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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาคุณค่าตราสินค้า	 ผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยระหว่าง

บรษัิทจีดีเอช	ห้าห้าเก้า	กับ	บรษัิทสหมงคลฟิล์ม	อนิเตอร์เนชัน่แนล	และ	2)	เพือ่เปรียบเทยีบคณุค่าตราสนิค้า

ของแบรนด์	 ผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยระหว่างบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนชั่นแนล	ในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 การวจัิยครัง้น้ี	เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	ใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครือ่งมอืในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	

จ�านวน	388	คน	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า	แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ผู้บรโิภค	และแนวคดิเก่ียวกับคณุค่าตราสนิค้า	(Brand	Equity)	ตามแบบจ�าลอง	Customer-Based-Brands	

Equity	Model	Pyramid	หรือ	CBBE	Model	ของ	เคลวิน	เลน	เคลเลอร์	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 คุณค่าตราสินค้าของผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยระหว่างบริษัทจีดีเอช	

ห้าห้าเก้า	 กับ	 บริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 อยู่ในระดับที่เป็นจุดเด่นที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างรับรู	้

จดจ�าและระลึกถึงตราสินค้าในระดับที่ไม่แตกต่างกัน	 2)	 เมื่อเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์	

ผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยทั้งสองบริษัท	 ในมุมมองของกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองการรับรู้ถึงสมรรถภาพ
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ของบริษัทไม่แตกต่างกัน	 โดยสมรรถภาพ	 ของสินค้าได้แก่	 ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกอบด้วย	 การมี

ผลงานภาพยนตร์ที่ดีมีคุณภาพ	 การมีภาพยนตร์งานสร้างที่มีคุณภาพ	 ความน่าสนใจ	 ความเหมาะสม

ในการเลือกนักแสดงน�า	 ความเหมาะสมของการตีความเน้ือหาจากเรื่องราวกับภาพการแสดงในภาพยนตร	์

ส�าหรับการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า	 ในระดับที่เก่ียวข้องกับข้อมูลผู้บริโภค	 สถานการณ์การซื้อ

และการใช้บุคลิกลักษณะ	 ประวัติการเลือกซื้อเลือกชม	 และประสบการณ์ของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้า

สูงกว่า	 บริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .01	 กลุ่มตัวอย่างมีการประเมิน	

ต่อตราสินค้า	 มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพความเชื่อถือต่อตราสินค้าประเภทภาพยนตร์ของบริษัท

จีดีเอช	ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	ในระดับที่ไม่แตกต่าง	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก

ที่ดี	 ต่อสินค้าประเภทภาพยนตร์ในด้านการสร้างกระแสความสนใจและภาพจ�าของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้า

อยู่ในระดับสูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 ด้านความรู้สึกมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงผูกพัน	

(Resonance)	 ต่อสินค้าประเภทภาพยนตร์จากบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้า	 มากกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนชั่นแนล	 สรุปโดยรวมกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงระดับคุณค่าตราสินค้าของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้า

อยู่ในระดับสูงกว่า	บริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย

ค�าส�าคัญ: สินค้า ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ ภาพยนตร์ ผู้บริโภค 

Abstract 

 The objectives of this quantitative research were 1) to study the brand equity 

of GDH 559 Company Limited and Sahamongkol Film International Company Limited 

under prospective of consumers who were represented by the upper secondary students in 

Dusit District, Bangkok, and 2) to compare the brand equity between GDH 559 Company 

Limited and Sahamongkol Film International Company Limited. Questionnaire was used as 

the research tool for collecting data from 388 respondents who were the upper secondary 

students in Dusit District, Bangkok. This research on the concept of brand equity and 

consumers behaviors was based on the Consumer-Based-Brand Equity Model Pyramid of 

Kelvin Lane Keller (Kevin Lane Keller, 2001a, 2008) or CBBE Model

 The results revealed that:

 Upper secondary students in Dusit District, Bangkok had no difference on 

abilities to remember and recognize brands of GDH 559 Company Limited and 

Sahamongkol Film International Company Limited. Both film companies were able to make 

consumers recognize their brand equity in salience level or the lowest level of branding.

 Upper secondary students in Dusit District, Bangkok were able to perceive different 
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levels of performance between GDH 559 Company Limited and Sahamongkol Film 

International Company Limited. This indicated that consumers had no different level 

on perspective that both film companies were able to make consumers perceive brand

equity on performance including reliability on producing good and interesting quality

films with appropriateness on casting and interpretation.

 Upper secondary students in Dusit District, Bangkok had higher level of perception 

on imagery that was related to data on consumers, situations, purchasing and usage, 

personality, purchasing profile, and experiences of GDH 559 Company Limited than that 

of Sahamongkol Film International Company Limited with statistical significance at .01. 

This showed that consumers had higher level of perception on imagery that was related to 

data on consumers, situations, purchasing and usage, personality, purchasing profile, and 

experiences of GDH 559 Company Limited than that of Sahamongkol Film International 

Company Limited.

 Upper secondary students in Dusit District, Bangkok had no different level on

brand judgment and opinions on equality and reliability of film brands of GDH 559

Company Limited and Sahamongkol Film International Company Limited. This showed that 

consumers had no different level on brand judgment and opinions on quality of products.

 Upper secondary students in Dusit District, Bangkok had higher level of good feeling 

towards film products on attractiveness and recognition of GDH 559 Company Limited 

than that of Sahamongkol Film International Company Limited. This represented the fact 

that consumers had higher level of good feeling towards products of GDH 559 Company 

Limited than that of Sahamongkol Film Inter-national Company Limited.

 Upper secondary students in Dusit District, Bangkok had higher level of resonance 

towards film products from GDH 559 Company Limited than that of Sahamongkol Film 

International Company Limited. This showed that consumers had higher level of resonance 

towards film products from GDH 559 Company Limited than that of Sahamongkol Film 

International Company Limited.

 In conclusion, upper secondary students in Dusit District, Bangkok had higher level 

of perception on brand equity of GDH 559 Company Limited than that of Sahamongkol 

Film International Company Limited and this result met with hypothesis of this research.

Keywords : Product, Brand, Brand Equity, Film Products Company, Film, Consumer

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น



291

◆ การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย ในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ◆

ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

บทน�ำ

	 หากมองภาพลักษณ์และพลังของสื่อสารมวลชนประเภทต่าง	 ๆ	 	 ภาพยนตร์ถือว่าเป็นสื่อที่

ทรงอิทธพิลในด้านการโน้มน้าวและชักจูงใจ	โดยสามารถเปลีย่นแปลงทศันคติของผู้ชมให้คล้อยตามได้	

แต่ในเชิงธุรกิจ	 ภาพยนตร์	 ถือว่าเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าชมและใช้

บริการเพื่อความบันเทิงและสุนทรียภาพในระดับบุคคล	 นอกจากนี้ภาพยนตร์ยังถือว่าเป็นสื่อบันเทิง

แขนงหนึ่ง	ที่สามารถเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้ทุกระดับและถือได้ว่าเป็นสื่ออีกหนึ่งประเภทซึ่งทรง

อิทธิพลมาก	 ถึงแม้ว่าปัจจุบันสื่อประเภทโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์จะดูว่ามีบทบาทมากกว่าอยู่

กต็ามแต่นัน่เป็นเพยีงภาพกว้าง	ในมติิทางลกึแล้วสือ่ภาพยนตร์มอิีทธพิลต่อความคิดและทศันคติของ

ผู้ชมเป็นอย่างมากเพราะการเลอืกชมภาพยนตร์ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของผู้ชมทีจ่ะต้องการชม	เรือ่ง

อะไร	เวลาใด	ทีไ่หน	ในรปูแบบใด	ผู้ทีเ่ข้าชมต้องมคีวามอยากจะบรโิภคแล้วเลอืกทีจ่ะเดินเข้ามาชมเอง	

ผู้บริโภคต้องพร้อมที่จะเกิดความ	“ยินยอม”และในขณะที่ชมโดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์ผู้ชมก็มักจะ

อยู่ในสภาพที่ถูกชักจูงให้เห็น	 ให้ได้ยิน	 ให้รู้สึกและเช่ือในสิ่งที่ภาพยนตร์ก�าลังเล่า	 จึงมีอารมณ์	

ความรู้สึกร่วมไปกับภาพยนตร์	 ซ่ึงอาจมีอิทธิพลมากพอที่จะเปลี่ยนทัศนคติ	 ความคิดเห็นและ

ความเชื่อของผู้ชมรวมถึงส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตได้ด้วย

	 ในมิติของการสื่อสารทางการตลาดทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย	 ข้อมูลจาก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	(2558)	ได้วิเคราะห์ว่า	ในปี	2558	โรงภาพยนตร์ระดับกลางจะได้รับผลกระทบ

จากการปรับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของกลุ่มผู้มีก�าลังซื้อระดับปานกลาง	 ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงภาพยนตร์ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ระดับ

กลางมากขึ้น	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับตลาดโรงภาพยนตร์ระดับบนมากขึ้น	 โดยการเติบโตอย่าง

ชะลอตัวของเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลกระทบให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมายของโรงภาพยนตร์ระดับบนปรับ

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ขนาดตลาดของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของโรง

ภาพยนตร์ระดับบนยังมีจ�ากัด	 ส่งผลให้โรงภาพยนตร์ระดับบนต้องจัดโปรโมช่ันเพื่อขยายตลาดไปสู่

กลุ่มผู้มีก�าลังซื้อระดับปานกลางที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่	ๆ	ในการชมภาพยนตร์	นอกจากนี้	

ผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงยังเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการเจาะตลาดผู้ชมภาพยนตร์กลุ่มผู้มีก�าลัง

ซ้ือระดับล่าง	และมแีผนประกอบธรุกิจโรงภาพยนตร์ชุมชน	โดยมุง่ขยายสาขาโรงภาพยนตร์ในวงกว้าง	

ทั้งหัวเมืองหลัก	 หัวเมืองรอง	 และหัวเมืองตรี	 ผ่านการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

เจ้าของพื้นที่นั้น	 ๆ	 โดยขายบัตรชมภาพยนตร์ในระดับราคาไม่สูง	 เพื่อเจาะฐานผู้ชมภาพยนตร์ที่เป็น

กลุ่มผู้มีก�าลังซ้ือระดับล่างกลุ่มใหญ่	 มีการคาดการณ์ว่า	 รายได้ของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มาจากการ

ขายบัตรชมภาพยนตร์น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากประมาณ	6,400	ล้านบาท	ในปี	2557	มาสู่	6,800-

7,000	 ล้านบาท	 ในปี	 2558	 หรือเติบโตร้อยละ	 6-9 ซึ่งมีปัจจัยหนุนมาจากการเข้าฉายภาพยนตร์
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ต่างชาติฟอร์มใหญ่ท่ีส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาคต่อจากภาพยนตร์ที่เคยเข้าฉายและประสบ

ความส�าเร็จ	จะเห็นได้ว่ารายได้ของโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่มาจากภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้ม

การเจริญเติบโตมากขึ้น	ในขณะที่ภาพยนตร์ไทยมีเพียงไม่กี่เรื่องในรอบหนึ่งปีที่จะประสบความส�าเร็จ

ท�ารายได้เกนิหนึง่ร้อยล้านบาท	ทัง้นีค้วามเช่ือถอืในแบรนด์ผู้ผลติคือค่ายภาพยนตร์ถือเป็นปัจจัยหลกั

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือและบริโภคของผู้ชมซ่ึงถือเป็นลูกค้าของบรรดาค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์เหมือน

ดังเช่นความรู้สึกเช่ือและไว้วางในคุณภาพของภาพยนตร์จากค่ายดังจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง	

วอร์เนอร์	บราเธอร์	พคิเจอร์ส	(Warner	Bros.	Pictures)	ผู้ผลติภาพยนตร์เรือ่ง	Superman,	Batman	

และ	Harry	Potter,	โคลัมเบีย	พิคเจอร์ส	(Columbia	Pictures)	ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง	Charlie‘s	

Angels,	 Spiderman,	 Anacondas,	 S.W.A.T	 และ	 James	 Bond	007	 หรือแม้แต่	 พาราเมาท	์

พิคเจอร์ส	 (Paramount	 Pictures)	 ผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง	 เช่น	 Daredevil,	 Fantastic	

Four	1,	X-Men,	The	Last	Stand,	Ghost	Rider	ที่ผู้ชมมักให้ความไว้วางใจในคุณภาพผลงานโดย

การเลอืกชมภาพยนตร์	แต่กับค่ายผู้ผลติภาพยนตร์ของไทยความไว้วางใจในการตัดสนิใจเลอืกซ้ือหรอื

บริโภคภาพยนตร์ไทยซ่ึงสามารถส่งผลกระทบในภาพรวมของรายได้ที่จะถูกดึงออกนอกประเทศ

จากการบรโิภคภาพยนตร์ต่างประเทศ	หากบรษัิทผู้ผลติภาพยนตร์สามารถได้รบัข้อมลูเพือ่ประกอบการ

พจิารณาวางแผนการตลาดสือ่สารการตลาดก็จะสามารถชนะใจและเป็นทีจ่ดจ�าและครองใจผู้บรโิภคได้

ต่อไป	ส่วนในมุมมองของผู้บริโภคก็จะได้รับทราบว่าผู้ผลิตภาพยนตร์ค่ายใดที่ได้รับความนิยมและถูก

เลอืกทีจ่ะบรโิภคมากทีส่ดุ	ซ่ึงจะแสดงให้เหน็ถงึความไว้วางใจในการผลติผลงานว่ามคุีณภาพเหมาะสม

จากผู้บรโิภคส่วนใหญ่	สามารถใช้เป็นเหตุผลประกอบในการตัดสนิใจเลอืกซ้ือหรอืบรโิภคภาพยนตร์ได้

ทั้งนี้การวิจัยในหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพผลงานและการสื่อสาร

การตลาดของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยให้สามารถครองใจผู้บริโภคภายในประเทศให้ได้มากที่สุด

เป็นการดึงเงินให้คงอยู่ภายในประเทศ	 รวมถึงการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

องค์ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์	ซึ่งเป็นหัวข้อส�าคัญในการเรียนการสอน

ด้านกระบวนการสือ่สาร	ในสาขาวิชานเิทศศาสตร์	และผลจากการวจิยัครัง้นีย้งัจะสามารถเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาไปสู่การสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	ได้ต่อไปอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาคุณค่าตราสนิค้า	ผู้ผลติภาพยนตร์ในประเทศไทยระหว่างบรษิทัจดีีเอช	ห้าห้าเก้า

กบับรษิทัสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนช่ันแนล	ในมมุมองของนกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ	

กรุงเทพมหานคร
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◆ การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย ในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ◆

ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้า	 ผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยระหว่างบริษัทจีดีเอช

ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 ในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	

ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	ได้รับทราบระดับคุณค่าตราสินค้าผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยของบริษัทจีดีเอช

ห้าห้าเก้าและบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 ในมุมมองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจได้

	 2.	สามารถน�าผลงานวิจัยไปปรับใช้เป็นกรณีศึกษาด้านการสื่อสารตราสินค้าในการเรียน

การสอนรายวิชาด้านนิเทศศาสตร์	สาขาวิชาภาพยนตร์ได้

	 3.	สามารถน�าผลงานวิจยัไปปรบัใช้เพือ่วดัระดับคุณค่าตราสนิค้าในผลติภัณฑ์อ่ืน	ๆ 	และพฒันา

ให้เข้มแข็งได้

นิยำมศัพท์ 

	 สนิค้า	หมายถงึ	สนิค้าประเภทสือ่ภาพยนตร์ในรปูแบบต่าง	ๆ 	ซ่ึงผลติโดยค่ายผู้ผลติภาพยนตร์ 

ในประเทศไทย

	 ตราสินค้า	(Brand)	หมายถึง	ชื่อ	วลี	เครื่องหมาย	สัญลักษณ์	หรือการออกแบบ	ที่รวมกัน

เพื่อใช้ระบุว่าสินค้าประเภทสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง	ๆ	 เป็นของผู้ขายหรือกลุ่มผู้ขายรายใด	และ

แสดงความแตกต่างจากคู่แข่ง	 ดังนั้นตราสินค้าจึงบ่งบอกถึงค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยภาย

ใต้กฎหมาย	ในฐานะผู้ขายซึ่งได้รับสิทธิผูกขาดให้เป็นผู้ใช้ชื่อตราสินค้าแต่ผู้เดียว

	 คุณค่าตราสินค้า	 (Brand	 Equity)	 หมายถึง	 ผลลัพธ์ทางการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะตัว

อันเป็นผลเนือ่งมาจากตราสนิค้านัน้	ๆ 	เป็นสิง่ทีก่่อให้เกดิผลลพัธ์ทางการตลาดทีแ่ตกต่างระหว่างสนิค้า

ประเภทภาพยนตร์เหมือนกัน	 เป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดกับตัวสินค้าเป็นผลมาจากการลงทุนในอดีต

นอกจากนี้ยังหมายถึงคุณค่าเพิ่มที่ตราสินค้าเพิ่มเข้าไปในสินค้าประเภทภาพยนตร์นอกเหนือไปจาก

คุณสมบัติที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการเชื่อมโยงผ่านทางชื่อตราสินค้า

	 บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์	 หมายถึง	 บริษัทผู้ผลิต	 สร้าง	 น�าเข้าหรือจัดจ�าหน่ายภาพยนตร์ใน

ประเทศไทยที่มีช่ือเสียงในอันดับต้น	 ๆ	 ได้แก่	 บริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนลและบริษัท

จีดีเอช	ห้าห้าเก้า
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◆ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ชุติมา คล้ายสังข์ กฤษณะ เชื้อชัยนาท ◆

	 ภาพยนตร์	 หมายถึง	 สื่อประเภทภาพยนตร์	 ซึ่งถูกผลิตหรือควบคุมการผลิตโดยค่ายผู้ผลิต

ภาพยนตร์ในประเทศไทย

	 ผู้บรโิภค	หมายถงึ	นกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ	กรงุเทพมหานคร	ทีแ่สดง 

การเลือก	 การซ้ือหรือชมผลิตภัณฑ์ประเภทภาพยนตร์	 มีความคิด	 หรือประสบการณ์ที่แสดงถึง 

ความต้องการ	 ความอยากได้หรือครอบครองผลิตภัณฑ์ประเภทภาพยนตร์ของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์

ในประเทศไทย

สมมุติฐำนกำรวิจัย

	 มุมมองของผู้บริโภคซ่ึงคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร

เห็นว่าระดับคุณค่าตราสินค้าของผู้ผลิตภาพยนตร์ช้ันน�าของประเทศไทยคือบริษัทสหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน

ขอบเขตในกำรศึกษำวิจัย

ด้ำนเนื้อหำ

	 ผู้วิจัยมุ่งส�ารวจข้อมูลเพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าของแบรนด์ผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย	

ได้แก่	บริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าและบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	 ในมุมมองของประชากร

คือ	นกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ	กรงุเทพมหานคร	ซ่ึงเป็นนักเรยีนในโรงเรยีนเขตพืน้ที่

บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	บนพื้นฐานแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวคิดคุณค่า

ตราสนิค้า	โดยใช้แบบจ�าลอง	Customer-Based-Brands	Equity	model	pyramid	หรอื	CBBE	Model	

ของ	เคลวิน	เลน	เคลเลอร์	(Kevin	Lane	keller,	2001a,	2008)	คือ	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

 กลุ่มตัวอย่ำง

	 ผู้วิจัยท�าการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	 1,475	 คน	 ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม

ตาราง	ทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane,	1976)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95	%	มีค่าความคลาดเคลื่อน	(e)

อยู่ที่	+	5%	ได้ขนาดตัวอย่างจ�านวน	385	คน	แล้วท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive

Sampling)	 จากนักศึกษาที่เคยซ้ือหรือเคยชมภาพยนตร์ของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย	

จ�านวน	385	คน
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◆ การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย ในมุมมองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ◆

ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ประเภทวิจัยเชิงส�ารวจ	

(Survey	Research	Method)	และใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม

ข้อมลู	โดยให้กลุม่ตัวอย่างทีไ่ด้จากการสุม่นกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ	กรงุเทพมหานคร	

จากทั้งหมด	 9	 โรงเรียนได้แก่	 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์	 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามัธยม	 โรงเรียนราชวินิต	 โรงเรียนราชินีบน	 โรงเรียน

วัดน้อยนพคณุ	โรงเรียนวัดราชาธิวาส	โรงเรียนเศรษฐเสถียรและโรงเรียนวชริาวุธ	โรงเรียนละ	43	คน	

โดยเจาะจงเฉพาะผู้ที่เคยซ้ือหรือเคยชมภาพยนตร์ของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย	 จ�านวน	

387	คนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	การศึกษาครัง้น้ีอยูบ่นพืน้ฐานของแนวคิดเก่ียวกับคุณค่า

ตราสินค้า	แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค	

	 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ�านวน	

385	ตัวอย่าง	ซึ่งแบบสอบถาม	(Questionnaire)	เป็นการสอบถามถึง	ข้อมูลพื้นฐาน	พฤติกรรมการ

เลือกชมภาพยนตร์ไทยและความคิดเห็นที่มีต่อค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทย	

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ส�ารวจการเปรียบเทียบ

คุณค่าตราสนิค้าของค่ายผู้ผลติภาพยนตร์ในประเทศไทยช้ันน�า	ได้แก่	บรษิทัจีดีเอช	ห้าห้าเก้าและบรษิทั

สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนช่ันแนล	ในมมุมองของนกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ

กรุงเทพมหานครเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง	ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ตอน	คือ

	 ตอนที่	1	ข้อมูลพื้นฐาน

	 	 ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน	ได้แก่	เพศ	อายุ	ที่อยู่	รายได้	

	 ตอนที่	2	พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย

	 	 ประกอบด้วยค�าถามด้านพฤติกรรมการชมภาพยนตร์,	 ปัจจัยในการเลือกชม

	 	 ภาพยนตร์และเหตุผลในการเลือกชมภาพยนตร์ตระกูลต่าง	ๆ

	 ตอนที่	3	ความคิดเห็นที่มีต่อตราสินค้าค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยเมื่อนึกถึง

	 	 ภาพยนตร์ไทยคุณนึกถึงค่ายใดก่อน

	 ความคิดเห็นต่อค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศไทยซ่ึงมีความแตกต่าง

กัน	 ได้แก่	 บริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าและบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนลในด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	

หากคุณต้องการเลือกชมภาพยนตร์	 คุณต้ังใจเลือกค่ายใด	 ความคาดหวังต่อความบันเทิงที่จะได้รับ	



296

◆ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ชุติมา คล้ายสังข์ กฤษณะ เชื้อชัยนาท ◆

คณุภาพของภาพยนตร์	การออกแบบงานสร้าง	ความเหมาะสมของเนื้อหาเรื่องราว	การให้ความส�าคญั

ต่อการสื่อสารภาพลักษณ์ของภาพยนตร์	เอกลักษณ์ของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์	ความชื่นชอบในค่ายผู้

ผลติภาพยนตร์	ความคุ้มค่าในการเลอืกชมภาพยนตร์	ความสนุกสนานเพลดิเพลนิและน่าต่ืนเต้นทีจ่ะ

ได้รบัจากการชมภาพยนตร์	ความต้องการในการชมภาพยนตร์จากค่ายผู้ผลติภาพยนตร์นีอ้ย่างต่อเน่ือง

ต่อไป	และค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในใจคุณที่จะเลือกใช้บริการต่อไป

	 ความคิดเห็นที่มีต่อตราสินค้าระหว่างค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยจากทุกค่าย	จัดตัว

เลือกคะแนนเป็น	 5	 ระดับ	 คือ	 ซื้อแน่นอน	 5	 คะแนน	 น่าจะซื้อ	 4	 คะแนน	 ไม่แน่ใจ	 3	 คะแนน

น่าจะไม่ซ้ือ	 2	 คะแนน	 และไม่ซ้ือแน่นอน	 1	 คะแนน	 ทั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มค�าถามตามระดับคุณค่า

ตราสินค้า	จากแนวคิดคุณค่าตราสินค้า	ดังนี้

	 ค�าถามข้อที่	2	 วัดระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านความสามารถในการจดจ�าและ

	 	 	 นึกถึงตราสินค้า	(Salience)

	 ค�าถามข้อที่	3-7	 วัดระดับการรับรู ้คุณค่าตราสินค้าในด้านสมรรถภาพของตราสินค้า	

	 	 	 (Performance)

	 ค�าถามข้อที่	8-9	 วัดระดับการรับรู ้คุณค่าตราสินค้าในด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า	

	 	 	 (Imagery)

	 ค�าถามข้อที่	10	 วดัระดับการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าในด้านความคิดเหน็และการประเมนิของ

	 	 	 ผู้บริโภค	(Judgement)

	 ค�าถามข้อที่	11-12	วดัระดับการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าในด้านความรูส้กึของผู้บรโิภค	(Feeling)

	 ค�าถามข้อที่	13-14	วัดระดับการรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าในด้านความสมัพนัธ์เช่ือมโยงผูกพนัต่อ

	 	 	 ตราสินค้า	(Resonance)

	 ค�าถามข้อที่	2-14	 วัดระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า	(Brands	Equity)

	 ตอนที่	4	ข้อเสนอแนะ

 กำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

	 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามฉบับร่างโดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านการเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่า

ตราสินค้า	 พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยตรวจสอบความตรง	

ครอบคลุมของหัวข้อพฤติกรรมผู้บริโภคทั้ง	 3	 ตอน	 ซ่ึงหลังจากท�าการปรับแก้ไขแบบทดสอบตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว	จากนั้นผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	20	คน	

เพื่อหาความเที่ยง	 (Reliability)	 ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา	 (a	 -	 Coefficient)

หลังจากทดลองใช้แล้วผู้วิจัยจึงน�าผลมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อค�าถามที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วจึงน�ามา

ใช้จริง
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ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อบรรยายลักษณะทางประชากร	 คือ	 สัดส่วนร้อยละ

(Percentage)	 ใช้วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยค่าเฉลี่ย	 (Means)	 ใช้แปล

ความหมายของข้อมูลต่าง	 ๆ	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 ใช้แสดงการ

กระจายของข้อมลูส่วนการวเิคราะห์เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของข้อมลู	โดยค่าสถิติเชิงอนมุาน	

(Inferential)	 ใช้	 t-test	 แบบ	 Independent	 เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย	 2	 กลุ่ม	

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างคือ	 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร

ที่เคยชมภาพยนตร์จากค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยได้แก่	 บริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าและบริษัท

สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล
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ผลกำรวิจัย

 จากการวิจัย	 ข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมการเลือกชมภาพของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน

ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ	กรงุเทพมหานคร	พบว่ากลุม่ตัวอย่างเป็นเพศหญิงจ�านวน

มากกว่าชายคิดเป็นร้อยละ	83	อายุระหว่าง	18	–	22	ปี	ร้อยละ	76	มทีีพ่กัอาศัยอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร	

ร้อยละ	80	รายได้เฉลีย่อยู่ระหว่าง	3,000	–	5,000	บาทต่อเดือน	ส่วนใหญ่ปัจจุบันเลอืกชมภาพยนตร์

จากบรษิทัจีดีเอช	ห้าห้าเก้า	จ�านวนร้อยละ	55	เพราะรูส้กึว่าภาพยนตร์ตัวอย่างน่าสนใจ	ร้อยละ	40.54	

โดยคิดว่าปัจจัยท่ีมผีลต่อการเลอืกชมภาพยนตร์	คือ	ค่ายผู้ผลติภาพยนตร์ มากทีส่ดุถงึ	ร้อยละ	80.35	

และภาพยนตร์ประเภทที่มักเลือกชมมากที่สุด	คือ	ภาพยนตร์ตลก	(Comedy)	จ�านวนร้อยละ	48.75	

จุดเด่นของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ท�าให้เกิดความน่าสนใจมากที่สุด	คือ	ภาพยนตร์ตัวอย่างน่าสนใจ	

จ�านวนร้อยละ	 65.25	 กลุ่มตัวอย่างมักเลือกชมภาพยนตร์ไทยในโรงภาพยนตร์	 3-4	 ครั้งต่อเดือน

และคิดว่าบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ามีผลงานโดดเด่นเป็นภาพยนตร์ประเภทตลก	 (Comedy)	 มากถึง

ร้อยละ	 45.65	 และคิดว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนลมีผลงานโดดเด่นเป็นภาพยนตร์

ประเภทสยองขวัญ	(Horror	Film)	ร้อยละ	53.76	

 ในการเปรียบคุณค่าตราสินค้าจากการเลือกชมภาพยนตร์จากบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าและ

บริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 จากการวิจัย	 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อศึกษาคุณค่า

ตราสินค้าระหว่างบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าและบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 ตามระดับ

ของคุณค่าตราสินค้าในแบบจ�าลอง	 Customer-Based-	 Brands	 Equity	Model	 Pyramid	 ของ

เคลวิน	เลน	เคลเลอร์	(Kevin	Lane	keller,	2001a,	2008)	หรือ	CBBE	Model	โดยค�าถามเป็น

แบบปลายปิด	 (Closed-ended	 Questions)	 แบบ	 Rating	 Scale	 โดยมีการก�าหนดระดับให้เลือก

ตอบ	 5	 ระดับ	 ในตอนที่	 3	 ข้อ	 2	 ถามความคิดเห็นที่มีต่อบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โดยถามว่า

“หากคุณต้องการเลือกชมภาพยนตร์คุณตั้งใจชมจากบริษัทผู้ผลิตใด”	ระหว่างบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้า

และบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	ค�าตอบ	คือ	เลือกแน่นอน	น่าจะเลือก	ไม่แน่ใจ	น่าจะ

ไม่เลือก	 และไม่เลือกแน่นอน	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริโภคสามารถนึกถึงบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าใน

ระดับทีส่งูกว่าบรษัิทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนช่ันแนล	ส่วนข้อ	3-14	เป็นค�าถามทีต้่องการให้ผู้บรโิภค

แสดงออกถึงการรับรู้ในแต่ละระดับคุณค่าตราสินค้าตาม	 CBBE	Model	 ซ่ึงสามารถแสดงผลได้

ตามตารางที่	1
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ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตำรำงที่ 1 ตารางวิเคราะห์สถิติเพื่อเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าระหว่างบริษัท	 จีดีเอช	 ห้าห้าเก้า

	 และบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล

  Mean Std. Deviation t P

สามารถจดจ�าและนึกถึง

ตราสินค้า	Salience

item	2 สหมงคลฯ 4.180 0.777 -1.281 0.20

 gdh559 4.380 0.805   

สมรรถภาพของตราสินค้า	

Performance

item	3-7 สหมงคลฯ 3.916 0.448 -1.716 0.09

 gdh559 4.069 0.443   

ภาพลักษณ์ของตราสินค้า	

Imagery

item	8-9 สหมงคลฯ 3.933 0.618 -3.070 0.00

 gdh559 4.306 0.586   

ความคิดเห็นและการประเมิน

ของผู้บริโภค	Judgment

item	10 สหมงคลฯ 4.090 0.596 -1.016 0.31

 gdh559 4.220 0.691   

ความรู้สึกของผู้บริโภค	Feeling item11-12 สหมงคลฯ 3.967 0.597 -2.560 0.01

 gdh559 4.264 0.560   

ความสัมพันธ์เชื่อมโยง	

ผูกพันต่อ	Brands	Resonance

item13-14 สหมงคลฯ 4.034 0.614 -3.143 0.00

 gdh559 4.409 0.570   

Brands Equity*** Item2-14 gdh559 3.977 0.429 -3.023 0.00

 

	 จากตารางสามารถวิเคราะห์ได้ว่า	

	 ผู้บริโภค	คือ	นักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย	ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	สามารถ

พดูถงึผลงานภาพยนตร์	สามารถจดจ�าและนกึถงึตราสนิค้า	(Salience)	ของบรษิทัจีดีเอช	ห้าห้าเก้า	กบั

บริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนลในระดับที่ไม่แตกต่างกัน	

;	นัยส�าคัญที่ระดับ	.01	(sig	≤	.01)
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	 ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงสมรรถภาพของตราสินค้า	เมื่อพูดถึงผลงานภาพยนตร์	โดยผู้บริโภค

รับรู้ต่อสมรรถภาพของตราสินค้า	(Performance)	ของบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนชั่นแนลในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ผู้บริโภคสามารถรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า	 (Imagery)	 ในระดับที่เก่ียวข้องกับข้อมูล

ผูบ้ริโภค	สถานการณ์	การซือ้และการใช้บุคลิกลักษณะ	ประวัตกิารซือ้และประสบการณ์ที่มีต่อผลงาน

ภาพยนตร์ของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าสูงกว่า	 บริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 อย่างมีนัย

ส�าคัญ	ที่ระดับ	.01

	 ผู้บริโภคมีการประเมิน	 (Judgement)	 ต่อตราสินค้า	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพความ

เช่ือถือต่อตราสินค้าด้านผลงานภาพยนตร์ของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนชั่นแนลในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ผู้บริโภคสามารถรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านมีความรู้สึก	(Feeling)	ที่ด	ีต่อผลงานภาพยนตร์

ในด้านการสร้างกระแสความสนใจและการสร้างภาพจ�าต่อบรษิทัจีดีเอช	ห้าห้าเก้าสงูกว่าบรษิทัสหมงคล

ฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01

	 ผู้บรโิภคสามารถรบัรูคุ้ณค่าตราสนิค้าในด้านความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและผูกพนั	(Resonance)	

กับบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าในระดับที่สูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	

ที่ระดับ	.01	

	 โดยรวม	ผู้บริโภคคือ	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	

สามารถรับรู้ถึงระดับคุณค่าตราสินค้า	(Brand	Equity)	ระหว่างบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าสูงและบริษัท

สหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนลตามแบบจ�าลอง	 Customer-Based-	 Brands	 Equity	Model

Pyramid	ของเคลวิน	เลน	เคลเลอร์	(Kevin	Lane	Keller,	2001a,	2008)	โดยรับคุณค่าตราสินค้า

ของบรษิทัจดีีเอช	ห้าห้าเก้าในระดับทีส่งูกว่าบรษิทัสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนช่ันแนล	อย่างมนียัส�าคัญ	

ที่ระดับ	.01
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ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตำรำงที่ 2	ตารางอภิปรายผลตามแบบจ�าลอง	Customer-Based-	Brands	Equity	Model	Pyramid

ค�ำถำมที่ ระดับของกำรรับรู้คุณค่ำตรำสินค้ำ อภิปรำยผลค่ำเฉลี่ย 

(MEAN)

อภิปรำยผลเปรียบเทียบคุณค่ำ

ตรำสินค้ำ Brand Equity

ข้อ	2	 สามารถจดจ�าและนึกถึงตราสินค้า	

(Salience)

gdh559	(4.380) ความสามารถจดจ�าและนึกถึงตราสินค้า 

เมื่อพูดถึงภาพยนตร์ผู้บริโภคนึกถึง	

บริษัท	gdh559	กับ	บริษัท	สหมงคลฯ	

ไม่แตกต่างกัน

ข้อ	3-7 สมรรถภาพของตราสินค้า

(Performance)	

gdh559	(4.069) ผู้บริโภครับรู้ถึงสมรรถภาพของผลงาน

ภาพยนตร์ของ	บริษัท	gdh559	กับ

บริษัท	สหมงคลฯ	ไม่แตกต่างกัน

ข้อ	8-9 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า	

(Imagery)

gdh559	(4.306) นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับ

รู้ภาพลักษณ์ของบริษัท	gdh559	

มากกว่าบริษัทสหมงคลฯอย่างมีนัย

ส�าคัญที่ระดับ	.01

ข้อ	10 ความคิดเห็นและการประเมินของ

ผู้บริโภค	(Judgment)

gdh559	(4.220) ความคิดเห็นและการประเมินของ

ผู้บริโภคต่อผลงานงานภาพยนตร์ของ

บริษัท	gdh559	กับบริษัท	สหมงคลฯ

ไม่แตกต่างกัน

ข้อ	11-12 ความรู้สึกของผู้บริโภค	(Feeling) gdh559	(4.264) ความรู้สึกของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาพยนตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาที่มีต่อผลงานงาน

ภาพยนตร์ของบริษัท	gdh559	

มีระดับสูงกว่า	บริษัท	สหมงคลฯ	

อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01

ข้อ	13-14 ความสัมพันธ์เชื่อมโยง	ผูกพันต่อ

(Brands	Resonance)

gdh559	(4.409) ความสัมพันธ์เชื่อมโยง	ผูกพันต่อ

บริษัท	gdh559	มีระดับสูงกว่าบริษัท

สหมงคลฯอย่างมีนัยส�าคัญ	

ที่ระดับ	.01

รวมข้อ	2-14 คุณค่าตราสินค้า	(Brands	Equity) gdh559	(4.225) ระดับคุณค่าตราสินค้าของบริษัท	

gdh559	สูงกว่าบริษัทสหมงคลฯ

อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01
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◆ สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ชุติมา คล้ายสังข์ กฤษณะ เชื้อชัยนาท ◆

	 จากตารางสามารถวิเคราะห์ได้ว่า	

	 ด้านสามารถจดจ�าและนกึถงึตราสนิค้า	(Salience)	เมือ่พดูถึงบรษัิทผู้ผลติภาพยนตร์	ผู้บรโิภค

คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 ระลึกถึงบริษัทจีดีเอช

ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ด้านสมรรถภาพของตราสินค้า	 (Performance)	 ผู้บริโภครับรู้ถึงสมรรถภาพของตราสินค้า

เมือ่พดูถงึผลงานภาพยนตร์	โดยผู้บรโิภครบัรูต่้อสมรรถภาพของตราสนิค้า	(Performance)	ของบรษิทั

จีดีเอช	ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนลในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า	 (Imagery)	 ผู้บริโภครับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า	 ในระดับ

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้บริโภค	 สถานการณ์	 การซ้ือและการใช้บุคลิกลักษณะ	 ประวัติการซ้ือและ

ประสบการณ์ของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าสูงกว่า	 บริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 อย่างมี

นัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01

	 ด้านความคิดเห็นและการประเมินของผู้บริโภค	 (Judgement)	 ผู้บริโภคมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพความเชื่อถือต่อตราสินค้าด้านผลงานภาพยนตร์ของบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้ากับบริษัท

สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ด้านความรูส้กึของผู้บรโิภค	(Feeling)	ผู้บรโิภคมคีวามรูส้กึ	(Feeling)	ทีดี่ต่อผลงานภาพยนตร์

ในด้านการสร้างกระแสความสนใจและการสร้างภาพจ�าต่อบรษิทัจีดีเอช	ห้าห้าเก้าสงูกว่าบรษิทัสหมงคล

ฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01

	 ด้านความสัมพันธ์เชื่อมโยง	 ผูกพันต่อ	 (Brands	 Resonance)	 ผู้บริโภคสามารถรับรู้คุณค่า

ตราสินค้าในด้านความสัมพันธ์เช่ือมโยงและผูกพันกับบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าในระดับที่สูงกว่าบริษัท

สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01	

	 ด้านคุณค่าตราสินค้า	(Brands	Equity)	โดยรวมผู้บริโภคสามารถรับรู้ระดับคุณค่าตราสินค้า

ของบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าสูงกว่า	บริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 โดยรวม	ผู้บรโิภคซ่ึงคือ	นกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ	กรงุเทพมหานคร	

รับรู้ถึงระดับคุณค่าตราสินค้า	 (Brand	 Equity)	 ระหว่างบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ของไทยคือ	 บริษัท

จีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 ตามแบบจ�าลอง	 Customer-Based-	

Brands	Equity	Model	Pyramid	ของ	เคลวิน	เลน	เคลเลอร์	(Kevin	Lane	Keller,	2001a,	2008)

โดยคุณค่าตราสินค้าของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าอยู่ในระดับสูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์

เนชั่นแนล
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ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สรุปผลกำรวิจัย

	 การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้า	 ของผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียงคือ	 บริษัทจีดีเอช

ห้าห้าเก้ากบับรษิทัสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนช่ันแนล	ในมมุมองของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	

ในเขตดุสติ	กรงุเทพมหานคร	จากผลการเปรยีบเทยีบคุณค่าตราสนิค้า	(Brand	Equity)	ระหว่างบรษิทั

จีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนลตามแบบจ�าลอง	 Customer-Based-	

Brands	Equity	Model	Pyramid	ของ	เคลวิน	เลน	เคลเลอร์	(Kevin	Lane	Keller,	2001a,	2008)	

หรือ	CBBE	Model	พบว่า	คุณค่าตราสินค้าของค่ายผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยในมุมมองของ

ผู้บริโภคนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 สามารถจดจ�าและนึกถึง

ตราสินค้า	 (Salience)	 เมื่อพูดถึงบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์	 ระหว่างบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัท

สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ด้านสมรรถภาพของตราสินค้า	 (Performance)	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขต

ดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 รับรู้ถึงสมรรถภาพของตราสินค้า	 เมื่อพูดถึงผลงานภาพยนตร์	 โดยรับรู้ต่อ

สมรรถภาพของตราสินค้า	 (Performance)	 ของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนชั่นแนลในระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ในด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า	(Imagery)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสิต

กรงุเทพมหานคร	รบัรูภ้าพลกัษณ์ของตราสนิค้า	ในระดับทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูผู้บรโิภคด้านสถานการณ์

การซ้ือและการใช้	บคุลกิลกัษณะ	ประวัติการซ้ือและประสบการณ์ทีม่ต่ีอบรษิทัจีดีเอช	ห้าห้าเก้าสงูกว่า

บริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01

	 ส่วนด้านความคิดเห็นและการประเมินของผู้บริโภค	 (Judgement)	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	ในเขตดุสติ	กรงุเทพมหานคร	มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัคุณภาพ	ความน่าเช่ือถอืต่อตราสนิค้า

ในด้านผลงานภาพยนตร์ของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 ใน

ระดับที่ไม่แตกต่างกัน

	 ในขณะที่ด้านความรู้สึกของผู้บริโภค	 (Feeling)	 ความรู้สึกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานครมีความรู้สึกที่ดีต่อผลงานภาพยนตร์ในด้านการสร้างกระแส

ความสนใจและการสร้างภาพจ�าของบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าสูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์

เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01

	 ด้านความสัมพันธ์เช่ือมโยง	 ผูกพันต่อตราสินค้า	 (Brands	 Resonance)	 นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานครสามารถรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงและผูกพันกับบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าในระดับที่สูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์
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เนชั่นแนล	อย่างมีนัยส�าคัญ	ที่ระดับ	.01	

	 ทั้งนี้โดยรวม	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	สามารถรับรู้

ระดับคุณค่าตราสนิค้า	(Brands	Equity)	ตามแบบจ�าลอง	Customer-Based-	Brands	Equity	Model	

Pyramid	 ของ	 เคลวิน	 เลน	 เคลเลอร์	 (Kevin	Lane	Keller,	 2001a,	 2008)	 ของบริษัทจีดีเอช

ห้าห้าเก้าสูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	 .01	 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมุติฐานการวิจัย

อภิปรำยผล

	 จากผลการวิจัยที่พบว่า	 การรับรู้ระดับคุณค่าตราสินค้า	 (Brands	 Equity)	 ตามแบบจ�าลอง	

Customer-Based-	Brands	Equity	Model	Pyramid	ของ	เคลวิน	เลน	เคลเลอร์	(Kevin	Lane	

Keller,	2001a,	2008)	ในมุมมองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	

ต่อบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ช้ันน�าในประเทศไทย	 คือ	 บริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	

อินเตอร์เนช่ันแนล	โดยทีก่ารรบัรูร้ะดับคุณค่าตราสนิค้าต่อบรษิทัจีดีเอช	ห้าห้าเก้ามรีะดับสงูกว่าบรษิทั

สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างมีนัยส�าคัญเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย	ซึ่งสามารถอภิปราย

ผลได้ตามล�าดับขั้นของ	แบบจ�าลอง	Customer-Based-	Brands	Equity	Model	Pyramid	ได้ดังนี้	

	 ด้านความสามารถในการจดจ�าและนึกถึงตราสินค้า	 (Salience)	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 สามารถจดจ�าและนึกถึงบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้ากับบริษัท

สหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	ได้ไม่แตกต่างกัน

	 ด้านสมรรถภาพของตราสินค้า	 (Performance)	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 รับรู้ถึงสมรรถภาพของตราสินค้า	 (Performance)	 ของบริษัทจีดีเอช	

ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนลได้ไม่แตกต่างกัน

	 ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า	 (Imagery)	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	

กรุงเทพมหานคร	 สามารถรับรู ้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าซ่ึงเป็นข้อมูลที่มาจากผู้บริโภคในด้าน

สถานการณ์ของการเลือกซ้ือและการชมภาพยนตร์	 บุคลิกลักษณะ	 ประวัติการซ้ือและประสบการณ์

ของผู้บริโภคต่อบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าในระดับสูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	

	 ด้านการประเมินของผู้บริโภค	(Judgement)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสิต	

กรุงเทพมหานคร	 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเช่ือถือในคุณภาพต่อตราสินค้าด้านผลงานภาพยนตร์

ของบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้ากับบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนลที่ไม่แตกต่างกัน
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ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

	 ด้านความรูส้กึ	(Feeling)	ของผู้บรโิภค	ซ่ึงคือ	นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	ในเขตดุสติ	

กรุงเทพมหานคร	 มีความรู้สึกที่ดีต่อผลงานภาพยนตร์ในด้านการสร้างกระแสความสนใจและการ

สร้างภาพจ�าของบริษัทจีดีเอช	ห้าห้าเก้าในระดับที่สูงกว่าบริษัทสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล

	 ด้านความสมัพนัธ์เช่ือมโยง	ผูกพนัต่อแบรนด์	(Brands	Resonance)	นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา

ตอนปลาย	 ในเขตดุสิต	 กรุงเทพมหานครในฐานะผู้บริโภคสามารถรับรู้คุณค่าตราสินค้าในด้านความ

สัมพันธ์เช่ือมโยงและมีความรู้สึกผูกพันกับบริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าในระดับที่สูงกว่าบริษัทสหมงคล

ฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อเสนอแนะ

	 1.	บริษัทจีดีเอช	 ห้าห้าเก้าและบริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนชั่นแนลควรสร้างเอกลักษณ์	

การรับรู้	ภาพจ�า	ในการออกแบบ	ที่เด่นชัดในตัวผลงานภาพยนตร์ที่จะสามารถท�าให้ผู้บริโภคแยกแยะ

ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจ�าและระลึกถึงตราสินค้าของบริษัท

ผู้ผลิตภาพยนตร์	 เมื่อผู้บริโภคนึกถึงหรือต้องการเลือกชมภาพยนตร์ก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้าง

ระดับคุณค่าตราสินค้าของทั้งสองบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์	ให้สูงขึ้นได้

	 2.	บริษัทสหมงคลฟิล์ม	 อินเตอร์เนช่ันแนลควรปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทในด้านที่มีผล

ต่อความรู้สึกของผู้บริโภคให้ดีขึ้น	 เช่น	 การสร้างเอกลักษณ์ให้ชัดเจนมีความแตกต่างที่โดดเด่นใน

ผลิตภัณฑ์ซ่ึงคือ	 ภาพยนตร์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์กับผู้บริโภค	

เมื่อนึกถึงและต้องการเลือกชมภาพยนตร์

	 3.	ควรมีการศึกษาวิจัยคุณค่าตราสินค้าของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ด้วย

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา	นกัวิชาการในการใช้ข้อมลูเพือ่วเิคราะห์สถานการณ์ด้านสือ่สารมวลชน	

และเพื่อให้บริษัทผู้ผลิตได้น�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคและเช่ือมความ

ผูกพันไว้ด้วยกันให้ได้นานที่สุด	ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกภาคส่วนในอนาคต
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