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 “ประเภทของภาพยนตร์ ที�โดนใจคนไทยมากที�สุด” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ร่วมกบั “ไนน์เอ็นเตอร์เทน”  เปิดเผยผลสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน   เรื.อง  “ประเภทของภาพยนตร์ ที�โดนใจคนไทยมากที�สุด” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที.ติดตาม
ชมภาพยนตร์ชนโรงทั2งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ กระจายทั.วทุกภูมิภาค รวมทั2งสิ2นจาํนวน 6,353 หน่วยตวัอยา่ง  ทาํการ
สาํรวจระหว่างวนัที. 6: – 12 มิถุนายน =>>? เกี.ยวกบัประเภทหรือแนวของภาพยนตร์ที.คนไทยชอบดูมากที.สุด อาศยัการสุ่มตวัอยา่งจาก
บัญชีรายชื.อฐานข้อมูลตัวอย่างหลกั (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”  ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)       
โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น > ภูมิภาค* จากนั2นในแต่ละภาคสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random  Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเชื.อมั.นที.ร้อยละ Z>.: และมีค่าความคลาดเคลื.อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 6.^  
 จากการสํารวจ เมื.อถามถึงประเภทของภาพยนตร์ที.ชอบดูมากที.สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.40 ระบุว่า ชอบดู
ภาพยนตร์แนวตลก (Comedy) รองลงมา ร้อยละ 30.42 ระบุวา่ เป็นภาพยนตร์บู๊ ต่อสู้ (Action) ร้อยละ 12.09 ระบุวา่ เป็นภาพยนตร์ชีวิต 
(Drama) ร้อยละ 10.38 ระบุว่า เป็นภาพยนตร์ประวติัศาสตร์ ยอ้นยุค (Period) ร้อยละ 5.73 ระบุว่า เป็นภาพยนตร์สยองขวญั (Horror) / 
ระทึกขวญั (Thriller) ร้อยละ 3.77 ระบุวา่ เป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ไซไฟ (Sci – Fi) ร้อยละ 3.00 ระบุวา่ เป็นภาพยนตร์อภินิหาร แฟน
ตาซี (Fantasy) ร้อยละ 2.12 ระบุว่า เป็นภาพยนตร์การ์ตูน (Animation) และร้อยละ 1.08 ระบุว่า อื.น ๆ เช่น หนังรักโรแมนติก สืบสวน
สอบสวน  

 เมื.อพิจารณาลกัษณะทั.วไปของตวัอยา่ง พบวา่ ตวัอยา่งร้อยละ 52.92 เป็นเพศชาย  ร้อยละ 46.93 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.15 
เป็นเพศทางเลือก  ตวัอย่างร้อยละ 11.53 มีอายุต ํ.ากวา่ => ปี ร้อยละ 36.59 มีอาย ุ=> – ^Z ปี  ร้อยละ 42.94 มีอายุ 40 – 59 ปี และร้อยละ 
8.94  มีอายุ r: ปีขึ2นไป ตวัอย่างร้อยละ 94.31 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ร้อยละ 4.80  นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.89 นับถือ
ศาสนาคริสต์ และอื.น ๆ   ตวัอย่างร้อยละ 33.33 สถานภาพโสด ร้อยละ 65.11 สถานภาพสมรสแลว้ และร้อยละ 1.55 สถานภาพหมา้ย    
หย่าร้าง แยกกนัอยู่  ตวัอย่าง ร้อยละ 19.26 ระบุว่าจบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ.ากว่า  ร้อยละ 30.15 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า  ร้อยละ 10.89 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 34.07 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และร้อยละ 5.63     
จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตวัอยา่ง ร้อยละ 14.93 ประกอบอาชีพขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.89
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 24.09 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.68 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง    

ร้อยละ 14.86 ประกอบอาชีพรับจา้งทั.วไป ร้อยละ 10.86 เป็นพอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน และร้อยละ 5.69 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา   
 
 
 

  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

วันเสาร์ที�  �  มิถนุายน  พ.ศ. ���� 
 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์ 02 -727- 3594-6  โทรสาร  02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th   http://www.twitter.com/nidapoll   และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th /  nidapoll.nida@hotmail.co.th  จาํนวนรวม ….. หนา้ (รวมหนา้นี2 ) 
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ตวัอยา่ง ร้อยละ 14.26 ระบุวา่ไม่มีรายได ้ ร้อยละ 19.51 มีรายไดต้่อเดือนไม่เกิน 6:,::: บาท ร้อยละ 34.07 มีรายไดต้่อเดือน 6:,001 – 20,000 
บาท ร้อยละ 11.23 มีรายไดต้่อเดือน =:,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.25 มีรายไดต้่อเดือน ^:,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 8.28 มีรายได้ต่อเดือน
มากกวา่  {:,::6 บาท ขึ2นไป และร้อยละ 7.39 ไม่ระบุรายได ้
 
หมายเหตุ * ใช้หลักการแบ่งภูมิภาคตามสํานักงานคณะกรรมการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

4.  ท่านชอบดูภาพยนตร์ประเภทใด/แนวใดมากที�สุด 

“ความคดิเห็นของประชาชนต่อประเภทของภาพยนตร์ที�ชอบดูมากที�สุด”  ร้อยละ 

ตลก (Comedy) 31.40  
บู๊ ต่อสู ้(Action) 30.42  
ชีวติ (Drama)  12.09  
ประวติัศาสตร์ ยอ้นยคุ (Period) 10.38  
สยองขวญั (Horror) / ระทึกขวญั (Thriller) 5.73  
วทิยาศาสตร์ ไซไฟ (Sci – Fi) 3.77  
อภินิหาร แฟนตาซี (Fantasy) 3.00  
การ์ตูน (Animation) 2.12  
อื.น ๆ เช่น หนงัรักโรแมนติก สืบสวนสอบสวน 1.08  

รวม 100.00 
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ลักษณะทั�วไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 716 52.92 
หญิง 635 46.93 
เพศทางเลือก 2 0.15 

รวม 1,353 100.00 

 

:. ตารางที� : แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ.ากวา่ => ปี 156 11.53 
25 – 39 ปี 495 36.59 
40 – 59 ปี 581 42.94 
r: ปีขึ2นไป 121 8.94 

รวม 1,353 100.00 

 

;. ตารางที� ; แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามศาสนา 

ศาสนา จาํนวน ร้อยละ 

พทุธ 1,276 94.31 
อิสลาม 65 4.80 
คริสต ์และอื.น ๆ 12 0.89 

รวม 1,353 100.00 

 
<. ตารางที� < แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จาํนวน ร้อยละ 

โสด 451 33.33 
สมรส 881 65.11 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 21 1.55 

รวม 1,353 100.00 

 
=. ตารางที� = แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือตํ.ากวา่ 260 19.26 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 407 30.15 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 147 10.89 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 460 34.07 
สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 76 5.63 

รวม 1,350 100.00 
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ลักษณะทั�วไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
A. ตารางที� A แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จาํนวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งของรัฐ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 202 14.93 
พนกังานเอกชน 242 17.89 
เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 326 24.09 
เกษตรกร/ประมง 158 11.68 
ผูใ้ชแ้รงงาน/รับจา้ง 201 14.86 
พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 147 10.86 
นกัเรียน/นกัศึกษา 77 5.69 

รวม 1,353 100.00 
 
B. ตารางที� B แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 193 14.26 
ไม่เกิน 10,000 264 19.51 
10,001 – 20,000 461 34.07 
20,001 – 30,000 152 11.23 
30,001 – 40,000 71 5.25 
มากกวา่ 40,001 ขึ2นไป 112 8.28 
ไม่ระบุ 100 7.39 

รวม 1,353 100.00 
 
  
 

 
 

 

 


