทศัน์      
2. วิทย ุ      
3. หนงัสือพิมพ ์      
4. นิตยสาร      
5. ภาพยนตร์ตวัอยา่งในโรงภาพยนตร์       
6. ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ       
7. ส่ือ Social Media      
8. โทรศพัทมื์อถือ      
9. การลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค      
10. กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์      
11. การบอกต่อ (ปากต่อปาก)       
12. สินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของภาพยนตร์ เช่น 
หนงัสือการ์ตนู แกว้น ้า พวงกญุแจ เส้ือยดื ฯลฯ 

     

13. ชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket) และ 
น ้าอดัลม (Soft Drink)  ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจาก
ภาพยนตร์ 

     

14. อ่ืนๆ      

 
ตอนที ่3  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง 
               เศรษฐ กจิเชิงสร้างสรรค์ 
 
ท่านตอ้งการให้ภาพยนตร์ไทยมีการพฒันาไปในรูปแบบใดเพื่อให้สามารถส่งออกไปแข่งขนัในตลาดโลกได้
เช่นเดียวกบัภาพยนตร์จากประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

ขอกราบขอบพระคุณท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามการวจิัยคร้ังนีเ้ป็นอย่างดี 
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แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับนักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์และภาพยนตร์ 

 
 การวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรคมี์วตัถุประสงคเ์พื่อ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์และแนวโน้มการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริม 
สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 2. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัภายในและภายนอกของอุตสาหกรรมภาพ 
ยนตร์ไทย 
 3. เพื่อน าเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค ์
 
ตอนที ่1  การศึกษาภาพรวมของสภาพแวดล้อมภายนอกทีมี่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
              ภาพยนตร์ไทย (PEST Analysis )  
ค าช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านต่อหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 (1) ผลกระทบจากการเมืองดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย ( P : Political) 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (2) ผลกระทบจากเศรษฐกิจดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย  (E : Economic) 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (3) ผลกระทบจากสังคมและวฒันธรรมดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อการพฒันาอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทย (S : Socio-Cultural) 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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 (4) ผลกระทบจากเทคโนโลยีดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย  (T : Technological) 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที ่2  การศึกษาแรงกดดัน 5 ประการทีอุ่ตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต้องเผชิญอยู่ใน 
              สภาวะปัจจุบัน  (Five Forces Model)   
ค าช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านต่อหวัขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ผลกระทบจากค่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศท่ีจะเขา้มาแข่งขนั  
 (Threat of  New  Entrants) 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ผลกระทบจากพฤติกรรมของผูช้มภาพยนตร์ไทย  
(Bargaining  Power  of Buyers) 

 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

(3) ผลกระทบจากภาพยนตร์เชิงสร้างสรรคท่ี์มาจากต่างประเทศ  
 (Threat of Substitute Products or Services) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 

(4) ผลกระทบจากผูข้ายอุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์  
 (Bargaining Power of Suppliers) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (5) ผลกระทบจากการแข่งขนัระหวา่งค่ายภาพยนตร์ไทยดว้ยกนั  
 (Intensity of Rivalry among Existing Competitors) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 283 

ตอนที ่3 การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในทีม่ีผลกระทบต่อการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย  

             (หลกั 4 M’s  และ หลกัการMcKinsey 7’s Framework) 
ค าช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านต่อหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 (1) โครงสร้างของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Structure) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (2) กลยทุธ์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ( S : Strategy) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (3) ระบบการปฏิบติังานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : System) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (4) บุคลากรของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Staff) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (5) ทกัษะ ความรู้ และความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Skill) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (6) รูปแบบการบริหารของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Style) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (7) ค่านิยมท่ีมีร่วมกนัของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (S : Shared values) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 (8) งบประมาณของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (M : Money) 
 ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที ่4 การศึกษายุทธศาสตร์ในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้าง 
             เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
ค าช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านต่อหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมจะเป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริม 
สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก  ค 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเร่ือง  
“ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์” 

 ตามความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 
ค าช้ีแจง 
 โปรดพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของแบบสอบถามฉบบัน้ีว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดย
ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง “การพิจารณา” และหากท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โปรดเขียนลงใน
ช่อง “ขอ้เสนอแนะ” โดยมีลกัษณะการใหค้ะแนนดงัน้ี 

1 = ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 
0 = ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 

      -1 = ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการท่ีตอ้งการวดั 
  

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอยา่งสูง 
ผูว้ิจยั 

นางสาวผสุดี  วฒันสาคร 
สาขาพฒันศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม 
 

ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

นิยามเชิงปฏบิตัิการ 
ข้อ
ที ่

 

รายการ 
การพจิารณา  

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

เพศ  หมายถึง เพศจริงของผูต้อบ
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 
1. ชาย 
2. หญิง 

1 เพศ      

อายุ หมายถึง อายจุริงนบัถึงวนัท่ี
ตอบแบบสอบถามโดยนบัอายเุตม็
ของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งเป็น
ช่วง 
1. ต ่ากวา่  20 ปี  
2. 20 – 30 ปี   
3. 31 – 40 ปี   
4. 41 – 50 ปี   
5. 51 – 60 ปี   
6. มากกวา่ 60 ปี 

2 อาย ุ     

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดบั
การศึกษาสูงสุดของผูต้อบ
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 
 1. ไม่ไดเ้รียน     
 2. ประถมศึกษา   
3. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
4. มธัยมศึกษาตอนปลาย                  
5. อนุปริญญา/ปวส.  (   ) 6. ปริญญาตรี 
7. ปริญญาโท                   
8. ปริญญาเอก 

3 ระดบัการศึกษา     
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นิยามเชิงปฏบิตัิการ 
ข้อ
ที ่

 

รายการ 
การพจิารณา  

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

อาชีพ หมายถึง หนา้ท่ีการงานใน
ปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 
1. นกัเรียน / นิสิต/นกัศึกษา  
2. ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 
3. พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4. พนกังานบริษทัเอกชน   
5. ประกอบธุรกิจส่วนตวั   
6. รับจา้ง 
7. พอ่บา้น/แม่บา้น    
8. อาชีพอิสระ   
9. เกษียณอาย ุ
10. วา่งงาน  

4 อาชีพ     

รายได้ต่อเดือน หมายถึง จ านวนเงิน
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินเดือนประจ า  
แบ่งเป็นช่วง 
1. นอ้ยกวา่ 5,000 บาท  
2. 5,000 – 10,000 บาท 
3. 10,001 – 15,000 บาท        
4. 15,001 – 20,000 บาท  
5. 20,001 – 25,000 บาท      
6. มากกวา่ 25,000 บาท 

5 รายไดต่้อเดือน     
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ตอนที ่2  พฤติกรรมการเลอืกชมภาพยนตร์ 
 

 

นิยามเชิงปฏบิตัิการ 
ข้อ
ที ่

 

รายการ 
การพจิารณา  

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

ความถี่ในการชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ หมายถึง ความบ่อยคร้ังใน
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 
1. 1 – 2 คร้ัง/เดือน 
2. 3 – 4 คร้ัง/เดือน 
3. 5 คร้ัง/เดือนข้ึนไป 

1 ท่านชม
ภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์บ่อยแค่
ไหน 

    

ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ต่อคร้ัง หมายถึง  
จ  านวนเงินในการใชจ่้ายต่อคร้ังเม่ือ
ผูต้อบแบบ สอบถามมาชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์ แบ่งเป็นช่วง 
1. ต ่ากวา่ 200 บาท/คร้ัง  
2. 200 – 300 บาท/คร้ัง 
3. 301 – 400 บาท/คร้ัง 
4. 401 – 500 บาท/คร้ัง 
5. มากกวา่  500 บาท/คร้ัง 

2 ค่าใชจ่้ายในการ
ชมภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์ต่อ
คร้ังของท่าน  

    

ราคาตั๋วชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ที่ยอมรับได้ หมายถึง ราคา
ตัว๋เขา้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ท่ีผูต้อบแบบสอบถามยนิดีซ้ือ /จ่าย 
แบ่งเป็นช่วง 
1. ต ่ากวา่ 100 บาท/ใบ 
2. 100 – 150 บาท/ใบ   
3. มากกวา่ 150 บาท/ใบ 

3 ราคาตัว๋ชม
ภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ท่ีท่าน
ยอมรับได ้ 
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นิยามเชิงปฏบิตัิการ 
ข้อ
ที ่

 

รายการ 
การพจิารณา  

ข้อเสนอแนะ 

1 0 -1  

ลกัษณะของภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ที่นิยมรับชมเป็นหลกั 
หมายถึง ประเภทของภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์ท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
นิยมรับชมบ่อยท่ีสุด แบ่งเป็น 
1. ภาพยนตร์ไทย  
2. ภาพยนตร์ต่างประเทศ 

4 ลกัษณะของ
ภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ท่ีท่าน
นิยมรับชมเป็น
หลกั  

    

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เลอืกรับชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ หมายถึง 
ช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบ สอบถามเลือก
รับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
บ่อยท่ีสุด แบ่งเป็น 
1. วนัธรรมดาช่วงเชา้ (จนัทร์ – ศุกร์) 
2. วนัธรรมดาช่วงกลางวนั (จนัทร์ – 
ศุกร์)  
3. วนัธรรมดาช่วงเยน็ (จนัทร์ – ศุกร์) 
4. วนัธรรมดาช่วงค ่า (จนัทร์ – ศุกร์) 
5. วนัหยดุช่วงเชา้ (เสาร์ – อาทิตย ์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
6. วนัหยดุช่วงกลางวนั (เสาร์ – 
อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
7. วนัหยดุช่วงเยน็ (เสาร์ – อาทิตย ์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
8. วนัหยดุช่วงค ่า (เสาร์ – อาทิตย ์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  

5 ช่วงเวลาส่วน
ใหญ่ท่ีท่านเลือก
รับชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์  
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นิยามเชิงปฏบิตัิการ 
ข้อ
ที ่

 

รายการ 
การพจิารณา  

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

ผู้ทีเ่ลอืกไปรับชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ด้วย หมายถึง คน หรือ 
กลุ่มคนท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ไปรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ดว้ยบ่อยท่ีสุด แบ่งเป็น 
1. ดูคนเดียว    
2. เพื่อน     
3. ครอบครัว (พอ่/แม่/ลูก) 
4. ญาติพี่นอ้ง    
5. คนรัก  

6 ท่านมกัจะเลือก
รับชมภาพยนตร์
ในโรงภาพยนตร์
กบัใคร 

    

ประเภทของภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ทีนิ่ยมเลอืกชม หมายถึง 
รูปแบบของภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ชมบ่อยท่ีสุด แบ่งเป็น 
1. ตลก 
2. บู/๊แอคชัน่ 
3. ชีวิต 
4. ผ ี
5. โป๊ 
6. อ่ืนๆ 

7 ประเภทของ
ภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ท่ีท่าน
นิยมเลือกชม 

    

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ หมายถึง 
เหตุผล ส่ิงจูงใจหรือกระตุน้ใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามตดัสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ แบ่งเป็น  
1. ชอบนกัแสดง 

8 ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ของ
ท่าน 
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นิยามเชิงปฏบิตัิการ 
ข้อ
ที ่

 

รายการ 
การพจิารณา  

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

2. ชอบเน้ือเร่ือง 
3. ชอบเทคนิคการถ่ายท า 
4. ชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์ 
5. ชอบค่ายหนงั 
6. ชอบเพลงประกอบ 
7. ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค 
8. ชอบชุดถงัป๊อบคอร์น 
 (Popcorn Bucket) และ น ้าอดัลม 
(Soft Drink)  ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจาก
ภาพยนตร์ 
9. อ่ืนๆ 

      

ส่ือที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืก
ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ 
หมายถึง ช่องทางท่ีท าใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามเลือกชมภาพยนตร์ใน
โรงภาพยนตร์ 
แบ่งเป็น 
1. โทรทศัน์ 
2. วิทย ุ
3. หนงัสือพิมพ ์
4. นิตยสาร 
5. ภาพยนตร์ตวัอยา่งในโรง
ภาพยนตร์ 
6. ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ 
7. ส่ือ Social Media 
8. โทรศพัทมื์อถือ 
9. การลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค 

9  ส่ือท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของท่าน
ในการเลือกชม
ภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ 
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นิยามเชิงปฏบิตัิการ 
ข้อ
ที ่

รายการ 
การพจิารณา  

ข้อเสนอแนะ 
1 0 -1 

10. กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาพยนตร์ 
11. การบอกต่อ (ปากต่อปาก) 
12. สินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของ
ภาพยนตร์ เช่น หนงัสือการ์ตูน แกว้
น ้า พวงกญุแจ เส้ือยดื ฯลฯ 
13. ชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn 
Bucket) และ น ้าอดัลม (Soft 
Drink)  ท่ีมีลวดลายลิขสิทธ์ิจาก
ภาพยนตร์ 
14. อ่ืนๆ 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญเร่ือง   
ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

 
ค าช้ีแจง 
 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่1  ดร.จาตุรงค ์ดวงจินดา  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิเทศศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   
 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่2  ดร.สหภาพ  พอ่คา้ทอง  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิเทศศาสตร์   
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่3  ดร.ณสรัญ มหิทธิชาติกลุ  อาจารยป์ระจ ากลุ่มสาขาวิชามนุษยศ์าสตร์และ 
    สังคมศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมการจดัการ  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรม 
 ราชูปถมัภ ์
ผู้เช่ียวชาญคนที ่4  ดร.พสุ  ชยัเวฬุ   อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยกุระจายเสียงและ 
 โทรทศัน์  คณะนิเทศศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ผู้เช่ียวชาญคนที ่5  ดร.ยวุรี  ผลพนัธิน    อาจารยป์ระจ าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา   
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
เกณฑก์ารวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญมีดงัน้ี  
 ค่า IOC 0.50 - 1.00  มีค่าความเท่ียงตรง ผา่นเกณฑ ์
 ค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50  ตอ้งปรับปรุง ยงัไม่ผา่นเกณฑ ์
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ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขอ้ท่ี 
 

รายการ 
ผลการตรวจสอบ 

ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 
ผลรวมของ
คะแนน 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 เพศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
2 อาย ุ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
3 ระดบัการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
4 อาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
5 รายไดต่้อเดือน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์

 
ตอนที ่2  พฤติกรรมการเลอืกชมภาพยนตร์ 

ขอ้ท่ี 
 

รายการ 
ผลการตรวจสอบ 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1 ท่านชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์บ่อย

แค่ไหน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์

2 ค่าใชจ่้ายในการชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์ต่อคร้ังของท่าน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์

3 ราคาตัว๋ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ี
ท่านยอมรับได ้  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์

4 ลกัษณะของภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ี
ท่านนิยมรับชมเป็นหลกั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์

5 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีท่านเลือกรับชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์

6 ท่านมกัจะเลือกรับชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์กบัใคร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์

7 ประเภทของภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์
ท่ีท่านนิยมเลือกชม 

        

 7.1 ตลก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 7.2 บู๊/แอคชัน่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
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ขอ้ท่ี 
 

รายการ 
ผลการตรวจสอบ 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
 7.3 ชีวิต +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 7.4 ผ ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 7.5 โป๊ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 7.6 อ่ืนๆ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผา่นเกณฑ ์
8 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ใน

โรงภาพยนตร์ของท่าน 
        

 8.1 ชอบนกัแสดง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 8.2 ชอบเน้ือเร่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 8.3 ชอบเทคนิคการถ่ายท า +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 8.4 ชอบผูก้  ากบัภาพยนตร์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 8.5 ชอบค่ายหนงั +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 8.6 ชอบเพลงประกอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 8.7 ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 8.8 ชอบชุดถงัป๊อบคอร์น (Popcorn 

Bucket) และ น ้าอดัลม (Soft Drink)  ท่ีมี
ลวดลายลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ผา่นเกณฑ ์

 8.9 อ่ืนๆ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผา่นเกณฑ ์
9 ส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของท่านในการ

เลือกชมภาพยนตร์ในโรง ภาพยนตร์ 
        

 9.1 โทรทศัน์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.2 วิทย ุ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.3 หนงัสือพิมพ ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.4 นิตยสาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.5 ภาพยนตร์ตวัอยา่งในโรงภาพยนตร์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.6 ป้าย/โปสเตอร์ต่างๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.7 ส่ือ Social Media +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.8 โทรศพัทมื์อถือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.9 การลด/แลก/แจก/แถม/ชิงโชค +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
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ขอ้ท่ี 
 

รายการ 
ผลการตรวจสอบ 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
 9.10 กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพยนตร์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.11 การบอกต่อ (ปากต่อปาก) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 9.12 สินคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ของภาพยนตร์ 

เช่น หนงัสือการ์ตนู แกว้น ้า พวงกญุแจ 
เส้ือยดื ฯลฯ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ผา่นเกณฑ ์

 9.13 ชุดถงัป๊อปคอร์น (Popcorn Bucket) 
และ น ้าอดัลม (Soft Drink)  ท่ีมีลวดลาย
ลิขสิทธ์ิจากภาพยนตร์ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผา่นเกณฑ ์

 9.14 อ่ืนๆ +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผา่นเกณฑ ์
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ภาคผนวก  ง 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******_ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     A1                1. ตลก 
  2.     A2                2. บู/๊แอ็คชัน่ 
  3.     A3                3. ชวีติ 
  4.     A4                4. ผ ี
  5.     A5                5. โป๊  
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1            15.2000         4.5793        .6377           .8440 
A2            15.1667         4.4195        .6507           .8399 
A3            15.3333         3.6092        .6855           .8416 
A4            15.2000         4.0276        .8125           .7998 
A5            15.2333         4.2540        .6685           .8351 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8613 
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Reliability 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******_ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     B1                1. ชอบนักแสดง 
  2.     B2                2. ชอบเนือ้เรือ่ง 
  3.     B3                3. ชอบเทคนคิการถา่ยท า 
  4.     B4                4. ชอบผูก้ ากบัภาพยนตร ์
  5.     B5               5. ชอบคา่ยหนัง 
  6.     B6               6. ชอบเพลงประกอบ 
  7.     B7               7. ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชงิโชค 
  8.     B8                8. ชอบชดุถังป๊อปคอรน์ 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
B1           27.9333        19.1678        .5949           .8965 
B2           27.7000        18.0793        .6759           .8898 
B3           27.8000        18.2345        .7577           .8826 
B4           28.0000        18.0000        .7043           .8870 
B5           28.2000        17.7517        .7174           .8858 
B6           27.8667        18.1195        .7743           .8811 
B7           27.8000        17.8897        .7131           .8862 
B8           27.7667        19.1506        .5784           .8980 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    .9011 
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Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******_ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     C1                1. โทรทัศน ์
  2.     C2                2. วทิย ุ
  3.     C3                3. หนังสอืพมิพ ์
  4.     C4                4. นติยสาร 
  5.     C5                5. ภาพยนตรต์วัอยา่งในโรงภาพยนตร ์
  6.     C6                6. ป้าย/โปสเตอรต์า่งๆ 
  7.     C7                7. สือ่ Social Media 
  8.     C8                8. โทรศพัทม์อืถอื 
  9.     C9                9. การลด/แลก/แจก/แถม/ชงิโชค 
 10.     C10               10. กจิกรรมตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพยนตร ์
 11.     C11               11. การบอกตอ่ (ปากตอ่ปาก) 
 12.     C12               12. สนิคา้ทีม่สีญัลกัษณ์ของภาพยนตร ์เ 
 13.     C13               13. ชดุถังป๊อปคอรน์ 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C1            45.7667        32.0471        .5648           .8106 
C2            45.6667        30.7816        .5269           .8112 
C3            45.9667        30.5851        .5410           .8100 
C4            45.7333        31.5126        .4284           .8195 
C5            45.6667        33.0575        .3556           .8236 
C6            45.5000        32.3276        .3957           .8213 
C7            45.4667        32.7402        .3174           .8279 
C8            45.7333        31.0989        .6101           .8062 
C9            45.8333        30.8333        .6521           .8033 
C10           45.6667        31.2644        .5376           .8107 
C11           45.9000        32.6448        .3277           .8271 
C12           45.9000        30.9207        .5120           .8124 
C13           46.0000        32.9655        .4246           .8191 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 13 
 
Alpha =    .8275 
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Reliability 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******_ 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     A1                1. ตลก 
  2.     A2                2. บู/๊แอ็คชัน่ 
  3.     A3                3. ชวีติ 
  4.     A4                4. ผ ี
  5.     A5                5. โป๊ 
  6.     B1                1. ชอบนักแสดง 
  7.     B2                2. ชอบเนือ้เรือ่ง 
  8.     B3                3. ชอบเทคนคิการถา่ยท า 
  9.     B4                4. ชอบผูก้ ากบัภาพยนตร ์
 10.     B5                5. ชอบคา่ยหนัง 
 11.     B6                6. ชอบเพลงประกอบ 
 12.     B7                7. ชอบการลด/แลก/แจก/แถม/ชงิโชค 
 13.     B8                8. ชอบชดุถังป๊อปคอรน์ 
 14.     C1                1. โทรทศัน ์
 15.     C2                2. วทิย ุ
 16.     C3                3. หนังสอืพมิพ ์
 17.     C4                4. นติยสาร 
 18.     C5                5. ภาพยนตรต์วัอยา่งในโรงภาพยนตร ์
 19.     C6                6. ป้าย/โปสเตอรต์า่งๆ 
 20.     C7                7. สือ่ Social Media 
 21.     C8                8. โทรศพัทม์อืถอื 
 22.     C9                9. การลด/แลก/แจก/แถม/ชงิโชค 
 23.     C10               10. กจิกรรมตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพยนตร ์
 24.     C11               11. การบอกตอ่ (ปากตอ่ปาก) 
 25.     C12               12. สนิคา้ทีม่สีญัลกัษณ์ของภาพยนตร ์เ 
 26.     C13               13. ชดุถังป๊อปคอรน์ 
_ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1            96.6333       122.6540        .6757           .9114 
A2            96.6000       122.5241        .6347           .9116 
A3            96.7667       119.1506        .6399           .9106 
A4            96.6333       121.7575        .6712           .9110 
A5            96.6667       123.7471        .4978           .9133 
B1            96.5333       121.0161        .5724           .9119 
B2            96.3000       119.5966        .5804           .9116 
B3            96.4000       119.6966        .6571           .9105 
B4            96.6000       119.5586        .5943           .9114 
B5            96.8000       115.4759        .8097           .9072 
B6            96.4667       118.8782        .7068           .9096 
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B7            96.4000       118.2483        .6636           .9101 
B8            96.3667       121.5506        .5230           .9127 
C1            96.6667       119.6092        .7451           .9095 
C2            96.5667       118.5989        .5966           .9113 
C3            96.8667       119.0851        .5631           .9120 
C4            96.6333       120.0333        .5005           .9133 
C5            96.5667       119.6333        .6427           .9106 
C6            96.4000       120.1793        .5518           .9122 
C7            96.3667       125.9644        .2080           .9189 
C8            96.6333       123.1368        .4335           .9142 
C9            96.7333       122.3402        .4884           .9133 
C10           96.5667       123.8402        .3577           .9157 
C11           96.8000       127.3379        .1383           .9203 
C12           96.8000       125.0621        .2546           .9180 
C13           96.9000       128.0241        .1558           .9183 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 26 
 
Alpha =    .9159 
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