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ช่องทางการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ
กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
Movie Distribution Channel of Independent
Filmmaker: Case Study of PBTB Movie
อธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูร* และมนฤดี ธาดาอำ�นวยชัย**
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการผลิต และการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทย เรื่อง ผู้บ่าว
ไทบ้าน อีสานอินดี้ ของผู้สร้างอิสระรวมทั้งศึกษาความคิดเห็นส่วนบุคคล และข้อมูลในการชมภาพยนตร์ ของ
ผู้ชมโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง และการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยเรือ่ งนี้ จำ�นวน 3 คน และผูช้ มจำ�นวน 56 คน
แล้วทำ�การวิเคราะห์ผล ซึ่งพบว่า ผู้สร้างได้ใช้วิธีนำ�เสนอเรื่องราววิถีชีวิตของสังคมคนอีสานถ่ายทอดออกมาใน
มุมตลก และสอดแทรกแง่คิด เพื่อเป็นแนวคิดในการผลิตภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำ�ให้เกิดกระแสการตอบรับของผู้ชมจนส่งผลให้ผู้จัดจำ�หน่ายในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือสนใจขอเป็นตัวแทน รวมทัง้ แนวทางการจัดจำ�หน่ายทีผ่ สู้ ร้างเลือกการเข้าฉายเฉพาะในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือแทนวิธีการจัดจำ�หน่ายจากส่วนกลาง ผลของการศึกษายังแสดงให้เห็นขั้นตอนในการผลิตภาพยนตร์
ตลอดจนการทำ�การประชาสัมพันธ์ดว้ ยสือ่ ออนไลน์กอ่ นการจัดจำ�หน่าย และได้ศกึ ษาปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดจำ�หน่ายที่เกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์และงบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็น
ผลของการใช้ชอ่ งทางในการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ออนไลน์กบั ผูช้ มกลุม่ เป้าหมายได้ส�ำ เร็จ มีผชู้ มทีช่ นื่ ชอบได้แชร์
ข่าวสารของภาพยนตร์ต่อๆ กันไปในเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งทำ�ให้เกิดกระแสการตอบรับของผู้ชมอย่างล้ม
หลามสร้างปรากฏการณ์รายได้ถึง 14 ล้านบาทเพียงแค่เข้าฉายในภาคอีสานเท่านั้น จนกระทั่งโรงภาพยนตร์ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลนำ�เข้ามาฉายจากกระแสความแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น
Abstract
This research aims to study the concept of production and distribution of Thai independent
filmmaker and also analyze data collected from audiences. Research tool is depth interviews
of 3 people involving in PBTB movie’s creation and distribution. The survey collected from 56
audiences, and analyzing by descriptive statistics that are frequency and percentage. It was
found that the filmmaker had used the reflection of the Northeast traditional presenting in
funny and artistic thoughts to be the concept in the production of this movie and also used
public relations strategy through online media, which make success in the response of the
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audience, and also distributor in the Northeast is interested, and asked for being a distribution
representative. The guidelines that the exclusive distributor choose to release only in the
Northeast instead of centralized distribution method. Results of the study also show the
processes in production through the end, as well as how to apply public relations strategy
through social media before distribution. However, the lack of advertising budget and knowledge
about the distribution channel in Thailand caused the lack of support in distributing and budget.
In addition, research has shown the effects of using public relations through online media, which
help reaching the appropriate target audiences. Thus, audiences who had seen the movie shared
the posts in Social Network. These causes successful in the response of audiences that build
a box office of 14 million baht just in the Northeastern area only. Moreover, the theatres in
Bangkok asking the movie to exhibit in that period after the successful in Northeastern area.
บทนำ�

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันนั้น มี
บริษทั ผูผ้ ลิตทีเ่ ป็นค่ายหนัง หรือสตูดโิ อฯ ทีม่ รี ะบบการ
ผลิต การจัดจำ�หน่าย และการทำ�การตลาดแบบครบ
วงจรอยู่มากกว่า 10 บริษัท (กลต., 2557) รวมถึงมีผู้
ผลิตที่มิได้ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร โดยมีการจัด
สร้างภายใต้ความคิดอย่างอิสระ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์อสิ ระ
เหล่านี้ ถือเป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานความ
บันเทิงในรูปลักษณ์ที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ ที่มิได้อยู่ภาย
ใต้ ข้ อ จำ � กั ด เพี ย งธุ ร กิ จ ทางการตลาดหรื อ ประเภท
ภาพยนตร์ที่ตลาดกระแสหลักต้องการเท่านั้น โดยผู้
ผลิตอิสระเหล่านีส้ ร้างสรรค์ความแปลกใหม่ของเนือ้ หา
รูปแบบการนำ�เสนอ ที่ทำ�ให้อุตสาหกรรมการผลิต
ภาพยนตร์ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ สามารถ
ขับเคลื่อน ไปได้ด้วยผู้ผลิตอิสระใหม่ๆ ที่มีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาและเป็นแรงเสริมให้ตลาด
ภาพยนตร์มีช่องทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายในโรงภาพยนตร์ของ
ประเทศไทยนัน้ ยังถูกแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ โรง
ภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ในกรุงเทพฯ กับสายหนังต่าง
จั ง หวั ด ซึ่ ง สายหนั ง ต่ า งจั ง หวั ด นั้ น ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
ลักษณะเฉพาะของประเทศไทย โดยจำ�แนกเป็น 2 รูป
แบบ (จิระ ภาวรกิตติโสภณ, 2554) คือ แบบที่ 1 โรง
หนังมัลติเพล็กซ์จะเรียกว่าวิธกี ารจัดจำ�หน่ายว่า Film
Hire Sharing แบบที่ 2 จัดจำ�หน่ายภาพยนตร์กบั สาย
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หนังต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่จะคิดราคากันแบบเหมา
เข่ง คือ ไม่ใช่การซื้อขายเฉพาะเรื่อง แต่เป็นการซื้อ
ภาพยนตร์ทกุ เรือ่ งของค่ายผูผ้ ลิตภาพยนตร์ทผี่ ลิตขึน้
ทัง้ ปี โดยการแบ่งสายหลัก ๆ ออกเป็นภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวันออก การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์กบั สายหนังต่าง
จังหวัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นการซือ้ เหมา โดยเข้าระบบ
จากส่วนกลางแล้วกระจายไปตามสายหนังในภูมภิ าค
ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น กลไกในการกระจายของธุ ร กิ จ ของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย แต่อาจมีภาพยนตร์
บางเรือ่ ง ทีเ่ ริม่ ต้นจากช่องทางการจัดจำ�หน่ายในสาย
หนังต่างจังหวัด และกระจายเข้าสู่ส่วนกลาง คือ
ภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ที่กลายเป็น
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ โดยเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตจากผู้
สร้ า งภาพยนตร์ อิ ส ระที่ มี ก ระแสตอบรั บ ที่ ดี อ ย่ า ง
ล้นหลามในปี พ.ศ. 2557 จากผู้ชมในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จนทำ�ให้โรงภาพยนตร์ใน
กรุงเทพมีความสนใจ และนำ�ภาพยนตร์ดังกล่าวมา
เข้าฉายในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล แสดงให้เห็น
ถึ ง รู ป แบบของการจั ด จำ � หน่ า ยภาพยนตร์ ที่
เปลีย่ นแปลงไปจากการทำ�การตลาดจากศูนย์กลางไป
สู่ ภู มิ ภ าคกลายเป็ น การขยายตลาดจากภู มิ ภ าคสู่
ศูนย์กลาง
กรณีของภาพยนตร์ เรือ่ ง ผูบ้ า่ วไทบ้าน อีสาน
อิ น ดี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงของการ
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดในการผลิตภาพยนตร์
ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน
อีสานอินดี้
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด จำ � หน่ า ย
ภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้
บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
3. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และอุปสรรคใน
การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยของผูส้ ร้างอิสระ กรณี
ศึกษา เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ช มต่ อ
ภาพยนตร์ไทย เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
5. เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกีย่ ว
กับภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ และ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์
สมมติฐานหรือข้อสันนิษฐานในการวิจัย
1. การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยทีม่ กี ลุม่ เป้า
หมายชั ด เจนสามารถวางแผนการจั ด จำ � หน่ า ยใน
ลักษณะทีแ่ ตกต่างจากการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ทวั่ ไป
2. การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยของผู้สร้าง
อิสระ กรณีศกึ ษา เรือ่ ง ผูบ้ า่ วไทบ้าน อีสานอินดี้ มุง่ เน้น
ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
2. แนวคิดช่องทางการจัดจำ�หน่าย
3. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทำ�ภาพยนตร์
4. แนวคิดการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์
5. แนวคิดการผูกขาด 			
6. แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
7. แนวคิดการตลาดเพื่อความสัมพันธ์ที่ดี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
q

การผลิตภาพยนตร์
เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้
• การหาพล็อตเรื่อง/ บทภาพยนตร์
• การหาแหล่งเงินทุน
• การเตรียมงานสร้าง (Pre-Production)
• การผลิต (Production)
• การแก้สแี ละผสมเสียง (Post-Production)
• การทำ�วิจัย (Research)
• การประชาสัมพันธ์ด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ค
(Social Network Public Relation)
q
			

q

ช่องทางการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ในต่างจังหวัด
(สายหนังภาคอีสาน)
• การออกแบบการจัดจำ�หน่าย
• การบริหารการจัดจำ�หน่าย

3. การใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์ของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้บ่าว
ไทบ้าน อีสานอินดี้ สามารถสร้างกระแสการตอบรับ
จากผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและนำ�มาซึ่ง
ความสำ�เร็จด้านรายได้

q

ดำ�เนินธุรกิจภาพยนตร์ไทยในสองด้านคือ ระบบการ
จัดจำ�หน่ายทีแ่ ตกต่างไปจากภาพยนตร์ไทยเรือ่ งอืน่ ๆ
และแนวทางในการผลิตภาพยนตร์ที่เน้นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษา การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับตัวของผูผ้ ลิตภาพยนตร์อสิ ระ
และสำ�หรับผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการ
ตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้เติบโตมากยิง่ ขึน้

q

ผู้ชมภาพยนตร์

ภาพ : กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ช่ อ งทางการจั ด จำ � หน่ า ย
ภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระภาพยนตร์ไทยเรื่องผู้
บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้
คือ บุคลากรสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของ
ภาพยนตร์ เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ โดยใช้วิธี
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ส่วน
ผู้ ช มภาพยนตร์ ทั่ ว ไปใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบการสุ่ ม
ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental sampling)
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)
• ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน
อีสานอินดี้
• ผู้ลงทุนร่วม หรือนายทุน
• ตัวแทนจัดจำ�หน่ายในต่างจังหวัด (สายหนัง
ภาคอีสาน)
• ผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสาน
อินดี้ จำ�นวน 6 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการตอบแบบสอบถาม
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น ผู้ชม
ภาพยนตร์ทั่วไป จำ�นวน 50 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกแบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้มกี ารกำ�หนดเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการทำ�การวิจัย ตามประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Interview) โดยจำ�แนกแบบสัมภาษณ์
ออกเป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้สร้าง ผู้ลงทุน ตัวแทนจัด
จำ�หน่าย(สายหนัง)ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ผู้ชมที่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้
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2. แบบสอบถามเป็ น แบบสอบถามแบบ
ปลายปิดและปลายเปิด โดยสอบถามผู้ชมทั่วไปโดย
กำ�หนดแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ตอนที่1เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนตอนที่
2 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไท
บ้าน อีสานอินดี้และตอนที่ 3 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยว
กับการชมภาพยนตร์ ซึ่งทั้งสามตอนเป็นคำ�ถามแบบ
มาตรานามบัญญัติมีลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ผลการวิจัย
ผู้ศึกษานำ�ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในแหล่ง
ปฐมภูมิ มาเป็นหลักในการนำ�เสนอ และรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่เอกสารงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนำ�มาวิเคราะห์ตคี วามในเชิงวิเคราะห์
เนือ้ หา (Content Analysis)และนำ�เสนอข้อมูลในเชิง
พรรณนา อธิบายตามความคิดเห็นของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก (In-depth interview) แต่ละท่าน การวิจยั ครัง้
นี้มุ่งศึกษาเฉพาะ ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัด
จำ�หน่ายภาพยนตร์ โดยสามารถนำ�เสนอผลการวิจยั
ได้ดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ในการผลิ ต
ภาพยนตร์พบว่า
		
1.1 แนวคิดในการผลิตภาพยนตร์
ไทยเรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์จากการเรียนและการทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับภาพยนตร์ จนนำ�ไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้าง
ภาพยนตร์สั้น โดยศึกษาหาข้อมูลผ่านการสังเกต
พฤติกรรม ถ้อยคำ� วลี หรือเรื่องราวในสังคมอีสาน
แล้วดึงแง่มุมที่น่าสนใจมาสร้างเป็นภาพยนตร์ขนาด
ยาว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีความเป็นไทบ้านของชาว
อีสาน จากนัน้ ใช้ประโยชน์จากสือ่ ออนไลน์โดยการใช้
สือ่ Social Network เช่น YouTube และFacebookจน
นำ � ไปสู่ ก ระแสการตอบรั บ ที่ ดี จ ากผู้ ค นในสั ง คม
Social Networkจำ�นวนมาก
		
1.2 การวางแผนการผลิตภาพยนตร์
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เรื่องนี้ ของผู้สร้างเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเพื่อการ
ผลิต โดยเริ่มจากการหาทีมงานด้วยตัวเอง ควบคู่ไป
กับการศึกษาตลาดภาพยนตร์ ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่
เป็นคนอีสาน การศึกษาตัวอย่างภาพยนตร์ในอดีตที่
ประสบความสำ�เร็จ รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการ
สนทนาในชีวติ ประจำ�วัน เป็นเรือ่ งราวใกล้ตวั หรือมุข
ตลกขบขัน แล้วบันทึกเหตุการณ์ตา่ ง ๆ จากนัน้ ทำ�การ
เขียนและการพัฒนาบทภาพยนตร์
		
1.3 วิธกี ารและขัน้ ตอนการหาแหล่ง
ทุนและการร่วมลงทุนของผู้สนับสนุน โดยผู้สร้าง
ภาพยนตร์ใช้เงินทุนของตนเองเป็นทุนตั้งต้นในการ
ผลิตจากนัน้ จึงกูเ้ งินจากสถาบันการเงินมาเพิม่ ซึง่ ก็ยงั
ไม่ เ พี ย งพอ และเมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า การสร้ า ง
ภาพยนตร์เรือ่ งนี้ จำ�เป็นต้องใช้งบประมาณอีกจำ�นวน
หนึ่งจึงแสวงหานายทุนที่สนใจลงทุน เพื่อให้ได้งบ
ประมาณมาสนั บ สนุ น การผลิ ต จนสำ � เร็ จ เป็ น
ภาพยนตร์ที่พร้อมฉาย
		
1.4 ในขั้นการผลิต (Production)
ได้มีการถ่ายทำ�ตามบทภาพยนตร์ที่เขียนไว้ ซึ่งเกิด
จากการปรับบทให้เข้ากับการตลาดกลุม่ ผูช้ ม ทีมงาน
ในการถ่ายทำ�โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ส่วนการทำ�งานในด้านภาพและเสียง ใช้วธิ กี ารว่าจ้าง
ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์หรือมีความเป็นมืออาชีพมาดำ�เนิน
การเรื่องดังกล่าว
		
1.5 ในขั้นตอนแก้สีและผสมเสียง
(Post-production) ของภาพยนตร์ผู้สร้างใช้มือ
อาชีพที่มีความรู้ความสามารถจากกรุงเทพ ฯ มา
ดำ�เนินการในขั้นตอนPost-production เพื่อให้
ภาพยนตร์มีคุณภาพมากที่สุด
		
1.6 การทำ�วิจัย (Research) ของผู้
สร้างภาพยนตร์ เกิดแนวคิดในการประเมินคุณภาพ
และองค์ประกอบต่างๆ ของภาพยนตร์กับกลุ่มผู้ชม
จำ�นวน 300 คน เพื่อศึกษาข้อดี และข้อด้อยของ
ภาพยนตร์ เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ แล้วนำ�
มาแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายละเอียดต่าง ๆ ให้ตรงใจ
ผู้ชม

		
1.7 การประชาสัมพันธ์ (Public
Relations) ภาพยนตร์ ใช้สอื่ ออนไลน์ หรือใช้ Social
Networkในการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก เนื่องจาก
ขาดงบประมาณในการซื้ อ สื่ อ เพื่ อ โฆษณาในช่ อ ง
ทางอื่นๆ ผู้สร้างใช้วิธีการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์
ภาพนิ่ง และโปสเตอร์ ในช่องทางYouTube และ
Facebook เพื่อปลุกกระแส หรือการประชาสัมพันธ์
ให้เกิดการรับรู้ผ่านช่องทาง Social Network อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดจำ�หน่าย
ภาพยนตร์ มีดังนี้
2.1 การวิ เ คราะห์ แ ละการวางแผนจั ด
จำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยเรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอิน
ดี้ พบว่า จากข้อมูล ผู้สร้างภาพยนตร์ได้วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนโรงภาพยนตร์ในภาคอีสาน ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนแนวคิด เกี่ยวกับจำ�นวนภาพยนตร์
ในภาคอีสานที่มีจำ�นวนมาก โดยผู้สร้างมุ่งเป้าหมาย
ในการวางแผนการจั ด จำ � หน่ า ยในภาคอี ส าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่อีสานที่มีจำ�นวนมาก
เช่ น กั น โดยสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของนายทุ น ที่
พิจารณาถึงจำ�นวนประชากรทีม่ ถี นิ่ กำ�เนิดในภูมภิ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตงั้ ถิน่ ฐานกระจัดกระจายไป
ทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีจำ�นวนมาก และเป็น
กลุม่ คนทีน่ ยิ มและดำ�รงไว้ซงึ่ วัฒนธรรมของตนเอง ดัง
นัน้ การกำ�หนดแผนการจัดจำ�หน่าย โดยเลือกใช้สาย
หนังในภาคอีสาน
2.2 การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทย เรื่อง ผู้
บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ พบว่า ในการพิจารณาของผู้
จัดจำ�หน่าย ได้ประเมินภาพยนตร์ เรือ่ ง ผูบ้ า่ วไทบ้าน
อีสานอินดี้จากกระแสในโลก Social Network ซึ่ง
อาจทำ�ตลาด และทำ�เงินได้ในภาคอีสาน
2.3 ผลของการเลื อ กช่ อ งทางในการจั ด
จำ�หน่ายภาพยนตร์พบว่า การตัดสินใจเลือกช่อง
ทางการจั ดจำ � หน่ า ยกั บสายหนั ง อี ส าน ทำ � ให้ เกิ ด
กระแสการตอบรั บ อย่ า งล้ น หลาม ผนวกกั บ แรง
สนั บ สนุ น ของการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Social
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Network ยิ่งทวีคูณกระแสของภาพยนตร์ กระจาย
ไปในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ ของภาคอี ส าน โดยก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อธุรกิจจากผลของการเลือกช่องทาง คือ
1) กระแสของภาพยนตร์ เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสาน
อิ น ดี้ ที่ เข้ า ฉายเพี ย ง 3 วั น ทำ � ให้ โรงภาพยนตร์
เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์สำ�นักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้
ความสนใจ จนนำ�ไปสู่การวางแผนการตลาดเพื่อนำ�
ออกไปจัดจำ�หน่ายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2)
ภาพยนตร์ เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ สามารถ
สร้างยอดรายได้ในภาคอีสานซึง่ ทำ�เงินได้14 ล้านส่วน
ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทำ�เงินได้ 4 ล้าน ซึ่งถือว่า
สร้างผลกำ�ไรเป็นที่น่าประทับใจ 3) เกิดการต่อยอด
ธุรกิจ จนนำ�ไปสู่การผลิตภาพยนตร์ เรื่อง ผู้บ่าวไท
บ้าน อีสานอินดี้ ภาค 2
3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ พบว่า
		
3.1 เงื่อนไขในการจัดจำ�หน่ายใน
ช่องทางปกติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะต้องมีการ
โปรโมทหรือการโฆษณา ต้องใช้งบประมาณจำ�นวน
มาก ซึง่ บริษทั ทีร่ บั ผิดชอบในการผลิตภาพยนตร์เรือ่ ง
ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ หรือนายทุน รวมถึงผู้สร้าง
ภาพยนตร์ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะทำ�โปรโมท
ในสือ่ ต่าง ๆ จึงเกิดข้อจำ�กัดในการเข้าถึงช่องทางการ
จัดจำ�หน่าย
		
3.2 ผู้สร้างและภาพยนตร์ รวมถึง
นายทุน ขาดประสบการณ์และขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยในประเทศ
รวมถึงขาดการวางแผนการจัดจำ�หน่ายอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งอาจนำ� ไปสู่การขาดดุลทางการค้าหรือทาง
ธุรกิจ
		
3.3 ในการผลิตภาพยนตร์เรื่อง ผู้
บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ เป็นการนำ�แสนอเรือ่ งราวโดย
มีเนื้อหาของวิถีความเป็นไทบ้านของชาวอีสาน และ
ใช้ภาษาอีสานในการสนทนาตลอดทัง้ เรือ่ ง ซึง่ ถือเป็น
ข้อจำ�กัดประการหนึง่ ในการเข้าถึงช่องทางในการจัด
จำ�หน่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ
4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูช้ มต่อ
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ภาพยนตร์ พบว่า
		
4.1 ผู้ชมมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ชมภาพยนตร์ คือ เลือกชมภาพยนตร์จากคำ�แนะนำ�
ของคนใกล้ชิด หรือกระแสจากการโปรโมทโดย ชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เดือนละ 2-4
		
4.2 เหตุ ผ ลในการเลื อ กชม
ภาพยนตร์ไทยเรือ่ ง ผูบ้ า่ วไทบ้าน อีสานอินดี้ คือ เลือก
ชมจากคำ�แนะนำ�ของคนใกล้ชดิ และเลือกชมจากการ
แชร์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและผ่านหนังสั้นจาก Facebook และYouTubeโดยผู้กำ�กับสร้างฐานแฟนคลับ
มาตั้งแต่ตอนที่เป็นภาพยนตร์สั้น จึงมีผู้ชมที่ติดตาม
ผลงานของผู้กำ�กับ รอชมภาพยนตร์เรื่องยาวที่กำ�ลัง
เข้าฉาย
		
4.3 ภาพยนตร์ไทยเรื่อง ผู้บ่าวไท
บ้าน อีสานอินดี้ เป็นภาพยนตร์ที่นำ�เสนอวิถีชีวิตคน
อีสาน รวมถึงภาพยนตร์สามารถเข้าถึงความรูส้ กึ ของ
คนอีสานเป็นภาพสะท้อนคนอีสานเป็นอย่างดี เพราะ
คนอีสานมีอารมณ์ขัน มีมุขตลก
		
4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้า
ถึงช่องทางในการรับชมภาพยนตร์ไทย เรือ่ ง ผูบ้ า่ วไท
บ้าน อีสานอินดี้คือ รอบการฉาย และจำ�นวนโรง
ภาพยนตร์มีจำ�นวนน้อย
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
เกีย่ วกับภาพยนตร์เรือ่ ง ผูบ้ า่ วไทบ้าน อีสานอินดี้ และ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากที่สุด ซึ่ง
ส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี และเป็น
นักเรียน/นักศึกษามากที่สุด รวมถึงมีรายได้ระหว่าง
10,001 - 15,000 บาททัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคย
ชมภาพยนตร์ เรือ่ ง ผูบ้ า่ วไทบ้าน อีสานอินดี้ และกลุม่
ตัวอย่างรูจ้ กั ภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ ากเพือ่ นมากทีส่ ดุ โดย
เลือกชมภาพยนตร์ เรือ่ ง ผูบ้ า่ วไทบ้าน อีสานอินดีด้ ว้ ย
เหตุผล ที่เป็นเรื่องราวสะท้อนชีวิตคนอีสานอย่าง
แท้จริงและชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องราว
ในชีวติ จริงของคนอีสาน ให้แง่คดิ และการดำ�เนินเรือ่ ง
สนุก น่าติดตาม
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
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ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์1-2 ครั้งต่อเดือน โดย
ชมภาพยนตร์ ใ นวั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์ ม ากที่ สุ ด และชม
ภาพยนตร์ในรอบบ่าย รวมถึงชืน่ ชอบภาพยนตร์แนว
ตลกขบขัน เบาสมอง และชื่นชอบภาพยนตร์ต่าง
ประเทศมากที่ สุ ด โดยให้ เ หตุ ผ ลในการเลื อ กชม
ภาพยนตร์ จากเรือ่ ง/เนือ้ หาทราบข้อมูลข่าวสารเกีย่ ว
กับภาพยนตร์จากการะเข้าฉายผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
โดยส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ปั ญ หาในการเดิ น ทางมาชม
ภาพยนตร์
การอภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่อง ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้
บ่าวไทบ้าน อีสานอินดีผ้ วู้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการ
วิจัย ได้ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ในการผลิ ต
ภาพยนตร์สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
		
1.1 แนวคิดในการผลิตภาพยนตร์
สามารถอภิปรายผลได้ว่า การสร้างสรรค์เนื้อหาของ
ภาพยนตร์ทมี่ เี รือ่ งราวที่ เข้าถึงวิถชี วี ติ ของผูช้ มในภาค
อีสาน มีส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ผู้ชมตอบรับและชื่นชอบ
โดยภาพยนตร์เรือ่ งนี้ ผูผ้ ลิตได้ท�ำ ความเข้าใจในวิถขี อง
เรื่องราวเป็นอย่างดีและนำ�มาใช้เป็นวิธีในการดำ�เนิน
เรือ่ ง อีกทัง้ การทำ�ความเข้าใจในวิถขี องการเปิดรับสือ่
ใหม่ๆของกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ที่สอดคล้องกับ
กระแสสังคม Social Network และใช้สื่อออนไลน์ให้
เป็นประโยชน์มากที่สุด จึงเป็นอีกปัจจัยของความ
สำ�เร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ ในอีกแง่หนึ่งอาจมองได้
ว่ า ผู้ ผ ลิ ต ไม่ ไ ด้ ใช้ เ งิ น เพื่ อ ซื้ อ สื่ อ ในการทำ � โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แต่กลับเข้าใจและมองหาช่องทาง
ใหม่ๆในการใช้ Social Network ให้เข้ากับสิ่งที่ผู้
บริโภคกำ�ลังมองหา จากผลการวิจัย สอดคล้องกับ
แนวคิดของPhilip Kotler (1997) ได้เสนอแนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาด เกี่ยวกับการให้ข่าวและการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ก ารจ่ า ย เงิ น ส่ ว นการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นการวางแผนโดยองค์การหนึง่ เพือ่
สร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์การให้เกิดกับกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใด

		
1.2 การวางแผนการผลิตภาพยนตร์
เรื่องนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า ผู้สร้างได้ทำ�ภายใต้
เงื่ อ นไขของงบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ แ ละมี จำ � กั ด โดย
พยายามเลือกจากทรัพยากรต่าง ๆ และ บุคคลากรที่
มีอยู่รอบตัวให้มากที่สุด จากนั้นจึงมองหาทรัพยากร
และบุคคลจากภายนอกทีม่ สี ว่ นสำ�คัญและจำ�เป็นต้อง
ใช้งบประมาณจริงๆ ในการว่าจ้างเช่น ในส่วนของการ
ถ่ายภาพและบันทึกเสียง ที่ต้องอาศัยความชำ�นาญ
และมีความเป็นมืออาชีพ และผูส้ ร้างพยายามใช้ความ
รู้ความสามารถของตัวเองมีอยู่ในเวลานั้น จัดการ
ควบคุมการผลิตทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนให้ดีที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการถ่ายทําภาพยนตร์ของ
รั ก ศานต์ วิ วั ฒ น์ สิ น อุ ด ม (2543) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ในทุกๆประเภทนั้นมี
ความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องให้ความสำ�คัญ ในทุกขัน้
ตอนของการผลิต		
		
1.3 วิธกี ารและขัน้ ตอนการหาแหล่ง
ทุ น และการร่ ว มลงทุ น ของผู้ ส นั บ สนุ น สามารถ
อภิปรายผลได้ว่า วิธีที่ผู้สร้างลงทุนผลิตภาพยนตร์
เรื่องนี้จากการใช้เงินของตัวเองเท่าที่มีทำ�ไปก่อน ใน
ทีส่ ดุ ก็ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
จนต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินด้วยหลักทรัพย์ที่
มีอยู่ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอสำ�หรับการทำ�งานอยูด่ ี จึงต้อง
หยุดการผลิตเพื่อหาเงินทุนมาให้เพียงพอจริงๆเสีย
ก่อน เพราะการหาทุนก้อนใหม่นนั้ ผูส้ ร้างต้องการทุน
ที่เหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ เพื่อให้การผลิต
เสร็จสมบูรณ์ได้มาตรฐานสามารถเข้าฉายในระบบโรง
ภาพยนตร์ได้จริง
		
1.4 ขัน้ ตอนการผลิต (Production)
สามารถอภิปรายผลได้วา่ การทำ�บทภาพยนตร์ขนาด
ยาวที่เจาะจงเรื่องราวเนื้อหาได้ตรงกับ ผู้ชมกลุ่มเป้า
หมายโดยเฉพาะในพืน้ ทีข่ องตนเองและได้รบั การตอบ
รับเป็นอย่างดี ส่วนการเลือกใช้ทมี งานส่วนใหญ่ทเี่ ป็น
นักศึกษาหรือบุคคลากรในพืน้ ทีม่ าเป็นทีมงานในการ
ผลิตนั้น อาจเป็นเพราะปัจจัยเรื่องงบประมาณที่มี
จำ�กัด แต่ก็เกิดปัญหาในการไม่เข้าใจวิธีการทำ�งาน
และขัน้ ตอนในการผลิตภาพยนตร์ จึงทำ�ให้ผสู้ ร้างโดย
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เฉพาะผู้กำ�กับและโปรดิวเซอร์ผู้ควบคุมงานแบกรับ
ภาระหนักในการทำ�งาน แต่การที่ผู้สร้างตัดสินใจว่า
จ้างผู้มีประสบการณ์มืออาชีพในด้านภาพและเสียง
เข้ามาก็เป็น การตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะไม่ว่าจะมี
อุปสรรคในด้านต่างๆหากการทำ�งานที่ดำ�เนินไปได้
บันทึกเป็นภาพและเสียงที่ สมบรูณ์ไว้แล้ว ก็เป็น
เครือ่ งการันตีได้วา่ ผูส้ ร้างมีฟตุ เทจต่างๆ ไว้ตดั ต่อเพือ่
ประกอบเป็นภาพยนตร์เรือ่ งยาวได้ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ กิตติคณ
ุ ฤทธินมิ่ (2554) ได้กล่าวว่า ปัจจุบนั
หลักการสร้างภาพยนตร์โดยเงินทุนต่ำ�กำ�ลังถูกสร้าง
ขึ้นและหลักการนี้จะถูกใช้ต่อๆไป			
		
1.5 ในขั้นตอนการแก้สีและผสม
เสียง (Post-production) สามารถอภิปรายผลได้ว่า
ผู้ ส ร้ า งต้ อ งการเข้ า ฉายภาพยนตร์ เรื่ อ งนี้ ใ นโรง
ภาพยนตร์มาตรฐาน ดังนั้นถือว่าการที่ขั้นตอนนี้ผู้
สร้างเลือกที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพนั้นเป็น
สิง่ ทีส่ �ำ คัญ และ มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องทำ�ให้สมบูรณ์
โดยการผลิตในขั้นตอน Post- Production มีความ
จำ�เป็นที่จะต้องคำ�นึงถึงความครบถ้วน และสมบรูณ์
ในด้านภาพและเสียง เพื่อให้ได้ไฟล์หรือดาต้าที่เป็น
มาตรฐานที่พร้อมใช้งาน ในกับทุกโรงภาพยนตร์ทั่ว
ประเทศ รวมทั้งเพื่อใช้ในการขายให้กับช่องทางอื่นๆ
เช่น แผ่นดีวีดี เคเบิ้ลทีวี ช่องทีวีและรวมทั้งขายไปยัง
ต่างประเทศ สอดคล้องกับที่ John Randall (1991)
กล่าวว่า หลักข้อหนึ่งของความสำ�เร็จของภาพยนตร์
จะต้องมีทีมงานที่ดีมีความเป็นมืออาชีพ
		
1.6 การทำ � วิ จั ย (Research)
สามารถอภิปรายผลได้วา่ ผูส้ ร้างเปิดรับความคิดเห็น
จากผู้ชม เพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้
ชมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้รับความสำ�เร็จที่หวังผล
เป็นตัวเลขสูง ๆ ถึงแม้จะทำ�ได้เองโดยไม่ได้ใช้งบประ
มาณใดๆ แต่กใ็ ช้เวลาในการทำ�วิจยั นานพอสมควรจึง
จะได้ครบถึง 300 คน ผลที่ได้รับจากการสำ�รวจนั้นผู้
สร้างได้นำ�กลับมาปรับในการเล่าเรื่องโดยการตัดต่อ
ภาพยนตร์ใหม่ถือได้ว่าส่งผลให้ภาพยนตร์สมบรูณ์
แบบและได้รับความชื่นชอบจากผู้ชมเป็นอย่างมาก
เมือ่ ออกฉาย ซึง่ สอดคล้องกับ Phillip Kotler (1996)
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กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือการแสดงออกในสิ่ง
ต่างๆและสิ่งที่มีอิทธิพลให้ผู้บริโภคซื้อหรือใช้สินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
		
1.7 การประชาสัมพันธ์ สามารถ
อภิปรายผลได้วา่ การที่ ผูส้ ร้างได้เคยทำ�ภาพยนตร์สนั้
และทดลองปล่อยไปใน Social Network หรือในโลก
ออนไลน์ ถือได้ว่า เป็นการสร้างฐานแฟนคลับไว้และ
รักษาฐานแฟนคลับเหล่านั้นที่เคยเห็นผลงานของผู้
สร้างมาเป็นระยะจนกลายเป็นกลุม่ ผูช้ มเป้าหมายของ
ภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ในเวลาต่อ
มา ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาถูก
แชร์ออกไปจำ�นวนมากและทำ�ให้มีผู้พบเห็นและเกิด
ความสนใจติดตามอยากดูภาพยนตร์เรื่องเต็มที่กำ�ลัง
จะออกฉาย โดยทุกคนเปิดรับสื่อออนไลน์ทั้งที่ตั้งใจ
และ ไม่ตงั้ ใจ แต่สามารถผ่านตาเกือบจะทุก ๆ คน อีก
ทั้งกระแส Social Network ในการแชร์ต่อ ๆ กันไป
ทำ � ให้ ก ระแสของภาพยนตร์ เรื่ อ งผู้ บ่ า วไทบ้ า นถู ก
กระจายไปในวงกว้างและถูกพบเห็นเป็นอย่างมาก
2. การศึ ก ษาแนวทางการจั ด จำ � หน่ า ย
ภาพยนตร์สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็น
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
		
2.1 การวิเคราะห์และการวางแผน
จั ด จำ � หน่ า ยภาพยนตร์ จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว
สามารถอภิปรายผลได้วา่ การวิเคราะห์กลุม่ ผูช้ มของ
ภาพยนตร์เรือ่ งนีต้ งั้ แต่กอ่ นการผลิตโดยมองถึงกลุม่ ผู้
ชมทีเ่ ป็นคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือคนอีสาน
ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศที่กระจัดกระจาย
ไปตามภูมภิ าคต่างๆของประเทศไทยและเป็นกลุม่ คน
ทีค่ อ่ นข้างเป็นคนทีม่ สี �ำ นึกรักบ้านเกิด โดยเฉพาะการ
ใช้ภาษาและวิถีชีวิตนั้นถือได้ว่าผู้สร้างไม่ได้มองเพียง
แค่เนื้อหาของภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังวิเคราะห์และ
วางแผนไปถึงการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอีกด้วย ซึ่งก็ถือได้ว่ามีมุมมอง
ทีแ่ ตกต่าง เป็นวิธที ไี่ ม่ตอ้ งเสียเงินและเวลาไปกับการ
การจัดจำ�หน่ายแบบเดิมที่เริ่มต้นจากกรุงเทพซึ่งอาจ
ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของภาพยนตร์ จากผล
การวิจัย สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนวรรณ แสง
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สุวรรณและคณะ (2547) ที่ว่าการจัดจำ�หน่ายเป็นก
ระบวนการทีท่ �ำ ให้สนิ ค้าหรือบริการไปสูต่ ลาดเพือ่ ให้
ผู้บริโภคโดยต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆและ
ทำ�เลที่ตั้งเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงลูกค้าได้ให้เป็นที่
พอใจและประทับใจของลูกค้า
		
2.2 การจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ จาก
ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ว่า การ
เลือกการจัดจำ�หน่ายตรงกับสายหนังในภาคอีสานมี
ส่วนช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กระจายไป และเข้าถึงผู้
ชมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและตรงกับกลุ่มเป้า
หมายได้อย่างแท้จริง อีกทั้งสายหนังอีสานที่เป็นผู้จัด
จำ � หน่ า ยภาพยนตร์ เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญมี ค วาม
เข้าใจกลุ่มผู้ชมที่เป็นลูกค้าของเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เกิดจากประสบการณ์ที่มีมาช้านานของบริษัทสาย
หนังแห่งนี้ และจากผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิด
ของรวิพร คูเจริญไพศาล (2549) ซึ่งได้กล่าวว่าช่อง
ทางการจัดจำ�หน่ายมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของส่วน
ประสมการตลาดในการนำ�ส่งสินค้าและบริการไปถึง
มือผู้ใช้โดยต้องทำ�หน้าที่สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์นั้น
		
2.3 ผลของการเลือกช่องทางในการ
จัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ ทำ�ให้เกิดกระแสการตอบรับ
อย่างล้มหลาม ทำ�ให้เกิดการขยายตลาดไปในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถสร้างผลกำ�ไรเป็นที่
น่าประทับใจและเกิดการต่อยอดธุรกิจ ไปสู่การผลิต
ภาพยนตร์ เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ภาค 2 จาก
ผลการวิจยั ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้วา่ ในการ
สร้างภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หาตรงกับกลุม่ เป้าหมายอย่าง
ชั ด เจนและเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ถู ก ที่ ถู ก เวลามี
โอกาสได้รับผลตอบรับที่ดีทั้งทางรายได้และชื่อเสียง
ทั้งนี้ไม่เพียงแค่การที่ต้องทำ�ภาพยนตร์ให้ดีหรือมี
คุ ณ ภาพเท่ า นั้ น แต่ ต้ อ งรู้ จั ก การประชาสั ม พั น ธ์
ภาพยนตร์ของตัวเองให้มีกระแสหรือสร้างผู้ติดตาม
หรื อ ฐานแฟนคลั บ ของตนเองจากผลการวิ จั ย
สอดคล้องกับแนวคิดของ รวิพร คูเจริญไพศาล (2552)
ซึง่ กล่าวว่าการเลือกส่วนตลาดเป้าหมาย (Targeting)
ในการเลือกส่วนตลาดเป้าหมายนั้นต้องประเมินสิ่ง

แวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ
ตลอดจนสภาวะการแข่งขันเพื่อให้ได้ส่วนตลาดเป้า
หมายที่เหมาะสมกับปัจจัยภายนอกและภายใน
3. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัด
จำ�หน่ายภาพยนตร์สามารถอภิปรายผลการวิจัยใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
		
3.1 งบประมาณไม่เพียงพอทีจ่ ะทำ�
โปรโมทภาพยนตร์ในสือ่ ต่าง ๆ จึงเกิดข้อจำ�กัดในการ
เข้าถึงช่องทางการจัดจำ�หน่าย จากผลการวิจัยดัง
กล่าว สามารถอภิปรายผลได้ว่า การวางแผนในการ
ผลิตภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆนั้น ต้องวางแผนเรื่องงบ
ประมาณให้ครบวงจรและครอบคลุมการทำ�งานตัง้ แต่
ต้นจนจบและต้องคำ�นึงถึงการจัดสรรงบประมาณที่
ต้องใช้ในทุกขั้นตอนอย่างเพียงพอ ไม่ใช่เพียงแค่ผลิต
ภาพยนตร์เท่านั้น ซึ่งกรณีของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้
เตรียมงบประมาณในด้านนี้ไว้เลย เมื่อต้องการที่จะ
จัดจำ�หน่ายทัว่ ประเทศและต้องการใช้งบประมาณใน
การทำ�การโปรโมทจึงไม่สามารถทำ�ได้
		
3.2 ผู้สร้างและภาพยนตร์ รวมถึง
นายทุน ขาดประสบการณ์และขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดจำ�หน่ายภาพยนตร์ไทยในประเทศ
จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ว่า
หากผู้สร้างและนายทุนของภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไท
บ้ า น อี ส านอิ น ดี้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด
จำ � หน่ า ยภาพยนตร์ ไ ทยหรื อ มี ตั ว แทนในการจั ด
จำ�หน่ายที่ดีเป็นผู้ที่ที่ความเข้าใจในภาพยนตร์ จะ
สามารถวางแผนในการจัดจำ�หน่ายและการขายสิทธิ์
ต่าง ๆ ของภาพยนตร์ได้ครบทุกช่องทางที่ภาพยนตร์
เรื่องหนึ่งสามารถทำ�ได้อย่างสูงสุด รวมทั้งการตั้งงบ
ประมาณทีต่ อ้ งใช้ในการโปรโมท ภาพยนตร์เรือ่ งนีใ้ ห้
เข้าถึงและ กระจายไปทั่วประเทศและสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น
		
3.3 การใช้ ภ าษาอี ส านในการ
สนทนาตลอดทัง้ เรือ่ ง ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดในการเข้าถึง
ช่องทางในการจัดจำ�หน่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ จาก
ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ว่าผู้สร้าง
ภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้มีความตั้งใจ
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ตัง้ แต่แรกเริม่ แล้วว่า ต้องการนำ�เสนอเนือ้ เรือ่ งของวิถี
ชีวิตพื้นบ้านและภาษาอีสาน จึงได้วิเคราะห์กลุ่มเป้า
หมาย และเลือกช่องทางอย่างชัดเจนแล้วว่าจะฉาย
ให้กับผู้ชมในอีสานที่มีมากพอ รวมทั้งผู้สร้างได้มอง
กลุ่มคนอีสานที่กระจายอยู่ในภาคอื่นๆ ของประเทศ
เป็ น ผู้ ช มกลุ่ ม เป้ า หมายไว้ ด้ ว ยแต่ ส ายหนั ง ใน
ภูมิภาคอื่น ๆ อาจไม่ได้มองเช่นนั้น เพราะภาพยนตร์
ที่ส่วนใหญ่จะจัดจำ�หน่ายไปทั่วทุกภาคนั้นมักจะเป็น
ภาษากลาง การที่จะนำ�ภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอีสาน
ทั้งเรื่องไปฉายอาจมีผู้ชมที่ไม่เข้าใจในภาษาและ ไม่
เป็นที่นิยม อีกประเด็นหนึ่งที่ถึงแม้สายหนังจะรู้ว่ามี
คนอีสานทีเ่ ข้ามาทำ�มาหากินกระจัดกระจายในทัว่ ทุก
พื้ น ที่ แ ต่ ก็ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า ที่ จ ะซื้ อ ภาพยนตร์ เรื่ อ งนี้ ม าจั ด
จำ�หน่ายโดยตรง สายหนังอื่นๆ จึงไม่อยากเสี่ยงที่จะ
ลงทุนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารช่อง
ทางการจั ด จำ � หน่ า ย ของภู ดิ นั น ท์ อดิ ทิ พ ยางกู ร
(2552) การบริหารช่องทางการจัดจำ�หน่ายอย่าง
เหมาะสมมีความสำ�คัญต่อกำ�ไรของหน่วยธุรกิจ และ
กระทบต่ อ การกำ � หนดส่ ว นผสมทางการตลาดที่
เกี่ยวข้อง
4.การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ช มต่ อ
ภาพยนตร์สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้
		
4.1 ผู้ชมมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ชมภาพยนตร์ จากคำ�แนะนำ�ของคนใกล้ชิด หรือ
กระแสจากการโปรโมทมีการชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์เดือนละ 2-4 ครั้งและเลือกชมภาพยนตร์
จากนักแสดงของเรื่อง และแนวภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบ
และชมภาพยนตร์จาก ดีวีดี หรือ ดาวน์โหลดใน
เว็บไซต์จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายผล
ได้วา่ ปัจจุบนั การสร้างกระแสให้กบั ภาพยนตร์มสี ว่ น
สำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการทำ � ให้ ผู้ ช มเลื อ กที่ จ ะมาดู
ภาพยนตร์ เพราะการสร้างกระแสส่งผลให้เกิดการ
บอกต่อของกลุ่มคนด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการแชร์
ข้ อ มู ล ในโลก Social Network รวมทั้ ง การที่
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเลือกนักแสดงที่ผู้ชมชื่นชอบก็
เป็นอีกปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้ชมจะเลือกมาชมภาพยนตร์
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เรื่ อ งนั้ น ๆและถึ ง แม้ ผู้ ช มจะมี วิ ธี ก ารเลื อ กชม
ภาพยนตร์ที่แตกต่างกันแต่การชมภาพยนตร์เข้าใหม่
ในโรงภาพยนตร์ย่อมได้รับอรรถรสมากกว่า ชมจาก
วิธีอื่นๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สิรฎา เกตุ
เอีย่ ม(2545) ซึง่ ได้ท�ำ การศึกษาปัจจัยการสือ่ สารการ
ตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์
ไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากชมภาพยนตร์ไทย
เพื่อความบันเทิง
		
4.2 เหตุ ผ ลในการเลื อ กชม
ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้ โดยส่วนใหญ่ เลือกชมจากคำ�
แนะนำ � ของคนใกล้ ชิ ด จากการแชร์ ผ่ า นสื่ อ
อินเทอร์เน็ต และคิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่สนุก ตลก
และ นำ�เสนอวัฒนธรรมของคนอีสาน ที่สะท้อนให้
รู้สึกรักบ้านเกิดจากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถ
อภิปรายผลได้ว่าวัฒนธรรมการเปิดรับสื่อของผู้ชม
เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมและการเข้ามามีอิทธิพล
ของการใช้สื่อ Social Networkก็กำ�ลังเป็นที่นิยม ดัง
นัน้ เมือ่ ผูช้ มทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู แนะนำ�ต่อๆกัน
หรือแชร์ตอ่ ๆกันของภาพยนตร์เรือ่ งนีจ้ งึ ทำ�ให้เกิดการ
ชืน่ ชอบในการนำ�เสนอเนือ้ หาทีต่ รงโดนใจกับเรือ่ งราว
ที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้าใจง่าย ทำ�ให้หวน
นึกถึงประสบการณ์ของตนเองเมื่อครั้งก่อน เป็นกระ
แสบอกต่อๆกันผ่านทางโลก อินเทอร์เน็ตจากผลการ
วิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler (1997)
กล่าวว่า การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์เป็นการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าและสร้างทัศนคติที่ดี
องค์กรให้เกิดกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด และเป็นการใช้วิธี
การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) ในติดต่อ
สือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมายเพือ่ ทำ�ให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง
		
4.3 ภาพยนตร์ไทยเรื่อง ผู้บ่าวไท
บ้าน อีสานอินดี้ เป็นภาพยนตร์ที่นำ�เสนอวิถีชีวิตคน
อีสาน โดยนำ�เสนอเรื่องราวที่ไม่ได้เสียดสี และไม่ได้
สื่อเนื้อหาไปในแง่ลบ โดยผู้ชมสามารถเข้าถึงความ
รูส้ กึ ของคนอีสานเป็นภาพสะท้อนคนอีสานเป็นอย่าง
ดี ผูช้ มกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นคนท้องทีใ่ นภาคอีสานชอบ
เนือ้ เรือ่ งทีท่ างผูส้ ร้างได้ท�ำ การ วิจยั และถ่ายทอดออก
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มาได้เป็นอย่างดีและถึงแม้บางเรือ่ งอาจจะมีความเป็น
จริง เป็นเรื่องชีวิตหรือมีแง่ลบอยู่บ้างทางผู้สร้างได้
ปรับเปลีย่ นและหาวิธนี �ำ เสนอ หรือเล่าเรือ่ งให้ออกมา
ในมุมมองทีเ่ บาสมองและไม่ซบั ซ้อน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของ สิรฎา เกตุเอี่ยม(2545) ได้ศึกษาปัจจัย
การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เลือกชมภาพยนตร์ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก
ชมภาพยนตร์ไทย เพื่อความบันเทิง
		
4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้า
ถึงช่องทางในการรับชมภาพยนตร์เรือ่ งนีค้ อื รอบการ
ฉาย และจำ�นวนโรงภาพยนตร์มีจำ�นวนน้อย จากผล
การวิจยั ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้วา่ ในช่วงวัน
แรกๆ ของการเข้าฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ ทางโรง
ภาพยนตร์รวมทัง้ สายหนังยังมี ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่
ที่ ยั ง ฉายอยู่ ห ลายโรง จึ ง ทำ � การเปิ ด โรงให้ กั บ
ภาพยนตร์ เรื่องผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ เพียงไม่กี่
โรงเท่านัน้ อีกทัง้ ทางโรงและสายหนังไม่คาดคิดว่าจะ
ได้รบั การตอบรับอย่างมากมายตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้าฉาย
จึงทำ�ให้การบริหารจัดการการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้
ไม่เพียงพอกับผูช้ มทีม่ ารอชม แต่ทงั้ นีใ้ นวันต่อๆ มาก็
บริหารจัดการให้มีโรงฉายได้เป็นที่พอใจของผู้ชม
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารช่องทางการจัด
จำ�หน่าย ของภูดินันท์ อดิทิพยางกูร (2552) การ
บริหารช่องทางการจัดจำ�หน่ายอย่างเหมาะสมมีความ
สำ�คัญต่อกำ�ไรของหน่วยธุรกิจ และกระทบต่อการ
กำ�หนดส่วนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยเรื่อง ช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ภาพยนตร์ไทยของผู้สร้างอิสระ กรณีศึกษา เรื่อง ผู้
บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้ ผูว้ จิ ยั สามารถให้ขอ้ เสนอแนะ
ได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
		
1.1 ผูผ้ ลิตหรือผูส้ ร้างภาพยนตร์ควร
ให้ความสำ�คัญในการนำ�เสนอเนื้อเรื่องที่ดี รวมทั้งขั้น
ตอนการผลิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อผลิตภาพยนตร์
ที่มีคุณภาพ และควรทำ�การศึกษาวิเคราะห์ผู้ชมกลุ่ม

เป้าหมายให้ชัดเจน ในพฤติกรรมการชมภาพยนตร์
ประเภท และเนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต
ภาพยนตร์ให้เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยม
		
1.2 การทำ � การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ทชี่ ดั เจนเพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้า
หมายอย่างถูกต้องและตรงจุด ถือได้ว่ามีความสำ�คัญ
ต่อความสำ�เร็จของภาพยนตร์เรือ่ งนัน้ ๆ ทีท่ �ำ ให้ได้รบั
การตอบรับจากผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย การเลือกวิธีการ
และช่ อ งทางในการทำ � การประชาสั ม พั นธ์ นั้ น ใน
ปัจจุบนั มีความหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะวิธกี าร
ใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์กับ
สังคม Social Network ที่กำ�ลังได้รับความนิยม รวม
ทั้งคนในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศที่เปิดรับสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น
		
1.3 การเลื อ กช่ อ งทางการจั ด
จำ�หน่ายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของภาพยนตร์ มี
ส่วนสำ�คัญ ที่จะทำ�ให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆประสบ
ความสำ�เร็จ ทั้งในด้านของธุรกิจผลกำ�ไรและชื่อเสียง
อีกทัง้ ยังสามารถประหยัดงบประมาณทีต่ อ้ งใช้ในการ
จัดจำ�หน่ายอีกด้วย โดยสามารถวิเคราะห์เนือ้ หาและ
ภาษา รวมทั้งกระแสการตอบรับจากสังคม Social
Network เป็นองค์ประกอบในการเลือกช่องทางการ
จัดจำ�หน่ายทีถ่ กู ต้อง และตรงกับผูช้ มกลุม่ เป้าหมาย
ให้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยในอนาคต
		
2.1 ในสังคมยุคใหม่ที่สื่อออนไลน์
เข้ามาแทนที่สื่อแบบเดิม และมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น
การการใช้ สื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์
ภาพยนตร์ สามารถสร้างการรับรูแ้ ละเป็นแรงจูงใจให้
กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้เท่าเทียมกับการใช้สื่อแบบ
เดิมหรือไม่ เป็นประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
		
2.2 ในปัจจุบันที่สังคมสื่อออนไลน์
อิทธิพลเพิ่มมากขึ้น การใช้สื่อออนไลน์และการเปิด
รับสื่อออนไลน์ของคนในต่างจังหวัดที่สามารถเข้าถึง
ได้เช่นเดียวกับในเมืองใหญ่ เป็นประเด็นที่น่าศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป
		
2.3 ในปัจจุบันมีผู้สร้างภาพยนตร์
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อิ ส ระเพิ่ ม มากขึ้ น และต่ า งก็ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะผลิ ต
ภาพยนตร์ที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย
ของตนเอง ดังนั้นปัจจัยที่สำ�คัญในการจัดจำ�หน่าย
ของผู้สร้างอิสระเหล่านี้ที่จะนำ�ไปสู่การประสบผล
สำ�เร็จ เป็นประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

		
2.4 ในปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยซบเซา อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของ
ผู้ชมที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปในการชมภาพยนตร์ที่โรง
ภาพยนตร์ ปัจจัยทางด้านใดที่ทำ�ให้อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยสามารถกลับมาเฟื่องฟูได้อีก เป็น
ประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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