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บทคัดยอ
ปจจุบันภาพยนตรไทยไดรับการจัดใหอยูในหมวดอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องดวยเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงแลวยังนับวาเปนงานศิลปะ
สมัยใหมที่สามารถเผยแพรวัฒนธรรมของแตละประเทศไดอยางทรงพลังและมีอิทธิพล แตทวาธุรกิจ
ภาพยนตรนั้นเปนที่ยอมรับกันวามีความเสี่ยงสูงทางดานรายได ผูสรางภาพยนตรหลายๆ รายสวน
ใหญประสบกับสภาวะขาดทุน ในประเทศไทยนั้นมีผูสรางภาพยนตรรายใหญอยูเพียง 2-3 บริษัท
ในขณะที่ผูสรางอิสระมักจะสรางเพียงเรื่องเดียวแลวก็หยุดไปเพราะประสบกับปญหาการขาดทุน ซึ่ง
ในทางการตลาดภาพยนตรนั้นการบอกตอแบบปากตอปากเปนกลยุทธการตลาดที่สําคัญในการจูงใจ
ใหคนมาชมภาพยนตรเรื่องนั้น ซึ่งในปจจุบันการบอกตอปากตอปากก็ไดพัฒนามาเปนการบอกตอ
ปากต อ ปากแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยผ า นทางเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ภาพยนตร ไ ทยที่ ป ระสบ
ความสําเร็จหลายๆ เรื่องเปนที่ยอมรับกันวาสวนหนึ่งเปนเพราะกระแสการบอกตอปากตอปาก ดังนั้น
วัตถุประสงคในการจัดทํางานวิจัยฉบับ นี้จึ งมีขึ้น เพื่อศึกษาปจจั ยของการสื่ อสารปากตอปากแบบ
อิเล็กทรอนิกส ที่มีผลตอความตั้งใจชมภาพยนตรไทย ซึ่งจะสงผลตอการตัดสินใจชม โดยมีการนํา
ทฤษฎีแบบจําลองของการกระทําที่มีเหตุผลและแนวคิดการสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสมา
ใช โดยกรอบแนวคิดวิจัยประกอบดวย การศึ กษา 4 ปจจัยหลัก ไดแก 1.ปจจัยที่เกี่ยวกับการรับรู
ความนาเชื่อถือของผูสงสาร 2. ปจจัยที่เกี่ยวกับการรับรูการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก 3. ปจจัยที่
เกี่ยวกับการรับรูคุณภาพของภาพยนตร 4. ปจจัยที่เกี่ยวกับการรับรูความเขากันไดกับผูรับสาร โดยใช
แบบสอบถามทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส ในการเก็บขอมูลจากผูที่เคยไดรับอิทธิพลการ
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สื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับภาพยนตรไทยเรื่องหนึ่งเรื่องใดภายใน 6 เดือนกอน
หนาที่ตอบแบบสอบถามเทานั้น เปนจํานวน 400 ชุด
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การรับรูถึงความเขากันไดกับผูรับสารเปนตัวแปรที่สงผล
ตอความตั้งใจชมภาพยนตรไทยมากที่สุด รองลงมาไดแกการรับรูคุณภาพของภาพยนตร การรับรูการ
แสดงความคิดเห็นในเชิงบวก และการรับรูความนาเชื่อถือของผูสงสาร สวนความสัมพันธของความ
ตั้งใจที่จะชมภาพยนตรไทยนั้น มีความสั มพันธกับกลุมที่ไดชมตามความตั้งใจและกลุมที่ไมไดชมตาม
ความตั้งใจในทางบวก
ผลของงานวิจัยผูประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยนั้นสามารถนําไปใชเพื่อ
วางแผนทางการตลาด และเพิ่มโอกาสที่จะทําใหภาพยนตรประสบความสําเร็จทางดานรายได โดย
การสรางกระแสปากตอปากแบบอิเล็ กทรอนิกสที่สงผลใหผูชมเกิดความตั้งใจที่จะชมภาพยนตรได
ผูสรางภาพยนตรไทยควรเลือกสรางภาพยนตรที่มีเนื้อหาและองคประกอบตางๆ ที่เหมาะสมตรงกับ
ความสนใจกลุมผูชมภาพยนตรสวนใหญ และควรเลือกใชบุคคลที่มีความนาเชื่อถือในการสื่อสารความ
คิดเห็นเชิงบวก หรือ การสื่อสารถึงคุณภาพของภาพยนตรในดานตางๆ เพื่อใหผูชมภาพยนตรเกิด
ความตั้งใจชมและตัดสินใจชมภาพยนตรไทย ซึ่งจะทําใหผูสรางภาพยนตรประสบความสําเร็จทางดาน
รายได
คําสําคัญ: การสื่อสารปากตอปากแบบอิเล็กทรอนิกส, ปากตอปาก, ภาพยนตรไทย, หนังไทย,
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
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ABSTRACT

Nowadays, Thai movie has been prominently categorized in the class of
creative industries supported by the government since it economically represents
one of Thai modern arts to be widespread to the global eyesight. However, the film
production is admittedly the high investment business, resulting that many
filmmakers in Thailand have not gained any profit. There are only few major film
companies in Thailand, most independent film makers often produce one movie and
quit their production after facing the financial failure. Film industry in Thailand, Wordof-mouth is significant as it brings audiences to movies after hearing a new talk of the
town. The worldwide internet and social networks are illustrations of word-of-mouth
that commonly and successfully uses by showing the trailer as an appetizer.
The purpose of this research is to investigate the effects of electronic
word-of-mouth on the intention of audiences to make the decision watching movies
by applying the theory of reasonable action and electronic word-of-mouth as a
conceptual framework. The conceptual framework consists of four factors are
Perceived Credibility, Perceived Positive Comments/ Reviews, Perceived Quality of
Movie and Perceived Fits to Receiver. The study was a quantitative research by using
400 persons who have been affected from Thai movie's electronic word-of-mouth
within 6 months prior to the survey as a sample of this.
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The results show that perceived fits is the controlled factor that affects
to the intention watching Thai films the most, followed by Perceived Quality of
Movie, Perceived Positive Comments/ Reviews and Perceived Credibility, respectively.
According to the relationship of intention, the positive perspective is the most
requirements for the intention and non-intention groups.
By the results of this research to the Thai film entrepreneurs, these can
be done to be the future marketing plan and enhance the rate of profit, compared
to the total expenditure. The film producer should employ the method of
electronic word-of-mouth inducing the intention. The selectivity of film genre is also
significant to the audiences.
Keywords: e-WOM, word of mouth, Thai Films, Thai movie

