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การวิ เ คราะห์ สื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งที่ มี ร ายได้สู ง สุ ด ตลอดกาล ทั้ง หมด 20 เรื่ อ งนี้ ได้
ทาการศึ กษาสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่มีรายได้สูงสุ ดตลอดกาล อ้างอิงผลจากสถิ ติ box office เพื่อ
ทราบถึงวัตถุประสงค์และส่ วนประกอบ รวมถึงการนาเสนอในด้านต่างๆของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างในอนาคต ผลการศึกษาพบว่ามีสื่อภาพยนตร์
ตัวอย่างทั้งหมด 11 เรื่ องที่มีการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร โดยมีขอ้ สังเกตว่าเป็ นภาพยนตร์ที่
เคยเผยแพร่ เรื่ องราวมาก่อน และมี 9 เรื่ อง ที่มีการสื่ อความหมายโดยนัย ซึ่ งมีขอ้ สังเกตว่ามักเป็ น
ภาพยนตร์ ภาคต่อ ในส่ วนของการนาเสนอด้านองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง ซึ่ งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน พบว่า องค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างด้านภาพ มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจคือ
มีสื่อภาพยนตร์ ตวั อย่างจานวน 8 เรื่ อง ซึ่ งแสดงภาพสิ นค้าหรื อในที่น้ ี คือเนื้ อเรื่ องเป็ นหลัก ในส่ วน
ของการใช้โทนสี พบว่าการใช้โทนสี สอดคล้องกับประเภทของภาพยนตร์ อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับ
การใช้เสี ยง ซึ่ งมีการใช้เสี ยงเพลงที่ให้อารมณ์สอดคล้องแนวหรื อประเภทของภาพยนตร์ และใน
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนิ ยมใช้เพลงที่ปลุกเร้าอารมณ์ มีจงั หวะเร็ วเพื่อสร้างความตื่นเต้น ในขณะที่
การใช้เสี ย งพู ดในเล่ า ความรู ้ สึ ก มี ค วามส าคัญมากที่ สุ ดและนิ ย มใช้ม ากที่ สุ ด จากผลการศึ ก ษา
ทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เห็ นว่า องค์ประกอบต่างๆของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่มีผลต่อความรู ้สึกของ
ผูช้ มนั้น เป็ นที่ นิย มใช้ม ากที่ สุ ดเพื่อดึ ง ดู ดใจ โดยสรุ ป แล้ว จากผลการศึ ก ษาพบว่า การผลิ ตสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นก็เพื่อใช้ในการดึงดูดและกระตุน้ อารมณ์ของผูช้ มในระยะเวลาอันสั้นที่สุด
โดยเน้นการสื่ อสารที่กระชับในขณะเดียวกันก็รวบรวมสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสารไว้อย่างครบถ้วน
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This study to analyze the communications scheme for movie trailers that makes all-time
highest income studied 20 movie trailers based on the box office statistics. The aim of the study
is to know the objectives and components of the items presented in the movie trailers so that the
information can be used to develop trailers for future movies. Results showed that 11 of the
movie trailers studied presented direct messages as shown and it should be noted that these
movies have prior versions already shown. Whereas, the other 9 trailers indirectly communicated
messages using contextual representations. These are trailers for movies which are generally part
of a sequel. In terms of presentation of the components of the movie trailers it can be categorized
into 2 parts. Interestingly, it was found that 8 of the 20 trailers studied used the actual movie or
the product as the core of the visual content presentation. In terms of color tone it was found that
the colors are directly and clearly matched to the type of movies, and likewise, the selection of the
audio tone used in the trailer chosen in the same way. The songs or tunes used will demonstrate
the mood of the movie and the movie trailers often opt to use arousing music and fast beat to
build anxiety and arouse excitement. On the other hand, narrative voice is used to represent
feelings that is very significant and is popularly used. From the study results, it can be concluded
the components put into the movie trailers affect the audiences’ emotions and they are widely
used to attract them. In other words, the findings can be summarized as that movie trailers are
used to attract and arouse the audiences’ attention in the shortest possible amount of time. The

message communications must be concise but at the same time hold all the contents to be
communicated adequately.

กิตติกรรมประกาศ

การค้น คว้า อิ ส ระฉบับนี้ ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยการให้ความช่ วยเหลื อแนะน าของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้กรุ ณาที่ให้คาแนะนาข้อคิดเห็ น
ตรวจสอบ และแก้ไขร่ างการค้นคว้าอิสระเล่ มนี้ มาโดยตลอด ผูเ้ ขียนจึงขอกราบขอบพระคุ ณไว้ ณ
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บทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู ้แก่ผเู ้ ขียนจนสามารถให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จได้ดว้ ยดี

ณิ ชาภัทร ศรี สุคนธ์
กรกฎาคม 2561

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 คาถามการวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์การวิจยั
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพยนตร์โฆษณา
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทภาพยนตร์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อความหมายของภาพยนตร์ โฆษณา
2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อ
2.6 แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ
2.7 ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร (Media exposure)
2.8 ทฤษฎีการคาดหวังจากสื่ อ
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
1
4
4
4
4
5
6
6
10
14
16
18
23
24
27
28

บทที่ 3 วิธีการศึกษา
3.1 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 การนาเสนอข้อมูล
3.5 กรอบแนวคิด
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษาด้านการสื่ อความหมายของภาพยนตร์ ตวั อย่าง
4.2 ผลการศึกษาเรื่ องการนาเสนอในด้านองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
4.2.1 องค์ประกอบของภาพยนตร์ ตวั อย่างด้านภาพ
4.2.2 องค์ประกอบของภาพยนตร์ ตวั อย่างด้านเสี ยง
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย ข้ อจากัด และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อจากัดในการวิจยั
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
5.5 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผ้ เู ขียน

32
32
33
35
35
36
37
37
43
45
52
58
58
62
64
64
64
66
69
88

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1 การจัดมุมกล้อง
3.1 การวิเคราะห์การสื่ อความหมายและองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
4.1 ผลการศึกษาด้านการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร
4.2 ผลการศึกษาด้านการสื่ อความหมายโดยนัย
4.3 สรุ ปผลการศึกษากลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
4.4 ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านภาพ
4.5 ผลการศึกษาภาพยนตร์ที่มีการใช้สีในการสื่ อสาร
4.6 ผลการศึกษาด้านเสี ยงเพลง
4.7 ผลการศึกษาด้านเสี ยงพูด

หน้ า
7
33
40
43
45
47
51
52
55

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
2.1 คาถาม 6 คาถาม 6Ws 1H
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
2.3 โมเดลกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
2.4 แบบจาลองของทฤษฎีความคาดหวังจากสื่ อ
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
4.1 การสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษรที่พบในภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ศึกษา
4.2 การสื่ อความหมายแบบโดยนัยที่พบในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างที่ศึกษา
4.3 ภาพที่พบในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
4.4 ภาพที่พบในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
4.5 ภาพที่พบในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
4.6 สื่ อภาพยนตร์ที่ใช้สีในการสื่ อสาร

20
22
23
28
36
37
38
46
47
48
50

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตั้งแต่อดี ตในกรณี ที่มีการแสดง หรื อมีภาพยนตร์ ออกฉายมักจะมีสื่อตัวอย่างที่ใช้ใ นการ
เชิ ญชวนรวมถึ งแจ้งรายละเอียดของการแสดงหรื อภาพยนตร์ น้ นั ๆให้ผูช้ มได้ทราบและเกิ ดความ
สนใจ ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบตัวภาพยนตร์ เป็ นสิ นค้าแล้ว สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างก็คือการส่ งเสริ มการ
ขายประเภทหนึ่ง ที่นอกจากจะทาให้ผชู ้ มทราบรายละเอียดของเรื่ องราวในภาพยนตร์ที่กาลังจะฉาย
แล้ว ยังทาให้ผูช้ มสามารถเห็ นความแตกต่างของภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องเพื่อการตัดสิ นใจเลื อกชม
ภาพยนตร์ ที่แตกต่างกัน โดยแม้วา่ ตัวภาพยนตร์ จะมีคุณภาพและความโดดเด่นมากเพียงใด หากขาด
การสื่ อ สารให้ ผู ช้ มทราบและเข้า ใจอย่า งเหมาะสมแล้ว ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนั้น ก็ ย ากที่ จ ะประสบ
ความส าเร็ จ ได้ เนื่ อ งจากผู ้ช มไม่ ไ ด้ท ราบว่ า ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนั้น นั้น จะเข้า ฉายเมื่ อ ไหร่ แ ละมี
รายละเอียดอย่างไร การส่ งเสริ มการขายหรื อที่เรี ยกว่าการทาภาพยนตร์ ตวั อย่าง เพื่อชักจูงหรื อโน้ม
น้าวใจให้ผูช้ มเกิ ดการตัดสิ นใจเลื อกชมภาพยนตร์ จึงมีความสาคัญทัดเทียมกับเทคนิ คการถ่ ายทา
หรื อบทโทรทัศน์ที่สนุ กสนาน เพราะหากขาดสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างแล้ว กระบวนการทั้งหมดที่ทา
ให้ภาพยนตร์ สมบูรณ์ แบบนั้นก็มิอาจแสดงสู่ สายตาของผูช้ มได้เลยความสาเร็ จของภาพยนตร์ น้ นั
สามารถวัดได้จากหลายส่ วนด้วยกัน นอกจากคุ ณภาพของภาพยนตร์ เรื่ องราวที่ ส นุ ก สนานน่ า
ติดตามและทีมผูส้ ร้ างที่เคยสร้ างผลงานที่ประสบความสาเร็ จมาก่อนแล้ว ในสิ่ งสาคัญที่แสดงให้
เห็ นถึ ง ความส าเร็ จของภาพยนตร์ คื อ ยอดรายได้ (BOX OFFICE SUCCESS) ที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
สนับสนุนของผูช้ มรวมถึงความสาเร็ จในการทาการตลาดทั้งหมด ซึ่ งสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์
หลักของ BOX OFFICE (www.boxofficemojo.com) โดยเป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติขอ้ มูลในทุก
ด้านเกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็ นผูใ้ ห้บริ การรายงานข้อมูลชั้นนา BOX OFFICE เป็ น
เจ้าของและดาเนินการโดย IMDb (www.imdb.com) ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ภาพยนตร์อนั ดับ 1 ของโลก จึง
สามารถวัดได้เป็ นสถิติตวั เลขที่ชดั เจนและน่าเชื่อถือที่สุด

2
อีกสิ่ งหนึ่งที่สาคัญเกี่ยวกับสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างคือ ในปัจจุบนั ลักษณะของสื่ อที่มีมากมาย
หลายแบบนั้ น พบว่ า สื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่ า งเป็ นหนึ่ งในการสื่ อ สารเกี่ ย วกับ ภาพยนตร์ ไ ปสู่
กลุ่มเป้ าหมายได้ในวงกว้างเพื่อการกระตุน้ ให้เป็ นกระแสนิยมหรื อที่เรี ยกว่า Integrated Marketing
Communication (IMC) การท าการศึ ก ษาวิเคราะห์ ถึ งการสื่ อสารและการสื่ อความหมายของสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างจึงจะทาให้สามารถเข้าใจในรายละเอียดทั้งด้านของสี หรื อเสี ยงที่สอดคล้องกับ
การรับรู ้และการสื่ อสารไปยังผูช้ ม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างมากในกรณี ที่ผสู ้ ร้างภาพยนตร์จาเป็ นที่
จะต้อ งท าสื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งเพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู ้ช มให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด และท าให้ผูช้ มเข้า ใจแนวของ
ภาพยนตร์ อย่างถูกต้อง เพื่อที่ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นๆจะได้ประสบความสาเร็ จอย่างที่คาดการณ์ไว้ ใน
การศึกษาสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างในครั้งนี้ได้เจาะจงศึกษาสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ประสบความสาเร็ จ
ในด้านรายได้ถึง 20 เรื่ อง โดยวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เห็นถึงจุดประสงค์และเป้าหมายในการ
สื่ อ สารของสื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการดึ ง ดู ด ผูช้ มจนสามารถประสบ
ความสาเร็ จทางด้านรายได้ โดยการศึกษาในครั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็ นการทาสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างหรื อสื่ อใดๆก็ตามที่เป็ นสื่ อตัวอย่างที่มีองค์ประกอบเป็ นภาพและเสี ยง
ตัวอย่างของยอดรายได้ของภาพยนตร์ไทยที่ประสบความสาเร็ จคือกรณี ของภาพยนตร์ ไทย
เรื่ อง ต้มยากุ้ง ที่ สามารถติ ดอันดับที่ 4 ของภาพยนตร์ สร้ างรายได้สูงสุ ด ใน BOX OFFICE ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีรายได้ถึง 5,000,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หลังจากเข้าฉายเพียง 3 วัน และ
เรื่ อ งองค์ บ าก มี ย อดจ าหน่ า ยตั๋ว เข้า ชมสู ง กว่ า 1,300,000 ใบ ในกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รป
ความส าเร็ จของต้ม ยากุ้ง และ องค์บ าก กลายเป็ นปั จจัย ในการกระตุ ้นตลาดภาพยนตร์ ไ ทย ให้
กลับมาอีกครั้ง และศิลปะการต่อสู ้อย่าง “มวยไทย” กลาย เป็ นที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก (จันทร์ & ดล,
2012) และแน่ นอนว่าก่ อนภาพยนตร์ จะสามารถสร้างรายได้มหาศาล สิ่ งแรกที่เปิ ดเผยต่อสายตา
สาธารณชนนัน่ คือสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง (ประสิ ทธิ์ , 2014) ภาพยนตร์ ตวั อย่างที่เราพบเห็นได้บ่อย
ในปั จจุบนั ตามสื่ อต่างๆแบ่งออกเป็ นสองประเภทหลักๆคือ TEASER และ TRAILER ซึ่ งสามารถ
สังเกตและแบ่งออกจากกันได้อย่างง่ายคือ TEASER จะมีความยาวแบบสั้นแค่ประมาณ 1 นาทีหรื อ
ต่ากว่าจุดประสงค์หลักๆของ TEASER คือต้องสั้นไม่ตอ้ งบอกรายละเอียดมาก แต่ตอ้ งดึงดูดและยัว่
เย้า ให้ผูช้ มเกิ ดความรู ้ สึ ก สนใจในภาพยนตร์ เรื่ องนั้นๆ ส่ วน TRAILER จะมี ค วามยาวมากกว่า
TEASER โดยจะมีความยาวประมาณ 2-3 นาที ใน TRALER ผูผ้ ลิตจะสามารถอธิบายได้ถึงแนวของ
ภาพยนตร์ อารมณ์ทอดเรื่ องราวเข้าคร่ าวๆ ฉากไฮไลท์หรื อโฉมหน้าของนักแสดงหลักในภาพยนตร์
ได้อย่างเต็มที่ ในปั จจุบนั ผูช้ มจานวนมากใช้ภาพยนตร์ ตวั อย่างเป็ นปราการด่านแรกในการเข้าถึง
ข้อมูลเบื้องต้นของภาพยนตร์ ใหม่ที่กาลังจะเข้าฉาย เช่ น ข้อมูลของนักแสดงหลัก หรื อกาหนดวัน
เข้า ฉายภาพยนตร์ สื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งจึ ง ถื อ ได้ว่า เป็ นงานศิ ล ปะที่ มี ค วามส าคัญ ในแง่ ข อง
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การตลาดภาพยนตร์ เป็ นอย่างมาก และนอกจากนั้นยังเป็ นการสื่ อสารถึงผูร้ ับสารภายในเวลาอันสั้น
อีกด้วย หรื อดังที่เห็ นได้อย่างชัดเจนของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างของภาพยนตร์ ที่มีรายได้อนั ดับ 1
เรื่ อง AVATAR เป็ นภาพยนตร์ สามมิติ ซึ่ งเกี่ ยวกับอดีตนาวิกโยธิ นที่ถูกเรี ยกมาปฎิบตั ิหน้าที่และ
การปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งนั้นก็จาเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายร่ างกายของเขาให้เข้าไปอยูใ่ นร่ างกายของชาว
นาวีซ่ ึ งเป็ นชาวเผ่าพื้นเมืองของดาวแพนดอร่ า โดยการอาศัยอยูบ่ นยาแพนดอร่ านั้นต้องไปสอดแนม
และศึกษาวิถีชีวิตของชาวนาวีเนื่ องจากบนดาวแพนดอร่ ามีแร่ ชนิดหนึ่ งซึ่ งมีมูลราคาสู งมาก ซึ่ งไม่
สามารถหาได้บนโลกมนุ ษย์ แต่ยิง่ เจคเข้าไปเรี ยนรู ้ถึงชีวิตของชาวนาวีมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ทาให้เขา
เข้าใจถึงพลังแห่ งธรรมชาติบนดาวแพนดอร่ า และความสัมพันธ์ระหว่างพลังและสิ่ งมีชีวิตบนดาว
ดวงนี้ เจคเริ่ มรู ้สึกถึงความผูกพันที่มีต่อดาวดวงนี้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตและชาวนาวีซ่ ึ งเขาหลงรัก แต่
ถึ ง อย่า งนั้นเจคก็ ย งั จาเป็ นต้อ งท าหน้า ที่ ข องมนุ ษ ย์โลกที่ ต้องศึ ก ษาและให้ข ้อ มู ล แก่ นายทุ น ที่
ต้องการแร่ อนั มีค่าบนดาวดวงนี้ ต่อมาเจคได้เข้าใจตัวเองว่าเขาได้มีจิตใจและวิญญาณที่ผูกพันกับ
ดาวดวงนี้ ม ากและไม่ สามารถทรยศทาลายดาวดวงนี้ ได้ เจคจึ ง จาเป็ นต้องต่ อสู ้เพื่อปกป้ องดาว
แพนดอร่ าแทนที่จะเป็ นผูบ้ ุกรุ กอย่างที่เคยทา ซึ่ งภาพยนตร์เรื่ องนี้ได้เข้าฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่
17 ธันวาคมพ. ศ. 2552 โดยค้นตาแหน่งภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุ ดตลอดกาลอันดับ 1 คือTitanicลง
ไปเป็ นอันดับ 2 แต่ภาพยนตร์ เรื่ องอวตารนี้ ก็ถูกจากัดโดยผูก้ ากับคนเดียวกับภาพยนตร์ เรื่ องTitanic
คือเจมส์ คาเมรอน โดยภาพยนตร์ มีความยาว 161 นาที ผูน้ าแสดงเป็ นคนจริ งทั้งหมดแต่ใช้เทคนิค 3
มิติเพื่อความสมจริ งของตัวละครมากยิ่งขึ้น โดยเจมส์คาเมร่ อนในฐานะผูก้ ากับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้
อธิ บายเกี่ยวกับฉากต่างๆเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า ดาวแพนดอร่ านั้นเป็ นฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากเทือกเขาสู งในประเทศจีนและอุทยานแห่ งชาติต่างๆอีกทั้งยังถ่ายทานักแสดงด้วยเทคนิ คทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ ายความเคลื่ อนไหวและประมวลผลอย่างละเอียดในขณะที่นักแสดงถ่ายทอด
อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก และการกระท าของตัว ละครนั้น ๆ นอกจากภาพยนตร์ เ รื่ อ งอวตารจะได้รั บ
ตาแหน่งภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุ ดตลอดกาลเป็ นอันดับหนึ่ งแล้ว ยังได้รับรางวัลออสก้าชนะเลิศ
ถึง 3 รางวัล รางวัลคือสาขาถ่ายภาพยอดเยีย่ ม สาขากากับศิลป์ ยอดเยีย่ ม สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยีย่ ม
และยังได้รางวัลลูกโลกทองคาชนะเลิศอีก 2 รางวัล รางวัลในสาขาผูก้ ากับภาพยนตร์ ยอดเยีย่ มและ
สาขาภาพยนตร์ ยอดเยี่ยม 2 และในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างก็ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ ได้
อย่างชัดเจนมากอีกด้วย
หากกล่าวโดยสรุ ป การที่ภาพยนตร์ ประสบความสาเร็ จได้ จึงไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั คุณภาพของ
ทีมงานหรื อเพียงอย่างเดียว ระดับรายได้ที่สามารถวัดได้ก็เป็ นสิ่ งสาคัญ โดยเฉพาะระดับรายได้ของ
ภาพยนตร์ ที่จะแสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับอันเกิดจากการปล่อยสื่ อตัวอย่างภาพยนตร์ ผูจ้ ดั ทาจึง
เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของการศึกษาสื่ อตัวอย่างภาพยนตร์ เพื่อวิเคราะห์เทคนิ คที่ใช้ในการสื่ อสาร
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อันก่อให้เกิ ดกระแสตอบรับที่ แตกต่างกันโดยเลื อกภาพยนตร์ ที่มีรายได้สูงสุ ดจาก BOX OFFCE
จานวน 20 อันดับ เพื่อวิเคราะห์และศึกษาสื่ อตัวอย่างภาพยนตร์เรื่ องนั้นๆในด้านต่างๆ

1.2 คาถามนาวิจัย
1. สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ประสบความสาเร็ จมีการสื่ อความหมายไปในด้านใด
2. สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างมีวธิ ีการนาเสนอในด้านองค์ประกอบอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อ ทราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์แ ละส่ ว นประกอบ รวมถึ ง การน าเสนอในด้า นต่ า งๆของ
ภาพยนตร์ ตวั อย่า งจานวน 20 เรื่ อง ที่ มี รายได้สู ง สุ ดตลอดกาล อ้า งอิ ง ตามสถิ ติ BOX OFFICE
SUCCESS เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างในอนาคต

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เข้าใจถึงการสร้างความหมายในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างที่ประสบความสาเร็ จ
2. สามารถนาไปใช้เป็ นเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน หรื อเป็ นแหล่ งอ้างอิงทั้งใน
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้
3. ผลการวิเคราะห์เป็ นประโยชน์แก่ผูท้ ี่ตอ้ งการนาเนิ นธุ รกิ จเกี่ยวกับภาพยนตร์ หรื อกาลัง
ศึกษาเพื่อทาสื่ อตัวอย่างที่มีระยะเวลาสั้นในการนาเสนอ
4. เข้าใจสภาพสังคมในขณะนั้น

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
วิเคราะห์ภาพยนตร์ ตวั อย่าง 20 อันดับแรกที่มียอดรายได้สูงสุ ดโดยอ้างอิงสถิติขอ้ มูลจาก
ยอดรายได้ (BOX OFFICE SUCCESS) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เชื่ อถือได้ โดยเก็บข้อมูลในระหว่าง เดือน
มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
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1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง หมายถึง สื่ อที่มีเนื้ อหาสั้นเพียง 2-3 นาที สร้างขึ้นเพื่อดึ งดู ดใจ
โดยใช้แทนสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างของภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุ ด 20 อันดับ ตามสถิติขอ้ มูล BOX
OFFICE โดยมีความยาวประมาณ 90 นาที ทั้งที่ไม่รวม TRALER ซึ่ งมีความยาวและเนื้อหามากกว่า
2. ประเภทของภาพยนตร์ หมายถึ ง การแบ่ ง ประเภทของภาพยนตร์ ตามแบบอเมริ ก ัน
สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆได้ 6 ประเภทด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ และจินตนาการ ต่อสู ้
ชีวติ ตลก ระทึกขวัญ ผจญภัย
3. BOX OFFICE SUCCESS หมายถึ ง ยอดรายได้จ ากแหล่ ง ที่ ม าของสถิ ติ ย อดรายได้ที่
น่าเชื่อถือ ดาเนินการโดย IMDb (www.imdb.com) ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ภาพยนตร์อนั ดับ 1 ของโลก และ
มีความน่าเชื่อถือในการวัดความสาเร็ จของภาพยนตร์ในด้านต่างๆมากที่สุดในโลก
4.ภาพยนตร์ ที่มีรายได้สูงสุ ดตลอดกาล หมายถึง ภาพยนตร์ ที่มีรายได้สูงสู งจากสถิ ติ BOX
OFFICE ในหมวดของ All time ซึ่ งเรี ยงลาดับจากภาพยนตร์ ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ อย่างถูกต้อง
เท่านั้น และเริ่ มวัดตั้งแต่ปี 1990

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
เนื้อหาบทนี้จะเป็ นการนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ โดยแบ่งเนื้ อหา
ออกเป็ น 9 ส่ วนดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบภาพยนตร์โฆษณา
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทภาพยนตร์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อความหมายของภาพยนตร์โฆษณา
2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อ
2.6 แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ
2.7 ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร (Media exposure)
2.8 ทฤษฎีการคาดหวังจากสื่ อ
2.9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1. แนวคิดเกีย่ วกับการตัดต่ อภาพยนตร์
การตัดต่อภาพยนตร์ น้ ัน สาหรับกระบวนการโปรดักชั่นคือโพสต์โปรดักชั่น การตัดต่อ
หรื อ การล าดับ ภาพเป็ นขั้น ตอนที่ 3 ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนสุ ด ท้า ยส าหรั บ การสร้ า งสรรค์ง านให้ มี
ความสามารถที่จะสื่ อสารถึ งคนดูได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การตัดต่อไม่ใช่ การสร้างเรื่ อง การสร้าง
เรื่ องจะเกิ ดขึ้ นก่ อน เมื่ อผ่านกระบวนการต่างๆแล้วจึงเข้าสู่ กระบวนการตัดต่อ การตัดต่อต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจสองส่ วนด้วยกัน คือ (กีรติ คาสัตย์, 2018)
1. เครื่ องมือที่ใช้ตดั ต่อ คือ อุปกรณ์ท้ งั ในส่ วนของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์
2. ความเข้าใจในการตัดต่อ คือ ความสามารถในการเข้าใจหลักการลาดับภาพและ
เสี ยง อีกทั้งการต่อภาพของแต่ละมุมกล้องให้ลื่นไหล
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โดยการจัดมุมกล้องมีท้ งั หมด 11 ลักษณะ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 การจัดมุมกล้อง
Signifier
Close-Up

Definition

Meaning
ความใกล้ชิด (Intimacy)

ถ่ายแต่ใบหน้า

Medium Shot

ถ่ายส่ วนใหญ่ของร่ างกาย

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล

Long Shot

ถ่ายฉากและตัวละครหลายๆ ตัว

ปริ บท, ขอบเขตที่เกิด
เหตุการณ์

Full Shot

ถ่ายร่ างกายเต็มตัว

ความสัมพันธ์ทางสังคม
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
Signifier
Pan Down

Definition
กล้องถ่ายกวาดแบบกด

Meaning
อานาจ ฐานะที่สูงกวา

Pan Up

กล้องถ่ายกวาดช้อนขึ้น

ลักษณะที่ต่าต้อยกว่ามี
อานาจน้อยกว่า

Zoom In

กล้องถ่ายเข้าหา

การสังเกตการให้ความ
สนใจ

Fade In

ภาพในจอค่อยๆ สวางขึ้น

จุดเริ่ มต้น
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
Signifier
Fade Out

Definition
ภาพในจอค่อยๆ จางหายไป

Cut

การย้ายภาพจากภาพหนึ่งไปสู่ อีก ภาพหนึ่ง

Wipe

ภาพค่อยๆ ถูกกวาดออกไปจาก หน้าจอ

แนวคิดของงานสร้ างวิดีโอเบื้องต้ น
1. เขียน Storyboard

Meaning
จุดจบ

เหตุการณ์ 2 อย่างที่เกิด
ใน ช่วงเวลาใกล้กน
ความตื่นเต้น
แสดงบทสรุ ป
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สิ่ งแรกที่ควรเรี ยนรู ้ ก่อนสร้างงานวิดีโอ ก็คือ การเขียน Storyboard คือ การจินตนาการ
ฉากต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายทาจริ งในการเขียน Storyboard อาจวิธีง่ายๆ ไม่ถึงขนาดวาดภาพปรกอบก็
ได้ เพียงเขียนวัตถุประสงค์ของงานให้ชดั เจนว่าต้องการสื่ ออะไรหรื องานประเภทไหน จากนั้นดูวา่
ต้องการภาพอะไรบ้าง เขียนออกมาเป็ นฉาก เรี ยงลาดับ 1, 2, 3,.......
2. เตรี ยมองค์ประกอบต่างๆ ที่ตอ้ งใช้
ในการทางานวิดีโอ จะต้องเตรี ยมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ นไฟล์วิดีโอ
ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์เสี ยง หรื อไฟล์ดนตรี
3. ตัดต่องานวิดีโอ
การตัดต่อคื อการนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะ
ออกมาดีน่าสนใจเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสาคัญ ซึ่ งเราจะต้องเรี ยนรู ้การตัดต่อในบทต่อไป
ก่อน
4. ใส่ เอ็ฟเฟ็ กต์/ตัดต่อใส่ เสี ยง
ในขั้นตอนการตัดต่อ จะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นสี
การใส่ ขอ้ ความ หรื อเสี ยงดนตรี ซึ่ งจะช่วยให้งานมีสีสัน และน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
5. แปลงวิดีโอ เพื่อนาไปใช้งานจริ ง
ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย ในการทางานวิดีโอที่ได้ทาเรี ยบร้อยแล้วนั้นไป
ใช้งาน โปรแกรมสามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่น ทาเป็ น VCD, DVD หรื อเป็ นไฟล์ WMV สาหรับ
นาเสนอทางอินเทอร์เน็ต

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับองค์ ประกอบภาพยนตร์ โฆษณา
กระบวนการทางานของโฆษณาล้วนเป็ นการทางานด้ านการสื่ อสารผ่านองค์ประกอบของ
โฆษณาและเนื่ องจากภาพยนตร์ โฆษณาเป็ นสื่ อที่สามารถนาเสนอได้ภาพและเสี ยงดังนั้นศาลใน
ภาพยนตร์ โฆษณาจึงประกอบไปด้วยส่ วนที่เป็ นภาพและส่ วนที่เป็ นเสี ยงซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ นสี่
ส่ วนดังต่อไปนี้ (อุไรวรรณ รัตนพันธ์, 2552)
1. ผูน้ าเสนอ การเลือกใช้ผนู ้ าเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับเรื่ องราว
2. ส่ วนของภาพ เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นรู ปภาพเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการโฆษณาซึ่ งเป็ น
ภาพเคลื่ อนไหวแตกต่างกับภาพในสื่ อสิ่ งพิมพ์ซ่ ึ งเป็ นภาพนิ่ งดังนั้นจึงสามารถเราเรื่ องราวสาธิ ต
วิธีการและนาเสนอศาลได้ชดั เจนดีกว่าคุณสมบัติดงั กล่าวทาให้ได้เปรี ยบมากกว่าสื่ อประเภทอื่นๆ
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เพราะภาพเคลื่อนไหวจะช่วยสร้างความเข้าใจในตัวศาลเกิดการจดจาและเรี ยกร้องความสนใจอันจะ
ทาให้การโฆษณานั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดยภาพประกอบโฆษณามักมีลกั ษณะดังนี้
2.1 ภาพแสดงบรรยากาศของเรื่ อง เป็ นภาพบรรยากาศมุมกว้างเพื่อแสดงให้เห็นถึง
สถานที่ๆ เรื่ องราวกาลังดาเนินอยูส่ ่ วนใหญ่เป็ นภาพตอนเปิ ดเรื่ องเพื่อเราใจคนดูให้รับรู ้อารมณ์ของ
ภาพยนตร์ เป็ นการปูอารมณ์ ของคนดูก่อนถึงจุดสาคัญของเรื่ องอย่างไรก็ตามบางครั้งอาจใช้ผา้ ปิ ด
เรื่ องเพื่ อให้ค นดู เข้าใจถึ งเรื่ องราวเหตุการณ์ รวมถึ งบรรยากาศทั้ง หมดก็ไ ด้เนื่ องจากภาพแสดง
บรรยากาศมักเป็ นภาพกว้างที่ทาให้คนดูรู้สึกผ่อนคลาย
2.2 ภาพตัวแสดง อาจเป็ นได้ทางวัตถุสิ่งของบุคคลผูน้ าเสนอที่แสดงออกถึงการ
กระทาและถูกกระทา
2.3 ภาพสิ นค้า ในที่น้ ีคืออการเผยเนื้อเรื่ องที่น่าติดตามภายในภาพยนตร์ซ่ ึ งลักษณะ
ที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องนา 3 ลักษณะมาเรี ยงลาดับต่อกันให้มีความสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ มเรื่ องราวได้
อย่างชัดเจนสมบูรณ์รวมถึงโน้มน้าวใจให้เกิดความ น่าติดตามหรื ออยากรู ้
2.4 สี ของภาพ (อุไรวรรณ รัตนพันธ์, 2552) สี มีอิทธิ พลมากต่อชีวิตของมนุ ษย์แต่
ละสี จะให้ความรู ้ สึกที่แตกต่างกัน ทั้งสี ที่มีวรรณะร้อนและสี ที่มีวรรณะเย็น นอกจากนี้ ยงั มีความ
เป็ นสากลในการให้ความรู ้สึกทางจิตวิทยากับมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น
2.4.1 สี น้ าตาล ความเป็ นมิตร ความอบอุ่น ความจริ งใจ ความแข็งแรง
ความซื่ อสัตย์ ความไว้ใจ สุ ขภาพ ความยัง่ ยืน ความทนทาน ความเรี ยบง่าย ความเป็ นผูใ้ หญ่ ความ
เสมอภาค
2.4.2 สี แดง ความรัก ความหลงใหล ความตื่นเต้น ความกระตือ รื อ ร้ น
ความสนใจ ความเร็ ว ไฟ ความร้ อน สงคราม พลัง ความมี ชี วิตชี วา ความโกรธ ความก้า วร้ า ว
อันตราย ความมุ่งมาด ความเป็ นผูน้ า ความแค้น และความกล้าหาญ
2.4.3 สี น้ าเงิ น ความสงบ ความเงี ยบ ความมัน่ คง ความศรัทธา ความมี
ระเบียบ ความจริ ง ความสุ ขุม ความเชื่อถือ ความจงรักภักดี ความเยือกเย็น ความราบรื่ น ความเป็ น
เอกภาพ ความเป็ นอนุรักษ์นิยม แรงบันดาลใจ
2.4.4 สี เขียว ธรรมชาติ ชี วิต มนุ ษยชาติ การเริ่ มต้น ความสดชื่ น ความ
ปลอดภัย อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็ นอมตะ การเจริ ญงอกงาม การเติบโต การดูแล การ
รักษาเยียวยา ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุม ความสมดุลทางกายและใจ ความสัมพันธ์ที่ดี
2.4.5 สี เหลือง ความรื่ นเริ งเบิกบานใจ ความสุ ข ความสดใสร่ าเริ ง พลัง
อนาคต การมองโลกในแง่ ดี อุ ดมคติ จินตนาการ ความหวัง แสงสว่าง ฤดู ร้อน ปั ญญา ปรัช ญา
ความคิดสร้างสรรค์ ความไม่จริ งใจ ความขี้ขลาด การทรยศ ความริ ษยา ความเจ็บป่ วย อันตราย
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2.4.6 สี ม่วง ฐานันดรศักดิ์ จิตวิญญาณ ความสู งส่ ง ความหรู หรา การเฉลิม
ฉลอง เวทมนตร์ คาถา ความลึกลับ ความเพ้อฝัน สติปัญญา การเปลี่ยนแปลง การหลุดพ้น การปรุ ง
แต่ง ความโหดร้าย ความสง่างาม ความเย่อหยิง่ อวดดี ความโอ้อวด ความเศร้าโศก การไว้อาลัย
2.4.7 สี ขาว ความบริ สุทธิ์ สันติภาพ ความสงบสุ ข ความดี ความเรี ยบง่าย
ความสะอาด ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์ ความหลุดพ้น ความว่างเปล่า ความเบา ความเท่าเทียม
การเกิด การแต่งงาน ความตาย สถานพยาบาล หิมะ การปลอดเชื้อโรค ความเย็น ฤดูหนาว
2.4.8 สี ชมพู ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว์
การดู แลเอาใจใส่ การทะนุ ถนอม ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง นางฟ้า
เพศหญิง ความรัก ความเอ็นดู หัวใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุ ขภาพที่ดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ความ
ไม่เป็ นผูใ้ หญ่
2.4.9 สี ดา พลังอานาจ ความรอบรู ้ ความลึกซึ้ ง ความน่ าเกรงขาม ความ
เป็ นทางการ ความหรู หรา ความทุกข์ ความเศร้า ความโกรธ ความตาย การมองโลกในแง่ร้าย การ
บังคับควบคุม ความมืด ความลึกลับ ความกลัว ความชัว่ ร้าย
ความรู ้สึกเกี่ยวกับสี ที่กล่าวมาจะเป็ นความรู ้สึกแบบกลางๆ ที่เป็ นส่ วนใหญ่ในโลก
แต่นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ในบางพื้นที่หรื อบางวัฒนธรรม อิทธิพลของสี จะแตกต่างกันออกไปตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม หรื อค่านิยมของแต่ละกลุ่มชน
นอกจากแต่ละสี จะสร้างความรู ้สึกด้วยตนเองแล้ว เมื่อนามาใช้ร่วมกันเรายังสามารถแบ่งสี ออกเป็ น
2 วรรณะ เพื่อสร้างอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปเมื่อใช้งานร่ วมกันได้อีกคือ ได้แก่ สี เหลืองส้ม สี ส้ม
สี แดง และสี ม่วงแดง สี กลุ่มนี้เมื่อใช้ในงานจะรู ้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนานสี ทีอยูใ่ นวรรณะร้อน
(Warm Tone Color) สี ที่อยู่ในวรรณะ (Cool Tone Color) ได้แก่ สี เขียว สี ฟ้า สี ม่วงคราม สี กลุ่มนี้
เมื่อใช้งานจะได้ความรู ้สึกสดชื่น เย็นสบาย
3. ส่ วนของเสี ยง เสี ยงที่เป็ นองค์ประกอบในโฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ
3.1 เสี ยงเพลง ประกอบเพลงเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญของชิ้นงาน เพราะสามารถ
สร้างความรู ้สึกให้แก่ผรู ้ ับสารได้โดยง่าย เพลงจะกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์ต่างๆรวมถึงช่วยให้จดจาได้
เนื่องจากเนื้อเพลงและทานองมักง่ายต่อการจดจามากกว่าเรื่ องราวต่างๆทาให้เรื่ องสามารถดาเนิ นได้
อย่างรัดกุมไม่ยดื เยื้อ รวมถึงเพิ่มความน่าสนใจยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความต่อเนื่องกลมกลืนของ
เนื้ อหา แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์ในบางงานโฆษณาอาจไม่มีเพลงประกอบเลย
ก็ได้ซ่ ึ งส่ วนที่สาคัญคือโครงสร้ างของบทเพลงโครงสร้างของเพลงนั้นหมายถึงองค์ประกอบหลัก
ของเพลงที่ค้ าจุนเป็ นแก่นทาให้เกิดเป็ นเพลงได้ซ่ ึ งโครงสร้างเพลงมีดงั ต่อไปนี้
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3.1.1 ท านอง คื อ ตัว เสี ย งสู ง ต่ า เกิ ด เป็ นท านองที่ ต่ อ เนื่ อ งและเข้า กับ
ธรรมชาติของคนถ้าไม่มีส่ิ งนี้ เพียงสิ่ งเดียวก็ไม่มีทางเกิดเพลงได้ ในทางกลับกันถ้าแม้มีแค่สิ่งเดียวก็
พอเรี ยกว่าเพลงได้การทาหรื อผิวปากก็สามารถเรี ยกว่าทานองหรื อเป็ นเพลงได้ยกเว้นเพลงประกอบ
ฮิปฮอปหรื อเพลงแร็ พซึ่ งเน้นไปทางการใช้คาพูดกับจังหวัดเป็ นหลัก
3.1.2 เนื้ อร้องคือคาพูดภาษาหรื อบทกวีที่เป็ นภาษาอยู่ในทานองใดใดก็
ตามจะทาให้ทานองนั้นมีคาอยูด่ ว้ ยเอาไว้ร้องสื่ อสารความคิดความรู ้สึกซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญรองลงมา
สาหรับเพลงโดยทัว่ ไปยกเว้นเพลงบรรเลงที่จะมีเพียงเสี ยงทานองดนตรี เท่านั้น ทานองที่มีเนื้ อร้อง
จึงสามารถเป็ นเพลงที่สื่อสารได้มากขึ้น อาจจะร้องปากเปล่าก็ได้เหมือนเวลาที่คนผิวสี ร้องเพลงใน
โอกาสต่างๆไม่วา่ จะงานศพหรื อเวลาที่จะปลุกปลอบขวัญของพวกเขาโดยการร่ วมร้องเพลงด้วยกัน
จากเสี ยงเริ่ มต้นคนคนเดียวจนทุกทุกคนร้องตามที่เรามักพบได้ในภาพยนตร์ ต่างๆ
3.1.3 เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเมื่อมีทานองดิบดิบแล้วจะใช้เพลงเหล่านั้น
ในการเผยแพร่ สู่สาธารณะชน เช่ น การเปิ ดออกวิทยุให้ประชาชนฟั งก็ตอ้ งมีการตกแต่งเหมือน
แต่งตัวเรี ยกว่าการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานมีองค์ประกอบใหญ่ ดังนี้
3.1.3.1 จังหวะ คือความสั้นยาวของทานองในบทเพลงจังหวัดจะ
ถู กเรี ยบเรี ยงให้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รี ยบเรี ยงตามวัตถุประสงค์ของเพลงนั้นนั้นเช่ นจะตี
กลองอย่างไรจังหวะช้าสไตล์เพลงซึ่ งเครื่ องดนตรี ที่กาหนดส่ วนใหญ่เป็ นกลองเบสเปี ยโนคียบ์ อร์ด
และกีตาร์ เป็ นต้น
3.1.3.2 เสี ยงประสาน เป็ นการตกแต่งทานองให้ละเอียดมากขึ้น
สละสลวยมากขึ้นทานองเพลงเปล่าเปล่านั้นเพลงเดียวการคนเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานก็เป็ นคนละคน
กันอาจจะทาให้เกิดอารมณ์ที่แตกต่างกันได้เพราะเสี ยงประสานที่สร้างสรรค์ต่างๆกันไปสังเกตได้
จากเพลงเก่าที่นามาทาใหม่ก็จะแตกต่างกันไปตามการเรี ยบเรี ยง และเมื่อทุกองค์ประกอบของเพลง
สอดประสานร่ วมกันแล้ว จะเกิดเป็ นแนวเพลงหรื ออารมณฺ เพลงซึ่ งเป็ นดัง่ การสื่ อสารอย่างหนึ่ งซึ่ งมี
ผลต่อความคิดและความรู ้สึกของผูฟ้ ัง โดยอารมณ์เพลงมีท้ งั หมด 4 อารมณ์เพลง ได้แก่
3.1.3.3 อารมณ์ รัก เครื่ องดนตรี ที่ จะช่ วยให้เกิ ดอารมณ์ รัก เช่ น
ไวโอลิ น ที่ผูบ้ รรเลงสี อย่างอ่อนหวาน นุ่ มนวล ช้าๆอย่างแผ่วเบา ทาให้ผูฟ้ ั งเกิ ดอาการเคลิบเคลิ้ม
ฝันหวาน ชวนจินตนาการไปตามเสี ยงดนตรี น้ นั เครื่ องดนตรี อีกชนิดคือเปี ยโน สามารถทา ให้รู้สึก
และเข้าถึงอารมณ์ รักได้เป็ นอย่าง ดีเพราะเปี ยโนเป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีความกว้างของเสี ยงมากที่สุด
สามารถครอบคลุมตั้งแต่เสี ยง สู งสุ ดไปจนถึงเสี ยงต่าสุ ดได้ดีกว่าเครื่ องดนตรี ชนิดอื่น
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3.1.3.4 อารมณ์เศร้า เครื่ องดนตรี หลายชนิดที่สามารถให้อารมณ์
เศร้าสะเทือนใจ ส่ วนใหญ่มกั ให้เสี ยง เครื่ องดนตรี ที่ ชื่อ ปี โอโม ทาให้ผฟู ้ ังเกิดอารมณ์เศร้าร่ วมไป
กับเสี ยงของเครื่ องดนตรี ได้
3.1.3.5 อารมณ์สนุกสนาน โดยเพลงประเภทนี้ สามารถใช้ได้กบั
เครื่ องดนตรี ทุกชนิ ดไม่ว่าจะเป็ นเครื่ อง ดี ด สี ตี เป่ า แต่โดยส่ วนใหญ่น้ ันเครื่ องดนตรี ประเภท
เครื่ องตีกระทบจะเป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทที่ส่งผลต่ออารมณ์สนุ ปสนานมากที่สุด ตัวอย่างเครื่ อง
ดนตรี ประเภทตี ได้แก่ เครื่ องดนตรี ที่เกิดเสี ยงดังขึ้นจากการตีกระทบ การสั่น, การเขย่า, การเคาะ,
การตี อาจจะใช้ไม้ตี หรื ออาจจะใช้สิ่งหนึ่ งกระทบเข้ากับอีกสิ่ งหนึ่ งเพื่อทาให้เกิ ดเสี ยง เครื่ องตี
กระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุ ของแข็งหลายชนิ ด เช่ น โลหะ, ไม้ หรื อ แผ่นหนังขึงตึง ซึ่ งมักเป็ น
เพลงจังหวะเร็ วที่สามารถเต้นราได้
3.1.3.6 อารมณ์ ตื่ น เต้น กล้า หาญ เพลงประเภทนี้ มัก ใช้เ สี ย ง
ทรัมเป็ ตกับ เสี ยงกลองรัวให้เกิดความกล้าหาญตื่นเต้น กล่าวกันว่าเสี ยงของทรัมเปตจะช่วยให้การ
หมุนเวียนของโลหิ ตไหลเร็ วมากขึ้น เป็ นสาเหตุที่ทา ให้ เกิดความรู ้สึกเหมือนเลือดร้อน
3.2 เสี ยงพูดของนักแสดง หรื อเสี ยงบรรยายข้อความ (ปั้ นมณี , 2538) เสี ยงพูดนั้น
มาจากกระบวนการเขียนข้อความในสื่ อของนักสร้างสรรค์งานซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 3 แนวทาง
ด้วยกัน คือ
3.2.1 การเขียนข้อความโฆษณาโดยใช้ความจริ งและเหตุ ผล การเขีย น
ลักษณะนี้เหมาะกับงานโฆษณาที่เน้นแจ้งข้อมูลให้กบั ผูร้ ับสาร
3.2.2 การเขี ย นข้อ ความโฆษณาโดยใช้ค วามรู ้ สึ ก เป็ นการใช้อ ารมณ์
ความรู ้สึกในการกระตุน้ ความสนใจและถ่ายทอดความจริ งเข้าไปสัมผัสถึงความรู ้สึกของผูร้ ับสาร
ว่าผูร้ ั บสารมี ความต้องการอะไรด้านอารมณ์ จะกระตุน้ ด้วยถ้อยคาสละสลวยจริ งใจเต็มไปด้วย
ศิลปะในการใช้ภาษาและสุ นทรี ยะ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ตอ้ งการความนุ่มนวลจรรโลงใจ
ในการเปิ ดรั บสาร แต่ถึงกระนั้นแล้วก็ข้ ึ นอยู่กบั สถานการณ์ และเรื่ องราวของสื่ อที่ต้องการที่ จะ
สื่ อสารด้วย
3.3.3 คาขวัญ เป็ นการใช้ภาษาลักษณะหนึ่งในโฆษณาโดยมักจะเป็ นคาที่
สะดุดหู น่าสนใจหรื อจดจาได้ง่ายมักใช้ในการสร้างภาพลักษณ์

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการแบ่ งประเภทภาพยนตร์
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การแบ่งประเภทของภาพยนตร์ ตามแบบอเมริ กนั นั้นสามารถแบ่งได้หลากหลายแยกเป็ น
ประเภท แบ่งย่อยได้มากมาย มักถู กแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามส่ วนประกอบของภาพยนตร์ หลักๆ
สามอย่าง ได้แก่ ฉาก, อารมณ์ , และรู ปแบบ ฉากหมายถึ งสถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่เรื่ องราวใน
ภาพยนตร์ ดาเนิ นไป อารมณ์หมายถึงความรู ้สึกที่ผูช้ มได้รับตลอดการชมภาพยนตร์ และรู ปแบบ
หมายความกว้างๆ ถึ งอุปกรณ์ ที่ใช้ถ่ายทาและวิธีการเล่าเรื่ อง อย่างไรก็ตามบางประเภทก็ย่อยเกิน
กว่าจะเหมาะสมในการทาการศึ กษาเกี่ ยวกับภาพยนตร์ ตวั อย่าง เช่ น ภาพยนตร์ ประเภทสายลับ
ภาพยนตร์ ประเภทฟั นดาบ แต่พบว่าภาพยนตร์ สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆได้ 6 ประเภท
ด้วยกัน ได้แก่
1. วิทยาศาสตร์ และจินตนาการ (Science Fiction and Fantasy) (กฤษฎา เกิดดี, 2541) มักว่า
ด้วยเหตุการณ์ในอวกาศอันเป็ นพัฒนาการสู งสุ ดทางเทคโนโลยีที่มนุ ษย์สามารถไปถึง ส่ วนภาพ
จิ นตนาการนั้นมัก เป็ นลัก ษณะร่ วมบางประการกับ ภาพยนตร์ วิท ยาศาสตร์ ใ นหลายโอกาส แต่
ภาพยนตร์ ประเภทนี้ ไม่จาเป็ นต้องเน้นการอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่จาเป็ นต้องหาเหตุผลมา
อธิ บายสิ่ งต่างๆในภาพยนตร์ เป็ นการออกจากความจริ ง รู ปแบบของตัวละครหลักมักจะแบ่งได้เป็ น
สามประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ บุคคลที่มีอานาจเหนื อมนุ ษย์ วีรบุรุษที่เป็ นเด็ก และที่ปรึ กษาผูม้ ีอานาจ
และมีเวทมนตร์
2. ต่อสู ้ (Action) เป็ นภาพยนตร์ ที่เน้นเรื่ องของการต่อสู ้ มักเต็มไปด้วยฉากต่อสู ้เราใจอาจมี
ตั้งแต่การใช้อาวุธที่ทนั สมัยไปจนถึงการต่อสู ้ดว้ ยมือเปล่า ตัวเอกจะมีลกั ษณะของวีรบุรุษที่ตอ้ งต่อสู ้
กับเราร้ ายเพื่อพิทกั ษ์คุณธรรมหรื อเพื่อแก้ไขสถานการณ์เร็ วร้ายจากฝี มือของกลุ่มผูร้ ้ายที่ไม่หวังดี
ต่อชุมชนหรื อประเทศ
3. ชีวิต (Drama) เป็ นภาพยนตร์ ที่เน้นการสะท้อนชีวิตตัวละครให้อารมณ์สะเทือนใจแสดง
การดาเนิ นชี วิตปกติของมนุ ษย์มากที่สุด ภาพยนตร์ ประเภทนี้ แบ่งได้อีกหลายแนวเช่ นภาพยนตร์
ชี วิตรักมักเป็ นความรักของผูใ้ หญ่ที่ไม่สมหวังตัวเอกอาจจะตายหรื อมีความเศร้าโศกเสี ยใจในตอน
จบมักเน้นในแง่ของความสะเทือนอารมณ์
4. ตลก (Comedy) ภาพยนตร์ ประเภทนี้ แบ่งออกเป็ นสองประเภทใหญ่ๆ (กฤษฎา เกิ ดดี ,
2541) ได้แก่ Comedy of Incidents เป็ นภาพยนตร์ ที่ถือเอามุกตลกเป็ นสาคัญมีการวางโครงเรื่ องไว้
อย่างรวมรวมไม่ได้กาหนดเหตุการณ์แน่ชดั เรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นเป็ นเพียงให้ผูแ้ สดงได้แสดงมุกตลก
เพียงเท่านั้นเนื้ อเรื่ องแทบจะไม่มีความสาคัญอะไรเลย Comedy of Insituation เป็ นภาพยนตร์ ตลกที่
ถื อว่าเรื่ องราวหรื อเนื้ อหาสาระเป็ นประเด็นสาคัญใช้มุกตลกเป็ นส่ วนประกอบในการดาเนิ นเรื่ อง
เท่านั้นเช่ นภาพยนตร์ ตลกรั ก โรแมนติกซึ่ ง จะมี เนื้ อหาเกี่ ย วกับความรักสอดแทรกมุก ตลกเพี ย ง
เล็กน้อย
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5. ระทึกขวัญ (Thriller) เป็ นภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นระทึกใจ ที่
ตัวเอกต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและหาทางคลี่คลายให้ได้ เช่น การฆาตกรรมลึกลับการสมรู ้ร่วมคิดที่ทา
ให้ เ กิ ด แผนการชั่ว ร้ า ยและน่ า สะพรึ ง กลัว การด าเนิ น เรื่ อ งอาศัย องค์ป ระกอบหลัก สี่ ป ระการ
กล่าวคือช่วงเวลาที่คนดู ตอ้ งระทึกใจหรื อเอาใจช่ วยตัวละครที่ตกอยู่ในภาวะไม่สามารถช่วยเหลื อ
ตนเองได้ สถานการณ์ จนมุมและเหตุผลด้านจิตวิทยา ส่ วนมากจะมีการกาหนดไปที่ผูเ้ ป็ นฆาตกร
อย่างเฉพาะเจาะจง
6. ผจญภัย (Adventure) (กฤษฎา เกิ ด ดี , 2541) เป็ นภาพยนตร์ เ กี่ ย วกับ ตัว ละครเอกที่
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิภารกิจบางอย่างให้สาเร็ จทาให้ตอ้ งพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย และตกอยูใ่ น
อันตรายภาพยนตร์ ที่จดั อยู่ในภาพยนตร์ ประเภทผจญภัย ได้แก่ ภาพยนตร์ สงคราม ที่เน้นการสู ้รบ
ในสมรภูมิภาพยนตร์ เดินทางกลางป่ า ภาพยนตร์ต่อสู ้ฟันดาบ ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความหายนะ เป็ น
ต้น ตัวเอกของภาพยนตร์ ประเภทนี้ มกั มีความสามารถมีทกั ษะความชานาญเป็ นพิเศษและได้ใช้
ความสามารถพิเศษที่ตนเองมีอยูเ่ อาชนะเหตุการณ์ที่เลวร้ายได้ ลักษณะของตัวละครและเรื่ องราวใน
ภาพยนตร์ ประเภทนี้จึงมักเป็ นแบบยิง่ ใหญ่เกินชีวติ จริ ง

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการสื่ อความหมายของภาพยนตร์ โฆษณา
การสื่ อ ความหมายในโฆษณาผ่า นองค์ป ระกอบย่ อ ยๆของการโฆษณา จะมี ล ัก ษณะ
สอดคล้องกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมในขณะนั้น ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างมากในการก าหนด
แนวคิดการโฆษณาและรู ปแบบการนาเสนออีกทั้งยังต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างกัน
ของแต่ละตลาดทาให้จาเป็ นที่ จะต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้ างสรรค์งานโฆษณาที่แตกต่างกันไป
ปั จจั ย ที่ ก ารผลิ ตงานโฆษณาต้ อ งค านึ งถึ งเป็ นอย่ า งมากเพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ
(Yukantawanitchai, 2010) มีหลายประการด้วยกันเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่ งปัจจัยที่
ทาให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างสรรค์สามารถจาแนกได้ดงั นี้ (วัฒณี ปั้ นมณี , 2538)
1. ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (culture) วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์สร้ า งขึ้ นโดยที่ มีการตกลง
ร่ วมกันในสังคม เป็ นรู ปแบบของการคิดการกระทาความรู ้สึกและการโต้ตอบซึ่ งมนุ ษย์จะมีการ
เรี ย นรู ้ จ ากผู ้อื่ น ในสั ง คมของตนและยัง รวมไปถึ ง ค่ า นิ ย มของแต่ ล ะบุ ค คลระบบสั ง คมจารี ต
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี โ ดยที่ ใ นแต่ ล ะสั ง คมก็ จ ะมี ล ัก ษณะทางวัฒ นธรรมที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัวในแต่ ล ะสั ง คมนั้นนั้นท าให้ก ารสร้ า งสรรค์ชิ้ นงานโฆษณาจาเป็ นต้องสอดคล้อ งกับ
วัฒนธรรมเพื่อทาให้การโฆษณามีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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2. ปัจจัยด้านภาษา (language) ภาษาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการติดต่อสื่ อสารกัน
ระหว่างมนุ ษย์บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมและเป็ นหัวใจสาคัญในการสื่ อสารการโฆษณา
ให้เกิดประสิ ทธิ ผลซึ่ งนัน่ ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความรู ้ความเชี่ยวชาญในการใช้ถอ้ ยคาหรื อภาษาให้เหมาะสม
ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์
3. ปั จจัยด้านกฎหมาย (law) กฎหมายของแต่ละประเทศมีความสาคัญ ที่ทาให้การโฆษณา
แตกต่างกันออกไปเป็ นข้อจากัดที่บางครั้งก็นามาซึ่ งความยากลาบากในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
รวมถึ งการเผยแพร่ โฆษณาของสิ นค้าบางประเภทกฎหมายยัง มีผลกระทบต่ อเนื้ อหาของสารที่
ต้อ งการถ่ า ยทอดไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายเช่ น กฎหมายควบคุ ม ช่ ว งเวลาที่ ส ามารถโฆษณาได้ห รื อ
กฎหมายควบคุมภาพที่มีความรุ นแรง
4. ปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ (Economics) (สมเสริ ฐ, 2013) เช่ นการกระจายรายได้การศึกษา
เทคโนโลยีมี ผ ลกระทบต่ อการ โฆษณากล่ า วคื อหากในประเทศที่ มี ก ารพัฒนาด้า นเศรษฐกิ จที่
ก้าวหน้าประชาชนย่อมมีฐานะดีมีความรู ้ก็จะทาให้สามารถเข้าถึงและเปิ ดรับข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ
ได้มากขึ้น
การสื่ อความหมายได้จาแนกกลวิธีการสื่ อความหมายไว้ดงั นี้
1. กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
1.1 กลวิธีการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร
1.2 กลวิธีการสื่ อความหมายแบบโดยนัย
2. กลวิธีการสื่ อความหมายแบบอ้อม
โดยความแตกต่างของทั้งสองกลวิธีอยู่ที่เจตนาของผูส้ ่ งสารการสื่ อความหมาย
แบบตรงเป็ นการสื่ อความหมายที่ผสู ้ ่ งสารมีเจตนาที่จะให้ขอ้ มูลและมีเจตนาที่จะทาให้การศึกษานั้น
ปรากฏชัดร่ วมกันในขณะที่ การสื่ อความหมายแบบอ้อมนั้นผูส้ ่ งสารมี เจตนาให้ข ้อมูล แต่ จ ะไม่
แสดงออกถึงการสื่ อสารให้ปรากฏชัด ผูร้ ับสารอาจได้รับข้อมูล
2.1 การสื่ อความหมายแบบตรง หมายถึ ง การที่ ผูโ้ ฆษณาตั้ง ใจที่ จะสื บ ข้อ มู ล
บางอย่างมายังผูร้ ับสาร และแสดงให้เห็นเจตนาในการสื่ อข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน การสื่ อความหมาย
แบบตรงยังสามารถจาแนกย่อยออกเป็ น 2 ประเภท
2.1.1 การสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร หมายถึง การสื่ อความหมายที่ผู ้
โฆษณาเลือกถ้อยคาในการสื่ อสารโฆษณาได้เกี่ยวโยงสัมพันธ์ความคิดหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อ ด้วย
วิธีการนี้ ผรู ้ ับสารจากเข้าใจสารได้เร็ วที่สุดและตีความเนื้ อหาสารโดยใช้การตีความจากบริ บทน้อย
ที่สุด
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2.1.2 การสื่ อ ความหมายแบบโดยนัย หมายถึ ง การสื่ อ ความหมายที่ ผู ้
โฆษณามีเจตนาให้ขอ้ มูลและแสดงถึงเจตนาที่จะสื่ อสารกับผูร้ ับสารแต่ผสู ้ ่ งสารเลือกใช้ถอ้ ยคาที่ไม่
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั สารที่ตอ้ งการสื่ อทาให้ผูร้ ับสารต้องตีความเพื่อเข้าถึงสารที่ต้ งั ใจจะสื่ อเช่ นใช้
การเล่นคาใช้การสื่ อความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบหรื อการสื่ อความหมายโดยนัยของคา
2.2 การสื่ อความหมายแบบอ้อม หมายถึง การที่ผโู ้ ฆษณามีความตั้งใจที่จะให้สาร
แก่ ผูร้ ั บสารแต่ไ ม่แสดงออกให้เห็ นถึ ง ความตั้งใจในการสื่ อสารให้ป รากฏชัดร่ วมกันผูโ้ ฆษณา
เลือกใช้กลวิธีการสื่ อความหมายแบบอ้อมจะมีเหตุผล 2 ประการคือ
2.2.1 เพื่อให้ผรู ้ ับสารลืมว่าผูโ้ ฆษณากาลังขายสิ นค้าอยู่
2.2.2 เพื่อสื่ อถึงสารบางอย่างที่ไม่สามารถกล่าวได้อย่างตรงไปตรงมา

2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสิ นใจซื้อ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior) หมายถึ ง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึงกระบวนการ
ตัดสิ นใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า (Achrol & Kotler, 1999)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึงกระบวนการต่างๆ ที่ผบู ้ ริ โภคประเภทบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลมี
ส่ วนเกี่ ยวของในการเลื อกสรร การซื้ อ การบริ โภคที่เกี่ ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ โดยที่ใช้ความคิด
หรื อประสบการณ์ พิจารณา เพื่อตอบสนองความต้องการจนเกิ ดความพึงพอใจ (พิบูล ทีปะปาล,
2011)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่ ง
การบริ โภคและการจับจ่ายใช้สอยซึ่ งสิ นค้าและบริ การรวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจที่เกิ ดขึ้ นก่ อน
และหลังการกระทาดังกล่าว (Engel, Blackwell, & Miniard, 1990)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อาจหมายถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคล
เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มา การใช้หรื อจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การ (Loudon
& Albert, 1988)
ผูบ้ ริ โภคไม่จาเป็ นต้องอยู่ในสถานะของการซื้ อขาย แต่บางครั้ งผูบ้ ริ โภคเองก็ตกอยู่ใ น
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโดยไม่รู้ตวั บางครั้งผูบ้ ริ โภคไม่เคยนึกถึงว่าตัวเองจะมีปัญหาต้องตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์และผูบ้ ริ โภคต้องทาการเลือกตราสิ นค้า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อเกี่ ยวเนื่ องด้วยมิติ
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ของเวลา บางครั้ งผูบ้ ริ โภคอาจใช้เวลาไม่ กี่ นาที ในขณะที่ บ างครั้ งต้องใช้เวลายาวนานในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (มณี รัตน์ รัตน, 2010)
ดัง นั้น สามารถสรุ ป ได้ว่ า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมต่ า งๆของบุ ค คลที่
เกี่ ย วข้องกับ การจัดหาให้ได้ม าซึ่ งการบริ ก ารและการจับ จ่ ายใช้สอย เกี่ ย วข้องกับ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เพื่อให้สินค้าหรื อบริ การ
ดึ งดู ดและเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อจึ งจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่ มเป้ าหมายให้
ชัดเจน
การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการ
ใช้ของข้อมูลผูบ้ ริ โภคเพื่อทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลทั้งปวงที่มี
อิทธิ พล ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งโดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่มีผลจูงใจ
หรื อกากับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนี่ เองที่จะทาให้นกั การตลาดตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้สาเร็ จ
ด้วยการชักนาและหว่านล้อมให้ลูกค้าซื้ อสิ นค้าและมีความจงรักภัคดี ที่จะทาให้ซ้ื อสิ นค้าซ้ าครั้ง
ต่อไป (ธงชัย สันติวงษ์, 2526)
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การตั้งคาถามเพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมของผูโ้ ภค คือ 6W1H ซึ่ งประกอบไปด้วย Who,
What, When, Why, Whom และ How ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 คาถาม 6 คาถาม 6Ws 1H
แหล่งทีม่ า กานดา เสื อจาศีล. (2555)
การตัดสิ นใจซื้อถึงเป้ าหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคต้องก าหนดประเภทของการตัดสิ นใจออกมาให้แ น่ ชัด เพื่ อ จะท าให้ไ ด้ม าซึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่จาเป็ นสาหรับการตอบสนองความต้องการ ประเด็นพื้นฐานของการตัดสิ นใจซื้ อ แบ่ง
ได้ 5 ประการ ได้แก่ (Walters & Hilborn, 1978)
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1. ผูบ้ ริ โภคต้องตัดสิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้าหรื อไม่ซ้ื อสิ นค้า สามารถตัดสิ นใจได้ท้ งั
ก่อนหรื อหลังการเข้าสู่ ตลาด อาจมีการแสวงหาข้อมูลอย่างรอบคอบ หรื อเพียงเล็กน้อย และเกิดการ
ประเมิน
2. การเลือกสรรสิ นค้าที่ตอ้ งการโดยตรง ผูบ้ ริ โภคมีการแสวงหาความพอใจหรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสิ นค้าและบริ การ
3. ผูบ้ ริ โภคต้องตัดสิ นใจว่า จะซื้ อสิ นค้า เมื่อไหร่ การตัดสิ นใจจะเป็ นเรื่ องของ
ระยะเวลา ที่จะทาการซื้ อที่จะทาการซื้ อ บุคคลจะตัดสิ นใจเวลาที่จะทาการซื้ อได้ ผูบ้ ริ โภคบางคน
อาจชอบซื้ อสิ นค้าในช่วงต้นของฤดูกาลขาย ผูบ้ ริ โภคบางคนอาจจะรอซื้ อสิ นค้าช่วงปลายฤดูเพราะ
มีราคาถูกและมีการลดราคา เป็ นต้น
4. ผูบ้ ริ โภคต้องตัดสิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้าที่ตอ้ งการจากที่ไหน ผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา
ว่าจะซื้ อที่ใด โดยคานึ งถึงอาณาบริ เวณพื้นที่ที่จะไป ความสะดวกสบายในการเดินทาง ย่านการค้า
หรื อร้ านที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกจะไปซื้ อ ยังขึ้นอยู่กบั ชนิ ดและตราสิ นค้า ราคาและบริ การที่ร้านค้า การ
ตัดสิ นใจนี้จึงเป็ นการตัดสิ นใจที่สาคัญมากที่สุด
5. การตัดสิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้าโดยวิธีใด จะเป็ นรู ปแบบวิธีการชาระค่าสิ นค้าโดย
จะใช้เงินสดหรื อเงินเชื่ อ รู ปแบบของพาหนะที่ใช้ในการไปซื้ อ เส้นทางการเดินทางและลาดับที่ของ
ร้านค้าที่จะแวะไปซื้ อ ตลอดจนลักษณะการไปซื้ อเป็ นการไปซื้ อตามลาพังหรื อมีผอู ้ ื่นไปด้วย เมื่อผู ้
ซื้ อมีคาตอบทั้งหมดสาหรับคาถามทั้ง 5 ประการเป็ นที่พอใจแล้ว นั้นหมายความว่าผูบ้ ริ โภคได้เกิด
การตัดสิ นใจซื้ อแล้ว สามารถอธิ บายได้ดงั นี้

22

ภาพที่ 2.2 กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
แหล่งทีม่ า ทองคา จรรยา. (2560)
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสิ นใจซื้อ
สิ่ งสาคัญของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจะอยูท่ ี่ตวั บุคคลแต่ละคน เพราะการตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่
ซื้ อเป็ นเรื่ องของการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล ดังนั้นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคได้รับก็คือข้อมูลภายนอกที่จะ
รวบรวมไว้เป็ นสิ่ งที่ใช้อา้ งอิงของผูบ้ ริ โภคได้ ข้อมูลภายนอกจึงเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคแต่ผูบ้ ริ โภคก็ย งั คงต้องตัดสิ นใจเองโดยจะอาศัย ข้อมูล ที่ไ ด้รับ นั้นหรื อไม่ ก็ ไ ด้
กระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลกับอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (ศรี
ชะฏา, 2017)
1. ปั จจัยที่อยูภ่ ายในของบุคคล (ปัจจัยพื้นฐาน)
2. ปั จจัยที่อยูภ่ ายนอกของบุคคล (ปัจจัยหรื ออิทธิพลของสิ่ งแวดล้อม)
โดย ปั จจัยภายใน คือ ตัวกระตุน้ (Stimulus) จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในระดับพื้นฐานส่ วนใหญ่จะมองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ น
พฤติกรรมที่สนองต่อตัวกระตุน้ (Stimulus – Response Behavior = S R) นัน่ คือตัวกระตุน้ จะเป็ นตัว
ที่ทาให้เกิดการตลาดสนองของผูร้ ับซึ่ งก็คือ ผูบ้ ริ โภค (เสรี รัตน์, 2015)
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
ปั จจัยภายนอก ได้แก่ วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิง และครอบครัว และปั จจัยภายใน ได้แก่
การจู งใจ การั บรู ้ การเรี ยนรู ้ บุ คลิ กภาพและทัศนคติ สิ่ งเหล่ านี้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
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ภาพที่ 2.3 โมเดลกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
แหล่งทีม่ า Blackwell, Miniard, & Engel. (2006)

2.6 แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของมนุษย์เป็ นการแสดงออกที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ าง
ได้ การที่ เ ราจะทราบว่ า บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจหรื อ ไม่ ส ามารถแสดงออก โดยการสั ง เกตที่
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สลับซับซ้อน และต่องมีสิ่งเร้าที่ตรงตามความต้องการของบุคคล จึงทาให้บุคคลเกิด ความพึงพอใจ
ดังนั้นการสร้างสิ่ งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น (ศุภณัฐ, 2016)
ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยอาจจะ
เป็ นไปในเชิ งประเมินค่าว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดนั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทาง
ลบ (กฤช & เยาวสกุลมาศ)
ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกส่ วนตัวที่รู้สึกเป็ นสุ ขหรื อยินดีที่ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในสิ่ ง ที่ ข าดหายไป หรื อสิ่ ง ที่ ท าให้เกิ ดความไม่ส มดุ ล ความพึง พอใจเป็ นสิ่ ง ที่ กาหนด
พฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่ งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใดๆนั้น (เทียนงาม
และคณะ, 2011)
ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การเป็ นการแสดงออกของผูร้ ับบริ การต่อผูใ้ ห้บริ การและการ
บริ การ เป็ นผลมาจากการประเมินกับสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับจากการบริ การ เกิดเป็ นความคาดหวังว่า
จะได้รับการบริ การที่ดี ความคาดหวังเหล่านี้ ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยหลายๆด้าน เป็ นผลต่อความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ (ฉายกี่, 2014)
โดยสรุ ปของความหมายของความพึงพอใจข้างต้น ผูศ้ ึกษาสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ
ความรู ้ สึ ก ของคนอาจจะแสดงออกในด้า นบวกหรื อลบที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การได้รั บ การ
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการ ซึ่ งความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อบุคคลได้รับหรื อบรรลุจุดหมายใน
สิ่ งที่ตอ้ งการในระดับ หนึ่ ง และความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อ
จุดหมายนั้นไม่ได้รับการ ตอบสนอง
ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อความพึงพอใจของผู้บริโภค
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความพึ ง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค ขึ้ น อยู่ก ับ ปั จ จัย ภายในและปั จจัย
ภายนอกซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ โภคต้องเสาะหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม โดยปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึง
พอใจผู บ้ ริ โ ภค ประกอบด้ว ย ความต้อ งการส่ ว นบุ ค คล ความตั้ง ใจที่ จ ะใช้ ระดับ ความจู ง ใจ
ประสบการณ์ในสิ นค้า ราคา ความเป็ นเหตุเป็ นผลของข่าวสารภายนอก การได้รับความสนับสนุ น
ความคิดจากกลุ่มภายนอก และอิทธิภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ (มาหมื่น
, ธรรมเจริ ญ, & พงษ์วชิ ยั , 2014)
1. ความต้องการส่ วนบุคคล (Personal Needs) แม้ว่ารายได้เป็ นตัวกาหนดปั จจัยทางความ
ต้องการที่สาคัญ แต่ในทางตรงกันข้ามอารมณ์ที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่กาหนด
ความพึงพอใจ
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2. ความตั้งใจที่จะใช้ (Intended Use) ผูบ้ ริ โภคแต่ละบุคคลจะได้รับความกดดันให้บุคคลทา
กิจกรรม และความพึงพอใจในสิ นค้าใดๆของผูบ้ ริ โภคย่อมเกิดจากรายการผลิตภัณฑ์ที่จดั สรรของ
ผูบ้ ริ โภค
3. ระดับ ความจู ง ใจ (Degree of Motivation) แรงจู ง ใจที่ ม ากพอจะสามารถกระตุ ้น ให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกได้วา่ ยังขาดสิ นค้านั้นอยู่
4. ประสบการณ์ ในสิ นค้า (Experience with Product) ปะสบการณ์ ในอดี ตเกี่ ยวกับสิ นค้า
หรื อบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะวัดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
5. ราคา (Price) ราคามีผลกระทบต่อรายได้ ผูบ้ ริ โภคอาจมีความต้องการสิ นค้าส่ วนหนึ่ ง
มากและจัดอันดับความพึงพอใจไว้สูง แต่ก็ถูกขัดขวางจากราคาสิ นค้าและบริ การ ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่พิจารณาว่าราคาเป็ นปั จจัยสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกตราสิ นค้าหรื อบริ การ
6. ความเป็ นเหตุเป็ นผลของข่าวสารภายนอก (Logic of External Information) การวิเคราะห์
ข่าวสารที่ได้รับว่ามีเหตุผลที่เหมาะสมจะทาให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับข่าวสารนั้นและข่าวสารที่ได้รับมา
ใหม่น้ นั จะถูกนาไปใช้ทบทวนประเมินความต้องการใช้สินค้านั้นอีกครั้ง
7. การได้รับความสนับสนุนความคิดจากกลุ่มภายนอก (Support for External Group) ความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมีผลมาจากความคิดที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากกลุ่มภายนอก
8. อิทธิ พลภายนอกทั้งทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect External Influence) เช่ น
ปั จจัย ทางตรง ได้แก่ การได้รับ ข้อมู ล ข่า วสารจากโฆษณาทางโทรทัศน์ หรื อจากการพูดคุ ยกับ
พนักงานขายโดยตรง
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจทั้งทางด้านความหมายและปั จจัยที่มีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคสามารถกล่าวได้วา่ ความพึงพอใจมีความสาคัญ และปั จจัยของการ
สร้ างความพึงพอใจเป็ นส่ วนสาคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์เพื่อใช้ในการออกแบบการตลาดให้ตรง
ตามสิ่ งที่บริ โภคต้องการในด้านข้อมูล สิ นค้าและบริ การ

2.7 ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่ าวสาร (Media exposure)
การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงพฤติกรรมการสื่ อสารของแต่ละบุคคล
ว่าความแตกต่างกันทางสภาพส่ วนบุคคลหรื อสภาพจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
โดยมีกระบวนการเลื อกสรร (Selective Process) ที่แตกต่างกันพฤติกรรมการเปิ ดรับ (Exposure)
คือการที่ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะรับเอาสิ่ งเร้าเข้ามาโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งเป็ นการเลือกรับ
สิ่ ง เร้ า บางตัวเท่ านั้น เห็ นได้ว่า พฤติ กรรมการเปิ ดรั บ เป็ นขั้นตอนแรกสุ ดของกระบวนการรับรู ้

26
(Perception) เมื่อผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อแล้ว ก็จะทาการสนใจในตัวสาร และต่อมาจึง
ทาการตีความหมายสารที่ได้รับ
ผูร้ ับสารจะใช้สื่ออะไรก็ตาม ผูร้ ับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการ
หรื อความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน ผูร้ ับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร
(Selective Process) โดยกระบวนการเลื อกสรรข่าวสารจะเปรี ยบเสมือนเครื่ องกรอง (filters) การ
รับรู ้ข่าวสารของมนุษย์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเลื อกเปิ ดรับหรื อเลื อกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง
แนวโน้มที่ผูร้ ับสารจะเลื อกสนใจหรื อเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่ งแหล่งใดที่มีอยู่ด้วยกันหลาย
แหล่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลื อกเปิ ดรับนี้ ได้มีการศึกษาวิจยั กันอย่างกว้างขวาง และพบว่า การเลือก
เปิ ดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิเช่น ทัศนคติเดิมของผูร้ ับสาร
คือ บุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับ
ความรู ้สึกนึ กคิดเดิมของตนเอง ทั้งนี้ เพราะการได้รับข่าวสารใหม่ที่ไม่ลงรอยหรื อไม่สอดคล้องกับ
ความรู ้ความเข้าใจหรื อทัศนคติเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบาย
ใจ ที่ เ รี ย กว่า “cognitive dissonance” ดัง นั้น การที่ จ ะลดหรื อ หลี ก เลี่ ย งภาวะดัง กล่ า วได้ก็ ต้อง
แสวงหาข่ า วสารหรื อเลื อกสรรเฉพาะข่ า วสารที่ ล งรอยกับ ความคิ ดเดิ ม ของตน เฟสติ ง เจอร์ ย งั
ชี้ ให้เห็ นว่า เมื่อบุคคลได้ตดั สิ นใจในเรื่ องหนึ่ งที่มีความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบก้ ากึ่งกัน บุคคลย่อมมี
แนวโน้มที่จะแสวงหาข่าวสารที่สนับสนุนการตัดสิ นใจนั้นๆ มากกว่าที่จะแสวงหาข่าวสารที่ขดั กับ
สิ่ งที่กระทาลงไป
นอกจากทัศนคติด้ งั เดิมที่เป็ นตัวกาหนดในการเลือกเปิ ดรับข่าวสารแล้ว ยังมีปัจจัยทางด้าน
สังคม จิตใจ และลักษณะส่ วนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ได้แก่ สถานภาพทางเศรษฐกิ จและ
สังคม (เช่น ระดับการศึกษา วัย อาชีพ รายได้ ฯลฯ) ความเชื่อ อุดมการณ์ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ประสบการณ์ ฯลฯ ที่มีส่วนในการกาหนดการเลือกเปิ ดรับข่าวสารอีกด้วย
2. การเลื อ กรั บ รู ้ ห รื อตี ค วาม ( Selective Perception or Selective Interpretation) เป็ น
กระบวนการกลัน่ กรองในขั้นตอนต่อมา เมื่อบุคคลเปิ ดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้วแต่ละ
คนอาจจะตีความหมายตามความเข้าใจของตัวเอง หรื อตามทัศนคติ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความ
ต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่ างกาย หรื อสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็ นต้น
3. กระบวนการเลือกจดจา (Selection Retention) เป็ นแนวโน้มในการเลื อกจดจาข่าวสาร
เฉพาะส่ วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเองและมักจะลืมในส่ วนที่ตนเองไม่
สนใจหรื อไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า ดังนั้นการสื่ อสารมวลชนอาจจะไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
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แม้ว่าผูร้ ับสารจะได้รับสารนั้นครบถ้วน แต่ผูร้ ับสารอาจจะไม่สนใจจดจาสิ่ งที่เราต้องการให้รู้ให้
จดจาก็เป็ นได้เสมอ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์
ในพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน และมีความต้องการในพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร
ที่แตกต่างกันนั้น แต่โดยทัว่ ไปแล้วบุคคลจะทาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ (อาภา
เวท, วิมลพรรณ, ชีวะสาธน์, & สาวิตรี , 2012) คือ
1. พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากสื่ อ มวลชน โดยผู ้รั บ สารมี ค วามคาดหวัง จาก
สื่ อมวลชนว่า การบริ โภคข่าวสารจากสื่ อมวลชนจะช่ วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่ งจะ
ทาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรื อเปลี่ยนลักษณะนิสัย เปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้โดยการ
เลือกบริ โภคสื่ อมวลชนนั้นจะขึ้นอยู่กบั ความต้องการ หรื อแรงจูงใจของผูร้ ับสารเอง เพราะบุคคล
แต่ละคนย่อมมีวตั ถุประสงค์และความตั้งใจในการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป
2. พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่า วสารจากสื่ อบุ คคล โดยสื่ อบุ ค คล หมายถึ ง ตัวบุ ค คลผูท้ ี่นา
ข่ า วสารจากบุ ค คลหนึ่ ง ไปยัง อี ก บุ ค คลหนึ่ ง โดยอาศัย การติ ด ต่ อ ระหว่า งบุ ค คล (Interpersonal
Communication) ที่ จ ะมี ป ฏิ กิ ริ ยาโต้ ต อบระหว่ า งกั น โรเจอร์ ส และชู เ มกเกอร์ (Rogers and
Shoemaker) กล่าวว่าในกรณี ที่ตอ้ งการให้บุคคลใดเกิ ดการยอมรับสารนั้นควรที่จะใช้การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข่าวสาร สื่ อบุคคลนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในกรณี ที่
ผูส้ ่ งสารหวังผลให้ผรู ้ ับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนและตัดสิ นใจรับสารได้อย่างมัน่ ใจยิ่งขึ้น ซึ่ง
การสื่ อสารระหว่างบุคคลนี้สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อสร้ างความ
เข้าใจหรื อชักจูงโน้มน้าวใจกับประชนโดยตรง
2.2 การติ ด ต่ อ โดยกลุ่ ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่ ม จะมี
อิทธิ พลต่อบุคคลส่ วนรวม ช่วยให้การสื่ อสารของบุคคลบรรลุเป้ าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความ
สนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่ วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นด้วย
3. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฉพาะกิ จ โดยสื่ อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่ อที่ถูกผลิต
ขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลักอยูท่ ี่ผรู ้ ับสารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างของ
สื่ อเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็ นต้น ดังนั้น พฤติกรรมการ
เปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อเฉพากิจนี้ ผูร้ ับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อความรู ้เฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
อย่างเฉพาะเจาะจง
พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารนี้ จะเห็ น ได้ว่ า ข่ า วสารเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการน ามา
ประกอบการตัดสิ นใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิ ดความไม่แน่ ใจเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมากเท่ าใด
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บุคคลย่อมต้องการเปิ ดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จากัดว่าจะทาการเปิ ดรับ ข่าวสารจากสื่ อใด
ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อมวลชน สื่ อบุคคล หรื อสื่ อเฉพาะกิ จ แต่ท้ งั นี้ บุคคลจะทาการเปิ ดรับข่าวสารเฉพาะ
เรื่ องที่ ตนให้ค วามสนใจเท่ า นั้นเนื่ องจากข่ า วสารในปั จจุ บ นั มี ม ากเกิ นกว่า ที่ ผูร้ ั บ สารจะรั บ ไว้
ทั้งหมดได้ จึงทาให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์
ในการเลื อกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามลักษณะส่ วนบุคคล, สภาพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ และ
วัตถุ ป ระสงค์หรื อความต้องการที่ จะเปิ ดรั บ ข่ า วสารของแต่ ล ะบุ ค คลที่ แตกต่ า งกันย่อมทาให้มี
พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่แตกต่างกันได้ดว้ ย
จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการ
ศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ เพื่ อ ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากโทรทัศ น์ ซึ่ งขึ้ นอยู่ ก ับ
กระบวนการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของแต่ละบุคคล

2.8 ทฤษฎีการคาดหวังจากสื่ อ
ทฤษฎีการคาดหวังจากสื่ อ เป็ นทฤษฎีที่มุ่งเน้นเป้าหมายและเหตุผลของผูร้ ับสาร โดยมี
กรอบของความคิดที่วา่ แรงจูงใจเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้บุคคลเกิดพฤติกรรม หลักพื้นฐานของทฤษฎี
ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมของมนุษย์เป็ นอิสระในการเลือกแสดงความเห็นและพฤติกรรม
2. แรงจูงใจเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรม
3. การคาดการณ์ของผูร้ ับสารหลังจากแสดงพฤติกรรมออกไป
จากหลักพื้นฐานสามารถนามาแสดงเป็ นแบบจาลองได้ดงั นี้

แรงจูงใจ
(Motivation)

การคาดคะเนผลที่จะได้รับ

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
(Media Exposure)

รู ปที่ 2.4 แบบจาลองของทฤษฎีความคาดหวังจากสื่ อ
แหล่งทีม่ า McQuail. (1994)
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จากภาพที่ 2.4 อธิ บ ายได้ว่า ผูร้ ั บ สารมี อิ ส ระในการแสวงหาข่ า วสารเพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง
ประโยชน์ โดยฉับพลัน (immediate benefits) หรื อประโยชน์ในอนาคต (delayed benefits) ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ที่ผูร้ ั บสารเล็งเห็ นและต้องการ ผูร้ ับสารเป็ นผูก้ ระทาโดยมีภาพอยู่ในใจแล้วว่าเขาทา
อะไร และต้องการอะไร (McQuail, 1994)
ทฤษฎีความคาดหวังนี้สามารถนามาใช้กบั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผูร้ ับสารได้
ดังนี้
1. ใช้วธิ ี ต้ งั คาถามถึงสาเหตุการเปิ ดรับสารจากสื่ อเพื่อให้ผรู ้ ับสารตระหนักถึงแรงจูงใจของ
ตน
2. ไม่ด่วนสรุ ปว่าพฤติกรรมทุกๆอย่างมีความหมายเพียงความหมายเดียว เพราะผูร้ ับสารแต่
ละคนมีประสบการณ์หรื อภูมิหลังที่แตกต่างกัน ซึ่ งผูร้ ับสารมักนาเอาความเห็นส่ วนตัวและภูมิหลัง
หรื อประสบการณ์มาใช้ในการอธิ บายพฤติกรรมด้วยเสมอ
3. พยายามหาคาตอบจากผลที่ผูร้ ั บ สารคาดว่า จะได้รับ จากการเปิ ดรั บ สื่ อมวลชน โดย
มุ่งหวังที่ผลในอนาคต เช่ น มุ่งหาคาตอบว่าเมื่อผูร้ ับสารอ่านข่าวจากหนังสื อพิมพ์ออนไลน์แล้วมี
ความพึงพอใจอย่างไร
4. ต้องตีกรอบคาถามให้อยู่ในขอบเขตของประสบการณ์ ทางด้านการสื่ อสารเท่านั้น สิ่ ง
อื่นๆ เช่น บุคลิกภาพ สถานการณ์ชีวติ หรื อประสบการณ์ในอดีตนั้นมีความสาคัญน้อยกว่าสิ่ งที่ผูร้ ับ
สารมองเห็ นว่า จาได้จากสื่ อมวลชน เช่ น เปิ ดรับข่าวสารออนไลน์ เพื่อให้ได้ข่า วที่ รวดเร็ ว และ
ทันสมัยตลอดเวลา

2.9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฐานิ ตย์ ยศประสิ ทธิ์ (2557) ทั้งนี้ ยงั มีการศึกษาทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ตวั อย่าง
ฮอลลี วูดช่ วงปี 2005-2014 งานวิจยั ชิ้ นนี้ ศึ กษาโดยผ่า นการวิเคราะห์ ภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ไ ด้รับ
รางวัล Golden Trailer Awards ใน 4 ประเภทคือ Action, Horror, Comedy และ Drama รวมจานวน
ภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ศึกษาทั้งหมด 20 เรื่ อง รวมทั้งทาการศึกษาผลตอบรับของผูช้ มที่มีต่อภาพยนตร์
ตัวอย่าง โดยการเก็บข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต และจากการสนทนากลุ่ม ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปการวิจยั ดังนี้
ทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ ตวั อย่างทั้ง 4 ประเภทในช่วงระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2005-2014
ภาพยนตร์ ตวั อย่างจะใช้วิธีการเล่าเรื่ องแบบเป็ นเส้นตรงและเน้นไปที่การนาเสนอโครงเรื่ องและ
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นักแสดงนาเป็ นหลัก โดยจะเลือกฉากต่างๆมาจากในภาพยนตร์และใช้การตัดต่อที่รวดเร็ ว มีการใช้
ตัวอักษรเพื่อเป็ นส่ วนประกอบในกระบวนการเล่าเรื่ อง และใช้ดนตรี ประกอบเพื่อสร้างอารมณ์และ
บรรยากาศให้กบั ภาพยนตร์ ตวั อย่าง ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่าเทคนิ คของการเล่าเรื่ องบางอย่า งใน
อดี ตได้หายไปจากภาพยนตร์ ตวั อย่างในยุคปั จจุบนั อย่างสิ้ นเชิ ง เช่ นการให้ผูก้ ากับปรากฏตัวใน
ภาพยนตร์ ต ัว อย่า ง หรื อ การใช้เ สี ย งของผูบ้ รรยายเพื่ อ โฆษณาคุ ณ สมบัติ ข องภาพยนตร์ จาก
การศึกษาผลตอบรับของผูช้ มทางอินเทอร์ เน็ตและจากการสนทนากลุ่ม พบว่า สิ่ งที่ผูช้ มชื่ นชอบ
และให้ความสนใจในภาพยนตร์ ตวั อย่าง คือการเล่าเรื่ องที่แปลกใหม่และสื่ ออารมณ์ นักแสดงนา
และผูก้ ากับที่ มีชื่อเสี ยง การตัดต่อและสเปเชี ยลเอฟเฟคที่สวยงาม มีเสี ยงประกอบที่ให้อารมณ์
ความรู ้ สึก แต่ผูช้ มจะไม่ชอบภาพยนตร์ ตวั อย่างที่มีการเปิ ดเผยเนื้ อเรื่ องในภาพยนตร์ มากเกิ นไป
และหากชมภาพยนตร์ ตวั อย่างแล้วพบว่าไม่ใช่แนวภาพยนตร์ ที่ตนเองชื่นชอบ ผูช้ มจะไม่เกิดความ
ต้องการรับชมภาพยนตร์ เรื่ องนั้นเลย
กนกวรรณ พันสิ ทธิ วรกุล (2558) งานวิจยั เรื่ องกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาของบริ ษทั ผูร้ ับผลิตเพลงโฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร ทั้งหมด 3 ประเภท โดยเป็ นงานวิจยั
ที่มีการสัมภาษณ์ผผู ้ ลิตเพลงโดยตรง ซึ่งศึกษาสิ นค้าที่ศึกษามียอดจาหน่ายสู ง ได้แก่ 1 มันฝรั่งทอด
กรอบ ตราเลย์กลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียม มันฝรั่งแท้คุณภาพดีจากธรรมชาติ 100% โดยปลูก
และบ่มเพาะจากไร่ มนั ฝรั่งที่ดีที่สุด และการดูแลที่ทะนุ ถนอมให้เหมือนกับไข่ตลอดกระบวนการ
ผลิตที่พิถีพิถนั ทุกขั้นตอน เหมาะสาหรับเป็ นขนมขบเคี้ยวในยามว่างสาหรับทุกคนดังสโลแกนว่า
"เลย์อร่ อยเพลินเกินห้ามใจ" 2 คุกกี้ตราโอริ โอ้ แค่ บิด ชิมครี ม แล้วจุ่มนม ก็อร่ อยด้วยรสชาติที่เป็ น
เอกลักษณ์ที่ติดใจคนทัว่ โลกมานับทศวรรษ อร่ อยเพลินตั้งแต่ชิ้นแรกจนชิ้นสุ ดท้าย อร่ อยที่ไหนไม่
เท่า อร่ อยแบบโอรี โอ 3 เลเยอร์ เค้กตรา เอลเซ่ รสวานิลลา หอม หวาน อร่ อย ถูกใจคุณด้วยเลเยอร์
เค้กกลิ่นวานิ ลา พกพาง่าย หยิบรับประทานก็ง่าย ให้คุณอร่ อยได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่เปิ ด หยิบ
ทาน เท่านี้ ก็จะได้ลิ้มรสวานิ ลา สดชื่น อารมณ์ดีไปทั้งวัน โดยศึกษาและสรุ ปผลว่ามีความเหมือน
หรื อ ความแตกต่ า งกัน อย่า งไรบ้า ง ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว่า สิ่ ง ที่ มี ล ัก ษณะที่ เ หมื อ นกัน คื อ เพลง
ประกอบภาพยนตร์ โฆษณานั้นเป็ นเพลงประเภท jingle แต่งขึ้นใหม่เพื่อสิ นค้าโดยเฉพาะ ด้วยเพลง
ประกอบภาพยนตร์ โฆษณามันฝรั่งทอดกรอบตราเลย์น้ นั มีการแต่งเนื้ อร้องและทานองขึ้นมาใหม่มี
วิธีการสร้ างเพลง 4 ข้อ มีการใช้พรี เซ็นเตอร์ นกั แสดงชื่ อดัง ในส่ วนของเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาคุกกี้ตราโอริ โอ้เป็ นเพลงประยุกต์ แต่งเนื้ อร้องขึ้นมาใหม่และใช้ทานองเพลงภาษาอังกฤษ
สุ ดท้ายคือเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาเลเยอร์ เค้กตราเอลเซ่ เป็ นเพลงประยุกต์แต่งทานองเนื้ อ
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ร้ องขึ้นมาใหม่ใ ช้ท านองเพลงลู ก ทุ่ง สิ นค้าทั้ง 3 ชนิ ดใช้จงั หวะเพลงที่ มีความสนุ กสนาน หรื อ
จังหวะที่เร็ วเพื่อกระตุน้ ความตื่นเต้นและกระตุน้ ความสนใจของผูบ้ ริ โภค
การเลื อกชมภาพยนตร์ ที่ โรงภาพยนตร์ และความคาดหวังจากการชมภาพยนตร์ ไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจเข้าชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ และความคาดหวังที่ผชู ้ มมีต่อ
การเลื อ กชมภาพยนตร์ ไ ทยและภาพยนตร์ ต่ า งประเทศ ลัก ษณะของผู ้ช มและระดับ การให้
ความสาคัญของผูช้ มที่มีต่อดารานาแสดงและผูก้ ากับของภาพยนตร์ สัมพันธ์กบั ความถี่ในการเข้า
ชมภาพยนตร์ ในส่ วนของการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลื อกชมภาพยนตร์ ซ่ ึ งอาศัยทฤษฎี การใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจพบว่า ภาพยนตร์ ไทยนั้นถูกคาดหวังโดยผูช้ มภาพยนตร์ ในเรื่ องของ
ความบันเทิงและตลกเป็ นหลัก ในขณะที่ผชู ้ มภาพยนตร์ ต่างประเทศให้ความสาคัญกับเนื้ อหาของ
ภาพยนตร์ น้ นั เป็ นหลัก นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ไทยควรเน้นพัฒนาด้าน
เนื้อเรื่ องเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือเทคนิค นักแสดง ผูก้ ากับ และการลงทุนตามลาดับ
การจัดการการตลาดและการสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั GMM ไทยฮับจากัด ซึ่ งจัดทาขึ้น
เพื่ อศึ ก ษาการจัดการการตลาดและการสื่ อสารการตลาดภาพยนตร์ ของบริ ษ ทั ที่ ท าให้ประสบ
ความสาเร็ จในด้านรายได้จากการฉาย ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารการตลาด ผูบ้ ริ หารการสื่ อสารการตลาด ผูเ้ ขียนบทภาพยนตร์ โดยงานวิจยั
ชิ้ นนี้ ไ ด้ศึ ก ษาภาพยนตร์ เรื่ อง รถไฟฟ้ า มาหานะเธอ ATM เออรั ก เออเร่ อ และกวนมึ นโฮ โดย
ภาพยนตร์ ท้ งั 3 เรื่ อ งนี้ เป็ นภาพยนตร์ ที่ มี ร ายได้สู ง สุ ด จากการเข้า ฉายของบริ ษ ัท ในรอบ 9 ปี
ผลการวิจยั พบว่าการจัดการการตลาดนั้นมีบางส่ วนที่วางแผนควบคู่กบั การผลิตภาพยนตร์ เช่น การ
เลือกแนวที่จะใช้ในการสร้างภาพยนตร์ โดยแนวทางในการทางานด้านการสื่ อสารการตลาดนั้นมี
ทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน คือ การสรุ ปกลุ่มเป้ าหมาย สรุ ปแนวภาพยนตร์ เลือกเพลงประกอบ ตั้งชื่ อ
ภาพยนตร์ การหาวลี เด็ดจากภาพยนตร์ การตัดต่อตัวอย่างภาพยนตร์ การทาใบปิ ดของภาพยนตร์
การกาหนดสิ่ งที่ไม่ควรทาและสิ่ งที่ควรทา การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมและการจัดกิจกรรมเสริ ม
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิเคราะห์ ก ารสื่ อสารของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่า งที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มตลอดกาล
จานวน 20 อันดับ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาผ่า น
Coding Sheet ของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่า ง เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจการสื่ อสารในด้านต่างๆของสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ได้รับความนิยมตลอดกาล 20 อันดับ โดยเนื้อหาในบทนี้ ประกอบด้วย
3.1 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 การนาเสนอข้อมูล
3.5 กรอบแนวคิด

3.1 แหล่งข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิเคราะห์การสื่ อสารของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ได้รับความนิ ยมตลอดกาล 20
อันดับ ใช้การอ้างอิงสถิติผา่ นทางรายได้ (BOX OFFICE SUCCESS) โดยนาข้อมูลของลาดับรายได้
ทั้ง หมด 20 อันดับ นี้ จากเว็บ ไซต์หลัก ของ BOX OFFICE (www.boxofficemojo.com) โดยเป็ น
เว็บไซต์ที่รวบรวมสถิ ติขอ้ มูลทุกด้านเกี่ ยวกับภาพยนตร์ ที่น่าเชื่ อถือและได้รับการยอมรับทัว่ โลก
เนื่ องจากเป็ นผูใ้ ห้บริ การรายงานข้อมูลชั้นนา ซึ่ ง BOX OFFICE เป็ นเจ้าของและดาเนิ นการโดย
IMDb (www.imdb.com) อีกทั้งยังศึกษาสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างผ่านทาง www.youtube.com โดยเลือก
ศึกษาวิดีโอสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่มียอดเข้าชมมากที่สุด หรื อถูกปล่อยออกมาเป็ นวิดีโอแรก

3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพโดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีรายละเอียดคื อ ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านทาง Coding Sheet ซึ่ งมีรูปแบบของตารางในการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์การสื่ อความหมายและองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
อันดับ ชื่อภาพยนตร์

ประเภท
ของ
ภาพยนตร์

การสื่ อ
ความหมาย

องค์ประกอบของภาพยนตร์ตวั อย่าง
ภาพ
เพลง

ตรง อ้อม บรรยา ตัว เรื่ อง
กาศ แสดง
1

Avatar

2

Titanic

3

Star Wars: The
Force Awakens

4

Jurassic World

5

Marvel's The
Avengers

6

Furious 7

7

Avengers: Age
of Ultron

8

Harry Potter
and the
Deathly
Hallows Part 2

9

Star Wars: The
Last Jedi

10

Frozen

11

Beauty and the
Beast (2017)

สี

เสี ยง
เสี ยงพูด
ความ ความรู ้
จริ ง
สึ ก

คา
ขวัญ
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
อันดับ ชื่อภาพยนตร์

ประเภท
ของ
ภาพยนตร์

การสื่ อ
ความหมาย

องค์ประกอบของภาพยนตร์ตวั อย่าง
ภาพ
เพลง

ตรง อ้อม บรรยา ตัว เรื่ อง
กาศ แสดง
12

The Fate of the
Furious

13

Iron Man 3

14

Minions

15

Captain
America: Civil
War

16

Transformers:
Dark of the
Moon

17

The Lord of
the Rings: The
Return of the
King

18

Skyfall

19

Transformers:
Age of
Extinction

20

The Dark
Knight Rises

สี

เสี ยง
เสี ยงพูด
ความ ความรู ้
จริ ง
สึ ก

คา
ขวัญ
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3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ก ารวิเคราะห์ ข ้อมู ล ผ่า น Coding Sheet โดยแบ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ นสองด้า น คื อ สื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ประสบความสาเร็ จมีการสื่ อความหมายไปในด้านใด และสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
มีวธิ ี การนาเสนอในด้านองค์ประกอบอย่างไร โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้
3.1.1 วิเคราะห์การสื่ อความหมายของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างโดยผ่านองค์ประกอบสองด้าน
คือ การสื่ อความหมายทางตรง และการสื่ อความหมายทางอ้อ
3.1.2 การวิเคราะห์วิธีการนาเสนอในด้านองค์ประกอบโดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้านด้วยกัน คือ
ด้านภาพ และด้านเสี ยง ซึ่งประกอบด้วย
3.1.2.1 ด้านภาพ
1) ภาพแสดงบรรยากาศของเรื่ อง เป็ นภาพบรรยากาศมุมกว้างเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงสถานที่ที่เรื่ องราวกาลังดาเนินอยูส่ ่ วนใหญ่
2) ภาพตัวแสดง อาจเป็ นได้ทางวัตถุสิ่งของบุคคลผูน้ าเสนอที่แสดงออก
ถึงการกระทาและถูกกระทา
3) ภาพสิ นค้า ในที่น้ ีคืออการเผยเนื้อเรื่ องที่น่าติดตามภายในภาพยนตร์
4) สี ของภาพ วิเคราะห์โทนสี ที่ใช้เป็ นส่ วนใหญ่ในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
ทั้งสี ที่มีวรรณะร้อนและสี ที่มีวรรณะเย็น โดยตีความเชื่อมโยงผ่านความหมายของสี
3.1.2.2 ด้านเสี ยง
เสี ยงเพลง วิเคราะห์จากอารมณ์เพลง ซึ่ งมีท้ งั หมด 4 อารมณ์เพลง คือ อารมณ์รัก
อารมณ์เศร้า อารมณ์สนุกสนาน อารมณ์ตื่นเต้นกล้าหาญ

3.4 การนาเสนอข้ อมูล
ในการนาเสนอผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่ วนๆ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น มานาเสนอและสรุ ปตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยการนาเสนอจะมี
ลัก ษณะของการบรรยายผลจากการศึ ก ษาตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ และแสดงผลการศึ ก ษา
ทั้ง หมด รวมถึ ง แบ่ งการนาเสนอข้อมู ลออกเป็ น 2 บทคื อ บทที่ 4 จะนาเสนอผลการศึ กษาอย่าง
ละเอียดทั้งในด้านความหมายของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างและด้านองค์ประกอบต่างๆ และบทที่5 จะ
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นาเสนอข้อมูลสรุ ปเกี่ ยวกับผลการวิจยั และข้อจากัดต่างๆ รวมถึงอภิปรายผลเพื่อความเข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้น

3.5 กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์

องค์ประกอบของภาพยนตร์
ตัวอย่าง
- องค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ ตวั อย่าง
ด้านภาพ
- องค์ประกอบของ
ภาพยนตร์ ตวั อย่าง
ด้านเสี ยง

ความสาเร็ จของภาพยนตร์
ตัวอย่าง 20 เรื่ อง

การสื่ อความหมาย
- การสื่ อความหมาย
ทางตรง
- การสื่ อความหมาย
ทางอ้อม
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ความสาเร็ จด้าน
รายได้
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างทั้งหมด 20 เรื่ อง สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดงั นี้
4.1 ผลการศึกษาด้านการสื่ อความหมายของภาพยนตร์ตวั อย่าง
4.2 ผลการศึกษาเรื่ องการนาเสนอในด้านองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
4.2.1 องค์ประกอบของภาพยนตร์ตวั อย่างด้านภาพ
4.2.2 องค์ประกอบของภาพยนตร์ตวั อย่างด้านเสี ยง

4.1 ผลการศึกษาด้ านการสื่ อความหมายของภาพยนตร์ ตัวอย่ าง
ในการวิเคราะห์การสื่ อความหมายของภาพยนตร์ ตวั อย่างจานวน 20 เรื่ องนั้น ผูว้ ิจยั ได้มี
การจาแนกกลวิธีการสื่ อความหมายไว้ ดังนี้
4.1.1 กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรงหมายถึงการที่ผโู ้ ฆษณาตั้งใจที่จะสื บข้อมูลบางอย่างมายัง
ผูร้ ั บสารและแสดงให้เห็ นเจตนาในการสื่ อข้อมูลนั้นอย่างชัดเจน การสื่ อความหมายแบบตรงยัง
สามารถจ าแนกย่อ ยออกเป็ น 2 ประเภทคื อ การสื่ อ ความหมายตรงตามตัว อัก ษร และการสื่ อ
ความหมายแบบโดยนัย กลวิธีการสื่ อความหมายครั้ง 2 ประเภทมีดงั นี้
4.1.2 การสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร
การสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษรหมายถึงการสื่ อความหมายที่ผูโ้ ฆษณาเลือกใช้ถ้อยคา
ในการสื่ อสารโฆษณาได้เกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั ความคิดหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการจะซื้ อด้วยวิธีการนี้ ผูร้ ับ
สารจะเข้าใจสารได้เร็ วที่สุดและตีความสารโดยใช้การตีความจากบริ บทน้อยที่สุด โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ จะวิเคราะห์ จากคาพูดที่ใช้ในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง รวมถึงอักษรที่แสดงบนสื่ อภาพยนตร์
ตัวอย่างด้วย
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ภาพที่ 4.1 การสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษรที่พบในภาพยนตร์ตวั อย่างที่ศึกษา
ในขณะที่ตวั ละครกาลังพยายามปกป้องโลกใบนี้จากศัตรู ตวั ใหม่ มีการสื่ อสารด้วยประโยค
ที่วา่ “You just stared a war” และยังเผยภาพการต่อสู ้ร่วมด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับ
ประเภทของภาพยนตร์เรื่ องนี้ ซึ่ งเป็ นแนวต่อสู ้
จากตัวอย่างนี้ผโู ้ ฆษณาเสนอสารที่ตอ้ งการสื่ อด้วยถ้อยคาที่สื่อความหมายตรงไปตรงมา
คือมีการสื่ อสารโดยตรงว่าจะมีการต่อสู ้เกิดขึ้น รวมถึงระบุถึงเนื้อหาสาคัญของภาพยนตร์ทาให้
สามารถรับรู ้ถึงประเภทหรื อแนวของภาพยนตร์ได้ ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อ
ความหมายแบบตรง คือมีการถ่ายทอดมายังผูร้ ับสารโดยใช้รูปแบบภาษาที่ใกล้เคียงความคิด มีการ
สื่ อความหมายตรงตามตัวอักษรที่แสดง ผูร้ ับสารจึงอาศัยการตีความจากบริ บทน้อยที่สุด
4.1.3 การสื่ อความหมายแบบโดยนัย
การสื่ อความหมายแบบโดยนัย หมายถึง การสื่ อความหมายที่ผโู ้ ฆษณามีเจตนาให้ขอ้ มูล
และแสดงถึงเจตนาที่จะสื่ อสารกับผูร้ ับสาร แต่ผสู ้ ่ งสารเลือกใช้ถอ้ ยคาที่ไม่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั สาร
ที่ตอ้ งการสื่ อ ทาให้ผรู ้ ับสารต้องตีความเพื่อเข้าถึงสารที่ต้ งั ใจจากสื่ อ จากการศึกษาพบว่า ผูโ้ ฆษณา
เลือกใช้ลกั ษณะทางภาษาที่ทาให้เกิดการตีความ ดังนี้
1. การเล่นคา
2. การสื่ อความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบ
3. การสื่ อความหมายโดยนัยยะของคา
4. การสื่ อความหมายด้วยเรื่ องเล่า
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ภาพที่ 4.2 การสื่ อความหมายแบบโดยนัยที่พบในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ศึกษา
ภาพยนตร์เรื่ อง avatar เป็ นภาพยนตร์สามมิติซ่ ึ งเกี่ยวกับอดีตนาวิกโยธิ นฃื่อ เจค ซึ่ งถูกเรี ยก
มาปฎิบตั ิหน้าที่และการปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งนั้นก็จาเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายร่ างกายของเขาให้เข้าไปอยู่
ในร่ างกายของชาวนาวี ซึ่ งเป็ นชาวเผ่าพื้นเมืองของดาวแพนดอร่ า โดยการอาศัยอยูบ่ นดาวแพนดอ
ร่ านั้นต้องไปสอดแนมและศึกษาวิถีชีวิตของชาวนาวีเนื่องจากบนดาวแพนดอร่ ามีแร่ ชนิดหนึ่ งซึ่ งมี
มูลราคามาก ซึ่ งไม่สามารถหาได้บนโลกมนุ ษย์ แต่ยิ่งเจคเข้าไปเรี ยนรู ้ถึงชีวิตของชาวนาวีมากขึ้น
เท่าไหร่ ก็ทาให้เขาเข้าใจถึ งพลังแห่ งธรรมชาติบนดาวแพนดอร่ า และความสัมพันธ์ระหว่างพลัง
และสิ่ งมีชีวิตบนดาวดวงนี้ เจคเริ่ มรู ้สึกถึงความผูกพันที่มีต่อดาวดวงนี้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตและชาว
นาวีซ่ ึ งเขาหลงรัก แต่กระนั้นแล้วเจคก็ยงั จาเป็ นต้องทาหน้าที่ของมนุ ษย์โลกที่ตอ้ งศึกษาและให้
ข้อมูลแก่นายทุนที่ตอ้ งการแร่ อนั มีค่าบนดาวดวงนี้ ต่อมาเจคได้เข้าใจตัวเองว่าเขาได้มีจิตใจและ
วิญญาณที่ผูกพันกับดาวดวงนี้มากและไม่สามารถทรยศทาลายดาวดวงนี้ ได้ เจคจึงจาเป็ นต้องต่อสู ้
เพื่อปกป้ องดาวแพนดอร่ าแทนที่ จะเป็ นผูบ้ ุก รุ กอย่างที่ เคยทา ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้เข้าฉายใน
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมพ. ศ. 2552 โดยค้นตาแหน่งภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุ ดตลอดกาล
อันดับ 1 คือTitanicลงไปเป็ นอันดับ 2 แต่ภาพยนตร์ เรื่ องอวตารนี้ ก็ถูกจากัดโดยผูก้ ากับคนเดียวกับ
ภาพยนตร์ เรื่ องTitanic ซึ่ งคือเจมส์ คาเมรอน โดยภาพยนตร์ มีความยาว 161 นาที ผูน้ าแสดงเป็ นคน
จริ งทั้งหมดแต่ใช้เทคนิ ค 3 มิติเพื่อความสมจริ งของตัวละครมากยิง่ ขึ้น โดยเจมส์คาเมร่ อนในฐานะ
ผูก้ ากับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ได้อธิ บายเกี่ ยวกับฉากต่างๆเอาไว้ได้อย่างน่ าสนใจว่า ดาวแพนดอร่ านั้น
เป็ นฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทือกเขาสู งในประเทศจีนและอุทยานแห่ งชาติต่างๆอีกทั้งยังถ่าย

40
ทานักแสดงด้วยเทคนิ คทางคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายความเคลื่อนไหวและประมวลผลอย่างละเอียดใน
ขณะที่นกั แสดงถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกและการกระทาของตัวละครนั้นๆ นอกจากภาพยนตร์
เรื่ องอวตารจะได้รับตาแหน่ งภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุ ดตลอดกาลเป็ นอันดับหนึ่ งแล้ว ยังได้รับ
รางวัลออสก้าชนะเลิศถึง 3 รางวัล รางวัลคือสาขาถ่ายภาพยอดเยีย่ ม สาขากากับศิลป์ ยอดเยีย่ ม สาขา
เทคนิ คพิเศษยอดเยี่ยม และยังได้รางวัลลูกโลกทองคาชนะเลิศอีก 2 รางวัล รางวัลในสาขาผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ มและสาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม2
จากสื่ อตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่ อง Avatar พบว่า มีการสื่ อความหมายในเชิ งเปรี ยบเทียบและ
การสื่ อความหมายด้วยเรื่ องเล่าหลายฉากด้วยกัน ดังเช่นฉากที่แสดงในตัวอย่าง มีเสี ยงบรรยายกล่าว
ว่ า “The tree is sacred to the Nav’I and believed to be the heart of the deep connection of all life”
ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเที ยบให้เห็ นถึ งความสาคัญของต้นไม้ที่ปรากฏในฉากว่าเป็ นสายสัมพันธ์และ
หัวใจของชาวนาวีซ่ ึ งเป็ นตัวละครหลักในภาพยนตร์ มีการแสดงออกถึงประเภทของภาพยนตร์ ผ่าน
ทางภาพและเสี ยงบรรยายที่ไม่ได้สื่อโดยตรง ว่าเป็ นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ และจินตนาการ แต่
ผูช้ มก็สามารถเข้าใจได้วา่ เนื้อเรื่ องโดยมากจะเป็ นไปในแนวทางใด และมีภาพและเสี ยงที่มีคุณภาพ
แค่ไหน โดยไม่จาเป็ นต้องวิเคราะห์บริ บทซับซ้อน
4.1.4 การสื่ อความหมายแบบอ้อม
การสื่ อความหมายแบบอ้อม หมายถึง การที่ผโู ้ ฆษณามีความตั้งใจที่จะให้สารแก่ผูร้ ับสาร
แต่ไม่แสดงออกให้เห็ นถึงความตั้งใจในการสื่ อสารนั้นให้ปรากฏชัดร่ วมกันซึ่ งการสื่ อความหมาย
แบบอ้อมนั้นมักพบในการโฆษณาสิ นค้า โดยการที่ผโู ้ ฆษณาเลือกใช้กลวิธีการสื่ อสารความหมาย
แบบนี้จะมีเหตุผล 2 ประการ คือ
1. เพื่อทาให้ผรู ้ ับสารลืมว่าผูโ้ ฆษณากาลังขายสิ นค้าอยู่
2. เพื่อสื่ อถึงสารบางอย่างที่ไม่สามารถกล่าวได้อย่างตรงไปตรงมา
โดยการสื่ อ ความหมายแบบอ้อ มนี้ มัก นิ ย มใช้ใ นโฆษณาสิ น ค้า มากกว่ า การใช้ใ นสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่าง ซึ่ งผลการศึกษาด้านการสื่ อความหมายของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างทั้งหมด ดัง
ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาด้านการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร

1. Titanic

กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่แสดงถึงการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร
- titanic was called the ship of dreams
- it's been 84 years
- Fall in love
- and experience Titanic

2. Star Wars: The
Force Awakens

3. Jurassic World

4. Marvel's The
Avengers

5. Avengers: Age of
Ultron

“ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื อในฝัน”
- there's stories about what happened.
- It’s true?
- All of it. The dark side. The Jedi

-

“ทุกอย่างคือเรื่ องจริ ง เจได ฝ่ าย dark side”
The park is open.
We have a first genetically modified hybrid.
New dinosaur
Not a good idea

“ไดโนเสาสายพันธุ์ใหม่”
- We get ready there was an Idea to bring together group of
remarkable people so when we needed them they could fight the
battles we never could
“ต้องรวมกลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่ เพื่อสู ้ศึกที่เราไม่เคยเจอ”
- You want to protect the world
“ต้องการปกป้ องโลก”
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

6. Frozen

กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่แสดงถึงการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร
- Summer in the city of Arendelle
- it couldn’t be warmer it couldn’t be sunnier but That’s about to
change forever
- Arendalle it’s completely frozen
- The land is covered in eternal Snow
- If we don’t do something soon we’ll all freeze to death.

7. Beauty and the
Beast (2017)
8. Minions

“เอเรนเดลเยือกแข็งไปทั้งเมือง”
- The one who break the spell

-

-

9. Captain America:
Civil War

“คนเดียวที่จะทาลายเวทมนต์”
Minions have been on this planet for longer than we have
they always have the same goal to serve the most despicable
master around
Finding a master was easy keeping a master that’s where
things got tricky but nonetheless they keep on looking
Without a master they had no purpose they become aimless
and depressed
But then one minion Stepped forward

“มินเนี่ยนตามหาเจ้านาย”
- You just started a war
“นายนัน่ แหละที่เริ่ มสงคราม”
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่แสดงถึงการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร
10. The Lord of the
- The journey ends
Rings: The Return
of the King
“การเดินทางสิ้ นสุ ดลง”
11. Skyfall
- 007 reporting for duty
“007 รายงานตัวพร้อมปฎิบตั ิหน้าที่”
ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาด้านการสื่ อความหมายโดยนัย

1. Avatar

2. Furious 7

กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่แสดงถึงการสื่ อความหมายโดยนัย
- The tree is sacred to the Nav’I and believed to be the heart of the
deep connection of all life
“ต้นไม้เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของชาวนาวี และเชื่อว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการ
เชื่อมต่อของทุกชีวติ ”
- This is the world that doesn’t play by your rules

“นี่คือโลกที่ไม่ได้เล่นตามกฎของคุณ”
3. Harry Potter and the - Only one can live
Deathly Hallows
Part
“มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอด”
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่แสดงถึงการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร
4. Star Wars: The Last - Something truly Special
Jedi
- I need someone to show me my place in all this.

5. The Fate of the
Furious

“บางสิ่ งพิเศษมาก”
- You know what I like about you Dorm? you are genuine outlaw but
you were family
- he’s about to go up against the only thing they can’t handle you

6. Iron Man 3

“สิ่ งเดียวที่พวกเขาไม่สามารถจัดการกับคุณได้”
- I am Tony Stark I build neat stuff I got a great girl and occasionally
save the world so why can’t I sleep

7. Transformers: Dark
of the Moon
8. Transformers: Age
of Extinction

9. The Dark Knight
Rises

“ฉันโทนี่สตาร์คฉันสร้างสิ่ งยิง่ ใหญ่ มีแฟนที่ดีและบางครั้งก็ช่วยโลกไว้
แต่ทาไมฉันไม่อาจหลับลงได้”
- Where were you when take took over the planet
“เราจะอยูท่ ี่ไหนเมื่อพวกมันมาบุกโลก”
- There’s not wars
- It’s human extinction.
“ไม่ใช่สงคราม แต่เป็ นการสู ญพันธุ์ของมนุษยชาติ”
- Storm coming, Mr.Wayne
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ตารางที่ 4.3 สรุ ปผลการศึกษากลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
กลวิธีการสื่ อความหมายแบบตรง
สื่ อภาพยนตร์ ตัวอย่างทีพ่ บการสื่ อความหมาย สื่ อภาพยนตร์ ตัวอย่างประโยคทีพ่ บการสื่ อ
ตรงตามตัวอักษร
ความหมายแบบโดยนัย
1. Titanic
1. Avatar
2. Star Wars: The Force Awakens
2. Furious 7
3. Jurassic World
3. Harry Potter and the Deathly Hallows Part
4. Marvel's The Avengers
2
5. Avengers: Age of Ultron
4. Star Wars: The Last Jedi
6. Frozen
5. The Fate of the Furious
7. Beauty and the Beast (2017)
6. Iron Man 3
8. Minions
7. Transformers: Dark of the Moon
9. Captain America: Civil War
10.The Lord of the Rings: The Return of the
King

4.2 ผลการศึกษาเรื่ องการนาเสนอในด้ านองค์ ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตัวอย่ าง
4.2.1 องค์ประกอบของภาพยนตร์ตวั อย่างด้านภาพ
ในส่ วนของภาพได้วเิ คราะห์เพื่อศึกษาโดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 4 ด้านด้วยกัน
4.2.1.1 สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างปรากฏภาพบรรยากาศของเรื่ องเป็ นหลัก เช่นแสดง
ให้เห็นป่ า หรื อ สถานที่ในการใช้ดาเนินเรื่ อง
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ภาพที่ 4.3 ภาพที่พบในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
ภาพยนตร์ เกี่ยวกับสัตว์โลกล้านปี ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลก ในส่ วนของ Jurassic World นี้
เป็ นเรื่ องราวในอีก 22 ปี ต่อจาก Jurassic Park ด้วยเรื่ องราวเกิดขึ้นที่เดิมคือบนเกาะอิสลา นูบลา ซึ่ ง
ถูกทาให้เป็ นสวนสนุก และแหล่งพักผ่อนของครอบครัวซึ่ งมีการแสดงไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ใน
ภาคนี้ มีการพัฒนาสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ ข้ ึนมาใหม่ ซึ่ งไดโนเสาร์ พนั ธุ์ใหม่น้ ี มีความฉลาดและ
เรี ยนรู ้เร็ วกว่าไดโนเสาร์ ธรรมดา จนกระทัง่ นามาสู่ หายนะครั้งใหญ่ของสวนสนุกอันเป็ นที่พกั ผ่อน
นี้ เนื่ องจากไดโนเสาร์ สายพันธุ์ใหม่ไม่สามารถถูกควบคุมดูแลจากสวนสนุ กได้เพราะมันมีความ
ฉลาดและมีพละกาลังมากเกินไป อีกทั้งยังเป็ นไดโนเสาร์ กินเนื้ อที่ฉลาดว่องไวที่สุดเนื่องจากไม่ได้
เกิดมาจากธรรมชาติ ไดโนเสาร์ พนั ธุ์ใหม่น้ ี จะสร้างความเสี ยหายให้แก่ส่วนสนุกมากน้อยเพียงใด
สามารถติดตามได้ในภาพยนตร์ โดยจากสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างแสดงให้เห็นฉากของสถานที่รวมถึง
ความกว้างใหญ่ของผืนป่ า ซึ่ งเป็ นสถานที่อาศัยของไดโนเสาร์ และยังเป็ นสถานที่อนั เกิ ดเรื่ องราว
ทั้งหมด เน้นทาให้ผูช้ มรู ้ สึกถึ งความสมจริ งของสถานที่ แม้จะมีการนาเสนอในส่ วนของตัวละคร
และเนื้ อเรื่ องบางส่ วน แต่ในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างของภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ปรากฏฉากของบรรยากาศ
และสถานที่มากกว่าฉากอื่นๆ จึงนับว่าภาพยนตร์ เรื่ อง Jurassic World เป็ นสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
ปรากฏภาพบรรยากาศของเรื่ องเป็ นหลัก
4.2.1.2 สื่ อภาพยนตร์ ต ัว อย่า งปรากฏภาพตัวแสดงเป็ นหลัก เช่ น มี ฉ ากที่ เ ห็ น
พระเอก นางเอก หรื อตัวร้าย มากกว่าฉากอื่นๆ ทาให้ผชู ้ มสามารถจดจาตัวแสดงได้
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ภาพที่ 4.4 ภาพที่พบในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
เรื่ องราวของมินเนี่ ยนตัวจิ๋วซึ่ งตามหาผูท้ ี่จะมาเป็ นเจ้านายของตัวเอง โดยมินเนี่ยนมีนิสัย
ใจคอชอบผูน้ าที่เป็ นวายร้ ายหรื อคิดการไม่ดี แต่เจ้านายคนแล้วคนเล่าก็พลาดท่าเสี ยชีวิตไปเพราะ
การปฏิบตั ิอนั พิลึกพิลนั่ ของมินเนี่ยนทั้งหลาย นับตั้งแต่โลกไดโนเสาร์ จนถึงโลกปั จจุบนั มินเนี่ยนมี
เจ้านายแล้วมากมายไม่ใช่ แค่หลายคนแต่หลายสายพันเลยด้วยกัน นับว่าเป็ นภาพยนตร์ ตวั อย่างที่
ปรากฏภาพตัวแสดงเป็ นหลักอย่างเห็นได้ชดั ที่สุด เนื่ องจากเป็ นภาพยนตร์ เอนิเมชัน่ ที่ใช้ตวั แสดง
เป็ นจุดขายอย่างเห็นได้ชดั ในทุกๆฉาก หรื อแม้แต่การดาเนินเรื่ องราวแทบจะไม่ปรากฏตัวละครอื่น
หรื อแม้แต่สถานที่เกิ ดเรื่ องราวทั้งหมด ก็ไม่ได้ถูกเน้นในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างเรื่ องนี้ จึงนับได้วา่
ภาพยนตร์ เอนิเมชัน่ เรื่ อง Minions มีสื่อภาพยนตร์ตวั อย่างที่ปรากฏภาพตัวแสดงเป็ นหลัก
4.2.1.3 สื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งปรากฏภาพสิ น ค้า หรื อ ในที่ น้ ี หมายถึ ง เนื้ อ เรื่ อง
มากกว่าส่ วนอื่นๆ อาจเป็ นฉากการต่อสู ้ หรื อฉากสาคัญในเรื่ อง ดังภาพตัวอย่าง
4.2.1.3 สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่า งปรากฏภาพสิ นค้า หรื อในที่ น้ ี หมายถึ ง เนื้ อ เรื่ อ ง
มากกว่าส่ วนอื่นๆ อาจเป็ นฉากการต่อสู ้ หรื อฉากสาคัญในเรื่ อง ดังภาพตัวอย่าง
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ภาพที่ 4.5 ภาพที่พบในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
เรื่ อ งราวของสายลับ อัน เป็ นต านานที่ โ ด่ ง ดัง ไปทั่วโลกจากการสร้ า งภาคต่ อ มาแล้ว
มากมาย ในภาพนี้ ก็ยงั คงเป็ นการต่อสู ้ของสายลับเจมส์ บอนด์ ซึ่ งเขาต่อสู ้ด้วยทักษะที่มีท้ งั หมด
รวมถึงอุปกรณ์อนั น่าทึ่งที่ปรากฏอยูใ่ นทุกๆภาค ทาให้เรื่ องราวของ Skyfall ยิ่งน่าติดตามมากยิง่ ขึ้น
เรื่ องราวของเจมส์บอนด์น้ นั ต้องอาศัยความฉลาดและพละกาลังในภาคนี้บอลต้องต่อสู ้กบั ทั้งตนเอง
และผูอ้ ื่นแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ตามสไตล์เจมส์ บอนด์ เป็ นภาพยนตร์ เกี่ ยวกับ
สายลับอันเลื่องชื่ อ ในประเทศอังกฤษโดยสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างได้มีการแสดงให้เห็นถึงฉากการ
ต่อสู ้และจากเหตุการณ์สาคัญที่น่าสนใจต่างๆมากกว่าที่จะเน้นตัวแสดงหรื อสถานที่สาคัญ จากภาพ
เป็ นพิธีศพของเหล่าสายลับโดยมีธงชาติคลุมโลงศพทุกโรงแสดงให้เห็นถึงความสู ญเสี ยอันยิง่ ใหญ่
ในเรื่ องเป็ นอีกหนึ่งฉากสาคัญที่ผชู ้ มรู ้สึกหดหู่และต้องการจะรู ้วา่ เกิดอะไรขึ้น
โดยจากผลการศึกษาองค์ประกอบด้านภาพ สามารถจาแนกสื่ อตัวอย่างภาพยนตร์ ที่เน้น
องค์ประกอบด้านภาพที่แตกต่างกันได้ ดังนี้
ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาองค์ประกอบด้านภาพ

แสดงบรรยากาศ
ของเรื่ องเป็ นหลัก
1. Titanic

องค์ประกอบด้านภาพ
แสดงภาพตัวแสดงเป็ นหลัก
1. Avatar

แสดงภาพสิ นค้า
(เนื้ อเรื่ องหลัก) เป็ นหลัก
1. Avengers: Age of Ultron
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

แสดงบรรยากาศ
ของเรื่ องเป็ นหลัก
2. Jurassic World
3. Furious 7
4. Beauty and the Beast
(2017)
5. The Fate of the Furious
6. The Dark Knight Rises

องค์ประกอบด้านภาพ
แสดงภาพตัวแสดงเป็ นหลัก
2. Star Wars: The Force
Awakens
3. Marvel's The Avengers
4. Minions
5. Captain America: Civil
War
6. Transformers: Age of
Extinction

แสดงภาพสิ นค้า
(เนื้ อเรื่ องหลัก) เป็ นหลัก
2. Harry Potter and the
Deathly Hallows Part 2
3. Star Wars: The Last Jedi
4. Frozen
5. Iron Man 3
6. Transformers: Dark of the
Moon
7. The Lord of the Rings:
The Return of the King
8. Skyfall

จากผลการศึกษาพบว่า
4.2.1.4 สื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งใช้โ ทนสี สั น ไปทางใดทางหนึ่ งในการกระตุ ้น
อารมณ์และความสนใจ
การให้ สี ก ับ สื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งมี ค วามส าคัญ กับ การสื่ อ สารความรู ้ สึ ก ทาง
จิตวิทยาของผูช้ มที่แตกต่างกันไปเนื่ องจากสี มีท้ งั ร้อนและเย็นซึ่ งให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน จากผล
การศึกษาพบว่าการให้สีของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ตามประเภท
และสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อของภาพยนตร์
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ภาพที่ 4.6 สื่ อภาพยนตร์ ทใี่ ช้ สีในการสื่ อสาร
ไททานิค เข้าฉายในประเทศไทย ในวันแรกคือวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เรื่ องราว
ความรักแห่ง Titanic ปรากฏขึ้นบนเรื อ R.M.S. Titanic ที่ออกเดินเรื ออันเป็ นโศกนาฏกรรมครั้งแรก
โดยน่ าจะเป็ นเรื อที่ มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ในปี 1912 เรื อไททานิ ค คือ เรื อที่มีการ
เดินเรื อครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างเรื อมาบนความภูมิใจและความยินดีของผูโ้ ดยสารเรื อไอน้ า
White Star Line ไททานิคได้รับการขนานนามว่าเป็ นเรื อที่มีความหรู หราและล้ าสมัยที่สุดในยุคนั้น
จนในที่สุด "เรื อแห่งความฝัน" ได้มีการออกทะเลก่อนยุคแห่งการบิน แต่สุดท้ายเรื อได้พาผูโ้ ดยสาร
มากกว่า 1,500 คนไปพบกับจุดจบในน้ าที่หนาวเย็นทางแอตแลนติกเหนือเมื่อวันที่ 15 เมษายนของ
100 ปี ที่แล้วปัจจุบนั เป็ นภาพยนตร์ที่ทารายได้สูงสุ ดตลอดกาลในอันดับที่ 2 เป็ นภาพยนตร์ที่ใช้โทน
สี ใ นการสื่ อสารอย่า งเห็ นได้ชัดเนื่ องจากตลอดทั้ง เรื่ องมี ค วามมื ดมนโดยเน้นสี เทาดา ซึ่ ง แทน
ความรู ้สึกลึกลับว่างเปล่าหดหู่ เศร้าใจ สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่ องซึ่ งมีการสู ญเสี ยและ
เป็ นประวัติศาสตร์ อนั น่ าเศร้ า อีกทั้งยังมีการใช้สีน้ าเงิน ถึงแม้ว่าสี น้ าเงินจะแสดงให้เห็นถึงความ
กว้า งขวางแต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ส่ ง ผลให้ รู้ สึ ก ผ่อ นคลายเนื่ อ งจากเป็ นสี น้ า เงิ น ท้อ งทะเล เป็ นสี เ ข้ม สิ่ ง ที่
น่ าสนใจคื อการใช้โทนสี ดาอยู่ในภาพเกื อบทุกฉาก ส่ งผลให้ผูช้ มเกิ ดความเศร้ าใจได้รับรู ้ ไ ด้ว่า
เรื่ องราวที่กาลังรับชมอยู่น้ ี ไม่ได้สว่างสดใสร่ าเริ งหรื อเป็ นเรื่ องโรแมนติกเสี ยทั้งหมดแต่กลับเป็ น
เรื่ องน่าเศร้าเป็ นโศกนาฏกรรมคลังประวัติศาสตร์ของโลก
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ตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาภาพยนตร์ที่มีการใช้สีในการสื่ อสาร
รายชื่ อภาพยนตร์ ทใี่ ช้ สีสันในการสื่ อสาร
1. Avatar

ประเภทของภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์และจินตนาการ

โทนสี ทใี่ ช้
เขียว นาเงิน

2. Titanic

ชีวติ

ดา เทา ขาว

3. Jurassic World

วิทยาศาสตร์และจินตนาการ

เขียว

4. Harry Potter and the Deathly Hallows จินตนาการ
Part 2
5. Frozen
จินตนาการ

ดา

6. The Fate of the Furious

ต่อสู ้

ดา

7. Minions

ตลก

เหลือง

น้ าเงิน

จากตารางผลการศึกษาการใช้สีสันในการสื่ อสาร มีประเด็นที่น่าสนใจคือการใช้สีในการ
สื่ อสารของ สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างหลายเรื่ องนั้น มีความสอดคล้องกับประเภทของภาพยนตร์ อย่าง
เห็นได้ชดั โดยเฉพาะภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ เรื่ องMinions ซึ่ งใช้สีเหลืองเป็ นสี หลัก แม้แต่ตวั ละคร
หลักก็ยงั ใช้สีเหลืองทั้งหมด เนื่องจากสี เหลืองมีความหมายถึงการทาให้รู้สึกสว่างสดใสมีพลังร่ าเริ ง
เป็ นสี แห่ งความเบิ กบาน เร้ าอารมณ์ และเรี ยกร้ องความสนใจ ให้ความรู ้ สึกแจ่มใส ความสดใส
ความร่ าเริ ง ความเบิ กบานสดชื่ น ชี วิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุ กสว่าง การแผ่กระจาย อานาจ
บารมี ให้ลองสังเกตดูวา่ วันที่ทอ้ งฟ้ามืดครื้ มปราศจากแสงแดด เราจะรู ้สึกหงอยเหงา หดหู่ แต่พอมี
แสงแดด ท้องฟ้ าสว่าง มีสีเหลือง เราจะรู ้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น สอดคล้องกับประเภทของภาพยนตร์ ซ่ ึ ง
เป็ นภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ แนวตลก หรื อแม้แต่ภาพยนตร์เรื่ อง Titanic ที่ใช้สีเทา ดา ขาว ให้ความรู ้สึก
เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุ ภาพ สุ ขมุ ถ่อมตน สี น้ ี
มีขอ้ ดีคือทาให้เย็น แต่สร้างความสร้างความรู ้สึกหม่นหมองได้ ควรใช้ร่วมกับสี ที่มีชีวิต โทนสว่าง
อย่างน้อยหนึ่งสี โดยได้ใช้สีขาว ให้ความรู ้สึก บริ สุทธิ์ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิ ดเผย การ
เกิด ความรัก ความหวัง ความจริ ง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม
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4.2.2 องค์ประกอบของภาพยนตร์ตวั อย่างด้านเสี ยง
ในส่ วนของเสี ยงนั้นจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ เสี ยงเพลงและเสี ยงพูด โดยในส่ วนของการ
วิเคราะห์ เสี ยงเพลง จะวิเคราะห์ ว่าสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างเรื่ องนั้นๆใช้เพลงในการกระตุน้ ให้เกิ ด
อารมณ์ต่างๆหรื อช่วยให้จดจาภาพยนตร์ ได้หรื อไม่ เนื่องจากเสี ยงเพลงจะกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึก
มากกว่าภาพหรื อคาบรรยายอื่นๆอีกทั้งยังช่ วยให้การดาเนิ นเรื่ องเป็ นไปได้อย่างรัดกุม เพิ่มความ
น่าสนใจและต่อเนื่องกลมกลืนกันของเนื้อหาภาพยนตร์
4.2.2.1 ผลการศึกษาด้านเสี ยงเพลง
อารี พนั ธ์มณี (2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นกระบวนการทางสมองที่คิด
ในลักษณะเอกนัยอันจะนา ไปสู่ การค้นพบสิ่ งแปลกใหม่ ซึ่ งรวมทั้งการประดิษฐ์คน้ พบ สิ่ งใหม่ๆ
ตลอดจนวิธีคิด ทฤษฎีและหลักการได้สา เร็ จความ คิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นมิใช่เพียงแต่คิดในสิ่ งที่
เป็ นไปได้ หรื อสิ่ งที่ เป็ นเหตุ เป็ นผลเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น หากแต่ ความคิดจินตนาการก็เป็ นสิ่ ง
สาคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิ ดความ แปลกใหม่แต่ตอ้ งควบคู่ไปกับความพยายามที่จะสร้างความ คิดฝัน
หรื อจิ นตนาการให้เป็ นไปได้ห รื อที่ เ รี ย กว่า จิ นตนาการ ประยุก ต์จึง ท า ให้เกิ ดผลงานความคิ ด
สร้างสรรค์สื่อ สอดคล้องกับ Alvin (1966) กล่าวว่า เสี ยงเพลงเป็ นสิ่ งที่งดงาม สามารถพบได้ทุกหน
ทุกแห่ง มีอิทธิพลทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจอารมณ์ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายสามารถ ใช้
สื่ อสารกับบุคคลได้โดยไม่จากัดอายุ การศึกษา เชื้อชาติ และสภาพร่ างกาย
โดยจากการศึกษาเรื่ องเสี ยงเพลงพบว่า ตัวอย่างภาพยนตร์หลายเรื่ องมีการใช้เสี ยงเพลงที่
สอดคล้องกับประเภทของภาพยนตร์ ดังแสดงในตารางผลการศึกษา
ตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาด้านเสี ยงเพลง
ชื่ อภาพยนตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avatar
Titanic
Star Wars: The Force Awakens
Jurassic World
Marvel's The Avengers
Furious 7

อารมณ์เพลง
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่ อภาพยนตร์
Avengers: Age of Ultron
Harry Potter and the Deathly Hallows
Part 2
Star Wars: The Last Jedi
Frozen
Beauty and the Beast (2017)
The Fate of the Furious
Iron Man 3
Minions
Captain America: Civil War
Transformers: Dark of the Moon
The Lord of the Rings: The Return of the
King
Skyfall
Transformers: Age of Extinction
The Dark Knight Rises

อารมณ์เพลง
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์สนุกสนาน
อารมณ์รัก
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์สนุกสนาน
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์เศร้า
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น
อารมณ์ตื่นเต้น

เสี ยง(Sound) มีอิทธิ พลต่อมนุ ษย์ในด้านต่าง ๆ ร่ างกาย จิตใจ ความรู ้สึกนึ กคิด อารมณ์
สมอง ประวัติศาสตร์ ประเพณี วฒั นธรรมของสังคม วิถีชีวิต จากทฤษฎีของเสี ยงที่พิสูจน์ได้วา่ เสี ยง
มี อานาจ มี อานาจอยู่ที่ ไหน ก็จะมีเสี ยงอยู่ที่น่ัน มีเสี ยงอยู่ที่ไหนอานาจก็จะอยู่ที่ น่ันด้วย ดังนั้น
พิธีกรรมของมนุ ษย์ทุก ๆ พิธีกรรมจึงประกอบด้วยเสี ยง (ดนตรี ) ตั้งแต่เสี ยงสวดมนต์ภาวนาเสี ยงตี
เกราะเคาะไม้ เสี ยงดี ดสี ตีเป่ า แม้แต่เสี ยงจุดประทัด ในเทศกาลตรุ ษจีน หรื อจุดประทัดของชาว
เรื อประมง ที่จะออกทะเลเพื่อหาปลา เสี ยงปื นใหญ่ยิงเพื่อยกย่องในงานศพของวีรบุรุษ เสี ยงกลอง
ยาว แตรวงงานบวช ซึ่ งล้วนเป็ นเสี ยงแสดงถึงอานาจและเป็ นหุน้ ส่ วนของพิธีกรรมทั้งสิ้ น
จากทฤษฎีของเสี ยงมีอานาจ อานาจของเสี ยงสร้างเป็ นพลังงานที่เปลี่ยนจากเสี ยงสร้างให้
เกิดความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลง
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ทาให้เกิดการพัฒนา เมื่อมีการพัฒนามาก ๆ ก็จะสร้างให้เกิดความเจริ ญ ยิ่งพัฒนามากก็ยงิ่ เจริ ญมาก
ขึ้นด้วยทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์ตอ้ งการความเจริ ญ ความเจริ ญเป็ นความหวังเป็ นความปรารถนาของชีวิต
และความเจริ ญเป็ นความมีชีวติ ชีวา
เสี ยงดนตรี มีอิทธิ พลต่อร่ างกาย เมื่อร่ างกายสัมผัสต่อเสี ยงดนตรี จังหวะดนตรี มีอิทธิ พล
ทาให้ร่างกายเคลื่อนไหวขยับตามจังหวะ เสี ยงดนตรี มีอิทธิพลต่อจิตใจ ทาให้เกิดความรู ้สึกถึงความ
เป็ นปั จจุบนั ทาให้นึกถึงอดีต และทาให้นึกถึงอนาคต ดนตรี ทาให้อารมณ์เปลี่ยนไปตามมิติของ
ของกาล อาจจะเป็ นอารมณ์ที่หวนราลึกถึงอดีต อาจจะเป็ นการสร้างอารมณ์ปัจจุบนั และอาจจะสร้าง
ให้เกิดจินตนาการได้
เสี ยงดนตรี มีอิทธิ พลต่อจิตใจ “เสี ยงใส ใจสะอาด” เป็ นอิทธิ พลที่เกี่ ยวกับเสี ยงโดยตรง
เนื่องจากเสี ยงออกมาจากจิตใจ เมื่อใจรู ้สึกเป็ นอย่างไรก็จะถ่ายทอดเป็ นเสี ยงออกมาเป็ นอย่างนั้น ใน
ขณะเดียวกันเสี ยงที่ออกมาจากจิตใจ ความสุ ขและความทุกข์ ได้อาศัยเสี ยงระบายออกมาภายนอก
ซึ่งทาให้จิตใจผ่อนคลายลงได้ โดยธรรมชาติ ดนตรี จึงเป็ นหุน้ ส่ วนของชีวติ และจิตใจ เสี ยงดนตรี ทา
ให้สมองรับรู ้ เส้นประสาทสมองขยายตัวเมื่อสัมผัสกับเสี ยงดนตรี ที่ดี ทาให้สมองตื่นตัวกับเสี ยง ที่
ได้ยิน เสี ยงดนตรี บ่งบอกประวัติศาสตร์ บ่งบอกความเป็ นมาบ่งบอกประเพณี บ่งบอกวัฒนธรรม
ของสังคมและบ่งบอกวิถีชีวิตของคนในแต่ละสังคมนั้น ๆ เสี ยงดนตรี (Music) เป็ นเสี ยงที่ไพเราะ
เป็ นเสี ยงที่ละเอียดสร้ างขึ้นด้วยความตั้งใจด้วยการประดิษฐ์เสี ยงอย่างประณี ตและบรรจง มนุ ษย์
สร้ า งเสี ย งขึ้ นเพื่ อให้ม นุ ษ ย์ด้วยกันฟั ง มนุ ษ ย์เป็ นผูส้ ร้ า งมาตรฐานของความไพเราะ โดยอาศัย
ความรู ้สึกที่ดีเอาเสี ยงที่ไพเราะงดงาม นาแต่ละเสี ยงมาเรี ยงร้อยให้ปะติดปะต่อกันจนกลายเป็ นบท
เพลงที่ไพเราะ ดนตรี เป็ นศิลปะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการใช้ตามความ
ปรารถนาของมนุ ษย์ ซึ่ งดนตรี อาจจะรับใช้ในฐานะที่เป็ นส่ วนประกอบของพิธีกรรม หรื อดนตรี อยู่
ในฐานะของความบันเทิง
เสี ยงหยาบ (Noise) เป็ นเสี ยงรบกวนและเป็ นเสี ยงที่ม นุ ษย์ไม่ป รารถนา การแยกแยะ
ระหว่างเสี ยงที่ชอบและเสี ยงที่ไม่ชอบ ขึ้นอยู่กบั อานาจว่ามีสิทธิ์ ที่จะชอบหรื อมีสิทธิ์ ที่จะไม่ชอบ
เพราะความชอบและความไม่ชอบขึ้นอยูก่ บั วิถีชีวติ และรสนิยม อย่างไรก็ตามแม้จะเป็ นเสี ยงที่หยาบ
(ดัง แรง กระด้าง ) แต่เสี ยงก็เป็ นจุดศูนย์รวมของอานาจด้วยเหมือนกัน มนุษย์จะเลือกเสี ยงที่อบอุ่น
ละมุนละไมเลือกเสี ยงที่กงั วานเลือกเสี ยงที่ไพเราะ เลือกเสี ยงที่ชอบมากกว่าที่จะเลือกเสี ยงกระด้าง
ดังนั้นเสี ยงที่ไพเราะหรื อจะเรี ยกว่าเสี ยงดนตรี จึงมีอานาจมากกว่าเสี ยงรบกวน
จากผลการศึกษาพบว่า สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างมักใช้ดนตรี ที่เน้นความตื่นเต้นเป็ นหลัก
แสดงให้เห็นถึงการดึงดูดใจผูฟ้ ั งและกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์อยากรู ้และตื่นตัวตลอดเวลา อาจมีเพียง
บางเรื่ องที่ใช้ดนตรี สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่ อง เช่นภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิเมชัน่ เรื่ อง Frozen ที่ใช้
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ดนตรี สนุ กสนานเป็ นหลักเนื่ องจากเน้นสื่ อสารกับเด็กและเนื้ อเรื่ องของภาพยนตร์ การ์ ตูนก็เน้นไป
ในทางสนุ ก สนาน เนื้ อเรื่ องไม่ มี ก ารต่ อสู ้ ห รื อ โศกเศร้ า จึ ง แสดงให้เห็ นว่า การใช้ด นตรี ใ นสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่า งนั้นสอดคล้องกับ เนื้ อหาและประเภทของภาพยนตร์ อย่า งเห็ นได้ชัด และยัง
สอดคล้องกับ เป้ า หมายของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่า ง ซึ่ ง มี หน้า ที่ ดึงดู ดความสนใจและสร้ างความ
ตื่นเต้นเป็ นหนึ่งในจุดขายของภาพยนตร์ หลัก ดนตรี ที่มีอารมณ์ตื่นเต้นจึงเป็ นดนตรี ที่นิยมใช้ในสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่าง
4.2.2.2 ผลการศึกษาด้านเสี ยงพูด
ด้านเสี ยงพูดของตัวละครจะแบ่งออกเป็ น 3 ด้านด้วยกันคือ
1. เสี ย งพูดของนัก แสดง ที่ เน้นเนื้ อเรื่ องหรื อความจริ ง เน้นแจ้ง ข้อมู ล
ให้กบั ผูช้ มทาให้ผชู ้ มทราบถึงแนวและหรื อประเภทของภาพยนตร์ น้ นั ง่ายและสามารถคาดเดาได้วา่
เนื้อเรื่ องจะเป็ นไปในแนวทางใด อาจยังมีการทิง้ ปริ ศนาของเนื้อเรื่ องไว้บา้ งเพียงเล็กน้อย
2. เสี ยงพูดที่เน้นความรู ้สึก เป็ นการใช้อารมณ์ ความรู ้สึกในการกระตุน้
และถ่ายทอดความจริ งเข้าไปสัมผัสถึงความรู ้สึกของผูร้ ับสาร อาจใช้โทนเสี ยงหรื อศิลปะในการใช้
ภาษา สอดคล้องกับสถานการณ์ในเรื่ อง เช่นเสี ยงกรี๊ ดหรื อการตกใจร้องไห้
3. เสี ยงพูดสั้นๆ กระชับได้ใจความเป็ นคาขวัญ ที่สะดุดหู น่าสนใจหรื อ
แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของเรื่ องได้เพียงประโยคสั้นๆ
โดยจากผลการศึ ก ษาสามารถจ าแนกการใช้เสี ย งพู ดในสื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า ง
ทั้งหมด 20 เรื่ อง ดังนี้
ตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาด้านเสี ยงพูด

เน้ นเล่าเนื้อเรื่ อง
1. Jurassic World

เสี ยงพูด
เน้ นเล่าความรู้ สึก
1. Avatar

2. Marvel's The Avengers
2. Titanic
3. Star Wars: The Last Jedi 3. Furious 7
4. Beauty and the Beast 4. Avengers: Age of Ultron
(2017)

เน้ นใช้ คาขวัญ
1. Star Wars: The Force
Awakens
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)

5.
6.
7.
8.
9.

เสี ยงพูด
เน้ นเล่าเนื้อเรื่ อง
เน้ นเล่าความรู้สึก
The Fate of the Furious
5. Harry Potter and the
Deathly Hallows Part 2
Minions
6. Frozen
Transformers: Dark of the 7. Iron Man 3
Moon
Skyfall
8. Captain America: Civil
War
Transformers: Age of 9. The Lord of the Rings: The
Extinction
Return of the King
10.The Dark Knight Rises

เน้ นใช้ คาขวัญ

จะเห็ นได้ว่าสื่ อตัวอย่างภาพยนตร์ นิย มใช้เสี ยงพูดที่ เน้นความรู ้ สึกมากกว่า เรื่ อ งอื่ นๆ
เนื่ องจากเป้ าหมายของการสร้ างสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นจาเป็ นที่จะต้องทาให้ผูช้ มรู ้สึกร่ วมด้วย
ภายในเวลาอันสั้นดังนั้นการเน้นความรู ้สึกจึงเป็ นที่นิยมมากกว่าการสื่ อสารด้วยเสี ยงพูดประเทศ
อื่นๆ ในส่ วนของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ใช้เสี ยงพูดเน้นเนื้ อเรื่ องเป็ นสาคัญนั้นมักเป็ นภาพยนตร์
ตัวอย่างที่มีเนื้ อหาส่ วนหนึ่ งเป็ นที่ รับรู ้ในหมู่ผูช้ มอยู่แล้วหรื อเคยทาเป็ นนิ ยายมาก่ อนจึงสามารถ
แสดงให้เห็นเนื้ อเรื่ องได้ไม่จาเป็ นต้องสร้างปริ ศนาใดๆหรื อใช้ความรู ้สึกในการดึงดูดผูช้ มมากนัก
สิ่ งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ งของการใช้เสี ยงพูดในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นคือการใช้คาขวัญหรื อ
คาพูดสั้นๆอันได้ใจความและทาให้เข้าใจบริ บทของภาพยนตร์ โดยจากผลการศึกษามีภาพยนตร์
เพียงเรื่ องเดี ยวที่ใช้คาขวัญและเป็ นประโยคที่เมื่อได้ยินแล้วก็ สามารถเข้าใจได้ทนั ทีวา่ ภาพยนตร์
เรื่ องนี้ คื อเรื่ องอะไร นั่นคื อภาพยนตร์ เรื่ อง Star Wars The Force awakens ซึ่ ง ใช้ค าว่า The Force
และ May The Force be with you ทั้งสองคานี้ ถือเป็ นคาเอกลักษณ์ที่ใช้กบั ภาพยนตร์ เรื่ องStarWars
เท่านั้น การทาสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างของเรื่ อง Star Wars ใช้เพียงคาขวัญก็สามารถทาให้ผูช้ มรับรู ้
และเข้าใจได้
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โดยสรุ ปแล้วจากผลการศึกษาทางด้านการสื่ อความหมายของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง และ
ด้า นองค์ป ระกอบของภาพยนตร์ ต ัว อย่า งท าให้ส ามารถเข้า ใจได้ว่า การสื่ อความหมายของสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นแบ่งออกเป็ น 2 แบบคือ ประโยคหลักของสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างที่แสดงถึงการ
สื่ อความหมายตรงตามตัวอักษร การสื่ อความหมายแบบโดยนัย ด้วยการสื่ อความหมายตรงตาม
ตัวอักษรนิ ยมใช้มากกว่า แสดงให้เห็นว่าการสื่ อความหมายในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นจาเป็ นที่
จะต้องให้ผูช้ มสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายไม่จาเป็ นต้องวิเคราะห์บริ บทลึกซึ้ ง ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะ
ระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่นาที การสื่ อความหมายจึงจาเป็ นจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพมาก ในขณะที่
การสื่ อความหมายแบบโดยในนั้น อาจต้องวิเคราะห์บริ บทเพิ่มเติมอีก
ในการศึกษาด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้น พบว่า สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างมี
การเน้นในองค์ประกอบด้านภาพ4 ด้านด้วยกัน คือการเน้นบรรยากาศของเรื่ อง เน้นภาพตัวแสดง
และเน้นเนื้ อเรื่ อง ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่าสื บภาพยนตร์ ตวั อย่างจานวน 20 เรื่ องเน้นองค์ประกอบ
ด้านภาพในด้านต่างๆในจานวนใกล้เคียงกัน อาจแตกต่างกันอันเนื่ องจากประเภทหรื อจุดขายของ
ภาพยนตร์ ในส่ วนขององค์ประกอบด้านเสี ยง จะแบ่งออกเป็ น 2 ด้านด้วยกันคือเสี ยงเพลงและ
เสี ย งพู ด ในส่ วนของเสี ยงเพลงนั้นสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่า งนิ ย มใช้เสี ย งเพลงที่ใ ห้อารมณ์ ตื่นเต้น
มากกว่าด้านอื่ นๆ ในส่ วนของเสี ย งพูดพบว่า เสี ย งพูดแบ่ง ออกเป็ น 3 ด้านคือเน้นเนื้ อเรื่ อง เน้น
ความรู ้สึก และการใช้คาขวัญ โดยผลการศึกษาพบว่า สื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างเสี ยงพูดที่เน้นความรู ้สึก
และเน้นเนื้อเรื่ องเป็ นจานวนใกล้เคียงกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั ข้ อจากัด และข้ อเสนอแนะ
บทนี้ เป็ นการสรุ ปผลการศึกษาที่ได้ตามคาถามและสมมติฐานการวิจยั การอภิปรายผล ที่
ได้จ ากการศึ ก ษา รวมทั้ง เสนอข้อ เสนอแนะในการน าผลการศึ ก ษาไปประยุก ต์ใ ช้ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิ จ ัย เรื่ อ งวิ เ คราะห์ ภ าพยนตร์ ต ัว อย่า งในการน าเสนอ เป็ นวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจส่ วนประกอบของภาพยนตร์ ตวั อย่าง และบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ส่ วนในการน าเสนอภาพยนตร์ ต ัว อย่า ง ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ท าการวิเ คราะห์ เ นื้ อ หาของ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างทั้งหมด 20 เรื่ องได้แก่ Avatar,Titanic,Star Wars: The Force Awakens,Jurassic
World,Marvel's The Avengers,Furious 7,Avengers: Age of Ultron,Harry Potter and the Deathly
Hallows Part 2,Star Wars: The Last Jedi,Frozen,Beauty and the Beast (2017),The Fate of the
Furious,Iron Man 3,Minions,Captain America: Civil War,Transformers: Dark of the Moon,The
Lord of the Rings: The Return of the King,Skyfall,Transformers: Age of Extinction,The Dark
Knight Rises โดยใช้แนวคิด 4 แนวด้วยกันเพื่อเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ กล่าวคือ แนวคิดการแบ่ง
ประเภทภาพยนตร์ แนวคิดเกี่ ยวกับการตัดต่อภาพยนตร์ แนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบภาพยนตร์
โฆษณา แนวคิดเกี่ ยวกับการแบ่งประเภทภาพยนตร์ และแนวคิดเกี่ ยวกับการสื่ อความหมายของ
ภาพยนตร์ โฆษณา ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากสื่ อออนไลน์ที่เผยแพร่ สื่อภาพยนตร์ ตวั อย่าง โดยผล
การศึกษามีดงั นี้
5.1.1 การสื่ อความหมายของสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
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จากผลการศึกษาพบว่ามีสื่อภาพยนตร์ ตวั อย่างทั้งหมด 11 เรื่ องที่มีการสื่ อความหมายตรง
ตามตัวอักษร ซึ่ งสิ่ งที่ เห็ นได้อย่างชัดเจนคื อลักษณะการใช้คาที่ก ระชับ ได้ใจความ และชัดเจน
สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายไม่จาเป็ นต้องวิเคราะห์ ในแง่ของเนื้ อหานั้น มักกล่าวถึงตัวละครหลัก
อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็ นชื่ อหรื อหน้าที่ที่ตวั ละครหลักจาเป็ นต้องทา โดยสิ่ งที่น่าสนใจคือในสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่าง 11 เรื่ องที่เลือกใช้กลวิธีการสื่ อความหมายตรงตามตัวอักษรนี้ มักเป็ นภาพยนตร์
ที่เคยมีการเผยแพร่ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องราวมาก่อน เช่น อาจเคยเป็ นนิยายมาก่อน ผูช้ มเมื่อได้รับ
ชมสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างแล้ว จึ งเกิ ดความสงสัย เกี่ ย วกับ เรื่ องราวของภาพยนตร์ น้อย ผูผ้ ลิ ตสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างจึงอาจไม่จาเป็ นที่จะต้องทิ้งปริ ศนาหรื อข้อสงสัยใดๆไว้ในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
เพียงแต่เน้นให้ผูช้ มได้เห็ นถึ งความอลังการและเน้นการสื่ อสารด้านอื่นๆเพื่อจูงใจ และที่เห็ นได้
อย่างชัดเจน คือภาพยนตร์ เรื่ อง Beauty and the Beast ซึ่ งเคยผลิตเป็ นภาพยนตร์ การ์ ตูนแอนิ เมชัน่
จากวอลท์ดิส นี ย ์ม าก่ อน โดยการสื่ อสารได้ใ ช้ค าพูดสั้นๆว่า The one who break the spell ซึ่ ง ก็
สามารถทาให้ผชู ้ มรู ้ถึงเนื้อเรื่ องและความหมายทั้งหมดของภาพยนตร์ เรื่ องนี้วา่ เกี่ยวข้องการตามหา
หญิงพูดสามารถทาลายเวทย์มนต์ของแม่มดที่สาปพระเอกให้กลายเป็ นอสู ร ตามที่ภาพยนตร์การ์ ตูน
แอนิ เมชั่นจากวอลท์ดิส นี ย ์ไ ด้เคยถ่ า ยทอดเอาไว้ แต่ ใ นส่ วนของการสื่ อความหมายโดยนัย นั้น
นับเป็ นภาพยนตร์ ที่มีความจาเป็ นต้องทิ้งปริ ศนาให้แก่ผูช้ ม คือไม่สามารถสื่ อสารเนื้ อเรื่ องออกมา
ทั้งหมดได้ สอบใช้เพียงคาสั้นๆ มีการใช้คาพูดไม่มากนัก เน้นสื่ อสารอารมณ์ความรู ้สึกให้ผชู ้ มรู ้สึก
สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และไม่สามารถตัดสิ นใจได้วา่ เรื่ องนี้ จะมีตอนจบเป็ นอย่างไร จะมีการ
ต่อสู ้ มากน้อยแค่ไหน ดังเช่ นสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างเรื่ อง Star Wars The Last jedi ซึ่ งใช้ประโยค
สั้นๆว่า Something truly special ซึ่ งทิ้งคาถามให้ผูช้ มสงสัยว่าสิ่ งนั้นคืออะไรกันแน่ อีกทั้งยังไม่มี
การเปิ ดเผยเรื่ องราวสาคัญใดๆในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่นาเสนอเลย อีกประโยคที่น่าสนใจคือ
ประโยคที่ นางเอกได้กล่ าวขึ้ นว่า I need someone to show me my place in all this คาว่า Someone
นั้นจะหมายถึงใคร เนื่ องจากในภาคที่แล้ว นางเอกพึ่งพบว่าตนเองมีพลังพิเศษ และยังขาดอาจารย์ผู ้
ชี้ ทาง ในขณะที่บุคคลที่มีพลังเหมือนนางเอกก็เป็ นบุคคลที่มีพลังด้านมืด หรื อเป็ นตัวร้ายของเรื่ อง
คาว่า Some one ส่ งผลให้ผูช้ มเกิ ดความตื่นเต้นและสงสัยว่า อาจารย์ของนางเอกจะเป็ นฝ่ ายดีหรื อ
ฝ่ ายร้ าย Some one ที่ จะมาช่ วยเหลื อนางเอกจะส่ งผลต่อจิตใจและการกระทาของนางเอกไปใน
ทิ ศทางใดกันแน่ การสื่ อสารในลักษณะนี้ ทาให้ผูช้ มต้องวิเคราะห์นัยยะทั้งภาพเสี ยงและเนื้ อหา
ประกอบกัน แต่ก็ไม่สามารถตีความได้วา่ ผลสรุ ปจะเป็ นเช่นไร จากผลการศึกษาพบว่าการนาเสนอ
ด้วยกลวิธีเช่นนี้ ใช้กบั ภาพยนตร์ ภาคต่อหรื อภาพยนตร์ ที่มีจุดเด่นส่ วนใหญ่เป็ นภาพ โดยใช้คาพูด
จูงใจให้เกิดปริ ศนา แต่ถึงมองภาพก็ยงั ไม่เข้าใจ ต้องมีการตีความและคาดเดาเกิดขึ้น จึงสามารถเห็น
ถึงความแตกต่างในการใช้กลยุทธ์การสื่ อความหมายของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างทั้ง 2 แบบ ที่แตกต่าง
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กัน ตามเนื้ อหาและความต้องการของผูผ้ ลิตสื่ อเพื่อตอบสนองความต้องการของผูช้ มและจูงใจได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5.1.2 การนาเสนอในด้านองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ บ่ ง องค์ป ระกอบของสื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งออกเป็ นสองด้า น
ด้วยกันคือ องค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างด้านภาพ องค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
ด้านเสี ยง และการใช้โทนสี ในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง โดยสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1.3 องค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่างด้านภาพ
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบด้านภาพแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ การแสดงบรรยากาศของ
เรื่ องเป็ นหลัก การแสดงภาพตัวแสดงเป็ นหลัก การแสดงภาพสิ นค้าซึ่ งในที่น้ ี คือเนื้ อเรื่ องเป็ นหลัก
ด้วยจากผลการศึกษาพบว่าสื บภาพยนตร์ตวั อย่างจานวน 8 เรื่ องใช้การแสดงภาพสิ นค้าหรื อเนื้อเรื่ อง
เป็ นหลัก ซึ่ งมากที่สุดในทุกด้าน รองลงมาคือการแสดงภาพบรรยากาศของเรื่ องและแสดงภาพตัว
แสดงเป็ นหลัก ด้วยข้อสัง เกตที่ พ บคื อ ภาพยนตร์ ที่ แสดงบรรยากาศของเรื่ องเป็ นหลัก มัก เป็ น
ภาพยนตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ คือเหตุการณ์ มีผลกระทบต่อตัวแสดง ชื่ อ เรื อล่ม ต้องแข่งรถ
หรื อมีการต่อสู ้เพื่อบ้านเมือง ในส่ วนของภาพยนตร์ ที่แสดงภาพตัวแสดงเป็ นหลักนั้น พบว่าเป็ น
ภาพยนตร์ ที่ตวั แสดงหลักมีชื่อเสี ย งอยูแ่ ล้ว หรื อตัวแสดงมีความพิเศษเพียงพอที่จะดึงดูดใจผูช้ มได้
ดังเช่นภาพยนตร์ อนั ดับหนึ่ งอย่างAvatar ซึ่ งใช้เทคนิคในการสร้างภาพตัวแสดงได้อย่างมหัศจรรย์
การแสดงองค์ประกอบของภาพด้านตัวแสดงจึงมีความสาคัญมากกว่าด้านอื่นๆ รู ้นะแต่การ์ ตูนอนิ
เมชัน่ เรื่ องminions ซึ่ งผูช้ มไม่ได้มีความสนใจเรื่ องเนื้ อหาของเรื่ อง เพียงแต่ติดตามและเป็ นแฟน
คลับของตัวละครเอก และมีความต้องการจะเห็นตัวละครเอกได้โลดแล่ นในภาพยนตร์ คือไม่ว่า
เนื้ อหาของเรื่ องจะสื่ อไปในทิศทางใดก็มิได้มีความสาคัญไปกว่าการได้เห็นตัวละครที่ชื่นชอบและ
รู ้จกั ดีบนจอภาพยนตร์ ข้อสังเกตนี้จึงเป็ นประโยชน์อย่างมากในการสร้างสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างโดย
เชื่ อมโยงกับเนื้อหาของเรื่ องและลักษณะตัวละคร เพื่อกาหนดแนวทางในการผลิต ในส่ วนของการ
แสดงภาพสิ นค้าหรื อเนื้ อเรื่ องเป็ นหลัก เป็ นภาพยนตร์ ที่เป็ นตอนจบหรื อเป็ นตอนสาคัญที่มีเนื้ อหา
น่าสนใจที่สุดอยูใ่ นภาคนี้ เป็ นภาพที่สาคัญ เช่นภาพยนตร์ เรื่ องไอรอนแมน 3 ซึ่ งเป็ นปัจฉิมบทของ
ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ ไม่ตอ้ งจบจาเป็ นที่จะต้องสื่ อสารเนื้ อหาส่ วนหนึ่ งและแสดงภาพเนื้ อหาให้ผูช้ ม
ได้รับรู ้ ว่าเกิ ดอะไรขึ้ นกับตัวละครและเนื้ อเรื่ องเป็ นไปในแนวทางใดเป็ นตอนจบที่น่าตื่นเต้นแค่
ไหน ในจุดนี้ การแสดงภาพตัวแสดงหรื อบรรยากาศของเรื่ องก็ไม่จาเป็ นอีกต่อไป เนื่ องจากใน 2
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ภาคที่ผ่านมานั้นผูช้ มได้สัมผัสและรับรู ้ในส่ วนนี้ แล้ว แต่เนื้ อหาที่กาลังจะเกิ ดขึ้นในภาคใหม่ น้ ัน
เป็ นสิ่ งที่ ผูช้ มยังไม่ทราบและหากได้เปิ ดเผยเรื่ องหลักส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง แล้วก็เป็ นหนึ่ งเหตุ ผลที่
สามารถจูงใจผูช้ มได้อย่างมาก ภาพยนตร์อีกเรื่ องหนึ่ งที่ใช้การแสดงภาพสิ นค้าหรื อเนื้อหาเป็ นหลัก
นั้นคื อ The Lord of the Rings The Return Of The King ซึ่ งเป็ นปั จฉิ มบทของภาพยนตร์ เรื่ องThe
Lord of the Rings เช่ นกัน ใน 2 ภาคที่ผ่านมานั้นผูช้ มก็ทราบแล้วว่าภาพยนตร์ เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับแหวน มีเวทมนตร์ มีการต่อสู ้ ผูผ้ ลิตสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างจึงเน้นถึงเนื้ อหาในภาคนี้ เผยให้
เห็ นว่าพระเอกจะสามารถ ทาภารกิ จสาเร็ จหรื อหรื อไม่อย่างไร และตัวละครแต่ละตัวในเรื่ องได้
ต่อสู ้ กบั ใครสถานการณ์ ในเรื่ องเป็ นอย่างไร ทาให้คนดู รู้สึกต้องการรับชมเนื้ อหาทั้งหมด ไม่ได้
ต้อ งการดู ต ัว แสดงหรื อ อยากเห็ น ว่า ใครอยู่ใ นเนื้ อ เรื่ อ งบ้า ง หรื อ ไม่ ไ ด้ต้อ งการทราบแล้ว ว่า
บรรยากาศของเรื่ องจะเป็ นไปในแนวทางใด
5.1.4 การใช้โทนสี ในสื่ อภาพยนตร์ตวั อย่าง
จากผลการศึกษาพบว่าการใช้โทนสี ในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างมีความสอดคล้องกับประเภท
ของภาพยนตร์ อย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากโทนสี เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้ผชู ้ มสามารถรู ้สึกและเข้าใจ
อารมณ์ของภาพยนตร์ การใช้โทนสี ร้อนหรื อเย็นจึงสามารถกระตุน้ ความสนใจของผูช้ มได้แตกต่าง
กัน ดังเช่นผลการศึกษาที่พบว่าภาพยนตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ และจินตนาการใช้สีเขียวน้ าเงินหรื อ
สี ที่มีความสดใสแต่เยือกเย็นเป็ นหลัก สี น้ าเงินนั้นทาให้รู้สึกกว้างขวางอลังการยิ่งใหญ่ในขณะที่
ภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาในชีวิต นิยมใช้สีมูลเช่นสี ดาหรื อสี เทาเป็ นหลัก ทาให้ผชู ้ มรู ้สึกได้ถึงเนื้อหาที่มี
ทั้งสุ ขและทุกข์ เป็ นความจริ งที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ เนื้ อหาของเรื่ องจะไม่ได้มีจินตนาการเข้า
มาเกี่ยวข้องมากนัก หรื อแม้แต่ภาพยนตร์แนวต่อสู ้ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผูช้ ายเช่นเรื่ อง The Fate of
the Furious ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอันธพาล มีการพนัน มีการต่อสู ้ดว้ ยการแข่งรถ การ
ใช้โทนสี ก็จะเน้นแนวหม่นใช้สีดาหรื อสี เทาเป็ นหลักแสดงออกถึงความแข็งแกร่ งมืดมน จึงเห็นได้
ว่าการใช้โทนสี ในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างไม่ได้สื่อให้เห็นถึงแนวหรื อประเภทของภาพยนตร์ เท่านั้น
แต่สื่อให้เห็นคาแรคเตอร์ ของภาพยนตร์ และใช้ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
ผูช้ มภาพยนตร์ น้ นั ๆอย่างตรงจุดอีกด้วย
5.1.5 ผลการศึกษาด้านเสี ยง
การศึ กษาด้านนี้ จะแบ่งออกเป็ นสองด้า นด้วยกันคื อผลการศึกษาด้านเสี ยงเพลงและผล
การศึกษาด้านเสี ยงพูดโดยมีรายละเอียดดังนี้
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5.1.6 ด้านเสี ยงเพลง
จากผลการศึกษาพบว่าสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างเกือบทุกเรื่ องใช้อารมณ์เพลงที่ให้ความตื่นเต้น
เป็ นหลัก เนื่องจากในระยะเวลาอันสั้นจาเป็ นที่จะต้องกระตุน้ ให้ผชู ้ มเกิดความอยากรู ้อยากเห็นและ
มีความตั้งใจตลอดระยะเวลาที่สื่อภาพยนตร์ ตวั อย่างฉาย การใช้อารมณ์เพลงในด้านอื่นอาจทาให้
ผูช้ มรู ้สึกเบื่อหน่ายและอาจจะไม่สามารถจับประเด็นใดๆในภาพยนตร์ ตวั อย่างได้เลย การใช้ดนตรี
ที่ มีอารมณ์ ตื่นเต้นเข้ามาเกี่ ยวข้องนอกจากจะกระตุน้ ให้เกิ ดความตั้งใจแล้วยังทาให้เมื่อผูช้ มเกิ ด
ความสงสัยหรื อสนใจในตัวภาพยนตร์ แนวเพลงที่ปลุกเรานี้ยงิ่ จะทาให้ผชู ้ มรู ้สึกว่าต้องรับชมต้องรู ้
และจดจาได้วา่ ภาพยนตร์ เรื่ องนี้มีความน่าสนใจอย่างไร แต่ในส่ วนของภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิ เมชัน่
มักใช้ดนตรี ที่ให้อารมณ์สนุ กสนานเนื่องจากผูช้ มส่ วนใหญ่เป็ นเด็ก หากใช้เพลงที่มีอารมณ์ตื่นเต้น
หรื อโศกเศร้ามากเกินไปจะทาให้เด็กไม่มีความสนใจในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง และไม่สามารถเข้าใจ
หรื อมีความต้องการที่จะรับชมภาพยนตร์เกิดขึ้น
5.1.7 ด้านเสี ยงพูด
การใช้เสี ยงพูดนั้นแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทด้วยกันคือเสี ยงพูดที่ในเล่าเนื้ อเรื่ องเสี ยงพูดที่
เน้นเล่ า ความรู ้ สึ ก และเสี ย งพู ดที่ เน้นใช้ค าขวัญ จากผลการศึ ก ษาพบว่า การใช้เสี ย งพูดเน้น เล่ า
ความรู ้ สึกนั้นมีความสาคัญมากกับสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างและมีการใช้มากที่สุดใน 3 ด้าน จึงเป็ น
ข้อสังเกตได้ว่าสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นการใช้ความรู ้สึกในการชักจูงใจผูช้ มเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
รองลงมาจากการ เน้นเล่าความรู ้สึก หรื อการใช้คาขวัญ อันเนื่องมาจากระยะเวลาที่จากัดที่ตอ้ งทาให้
ผูช้ มรู ้สึกไปกับสื่ อมากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น หากใช้เสี ยงพูดที่เล่าเนื้อเรื่ องก็อาจทาให้ไม่เพียงพอ
ในการสื่ อสารให้ผูช้ มเข้าใจ แต่ความรู ้สึกที่นาไปก่อนนั้นทาให้ผูช้ มเกิ ดความต้องการที่จะรับชม
ภาพยนตร์ ได้ และเกิดความสนใจมากกว่าการเน้นใช้คาพูดในด้านต่างๆ

5.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาทาให้ทราบข้อเท็จจริ งที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ จากการศึกษา
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างที่ มีรายได้สูงสุ ดตลอดกาล ทั้งหมด 20 เรื่ อง มีท้ งั หมด 11 เรื่ องที่มีการสื่ อ
ความหมายตรงตามตัวอักษร ซึ่ งเป็ นภาพยนตร์ที่เคยเผยแพร่ เรื่ องราวมาก่อน คือผูช้ มส่ วนหนึ่งซ่าถึง
เนื้ อหาของภาพยนตร์ แล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในเรื่ องของการศึกษาทิศทางการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ ตวั อย่างฮอลลีวูดช่วงปี 2005 ถึง 2014 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ ตวั อย่างจะใช้วิธีการ
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เล่าเรื่ องแบบเส้นตรงและเน้นไปที่การนาเสนอโครงเรื่ องและนักแสดงนาเป็ นหลัก จึงเป็ นข้อสังเกต
ว่าการผลิ ตสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้น จาเป็ นที่จะต้องมีเนื้ อหาเข้าใจง่าย และไม่จาเป็ นที่จะต้องให้
ผูช้ มเกิดการวิเคราะห์มากจนเกินไป อีกทั้งการสื่ อสารที่เข้าใจยากก็ไม่ได้เป็ นตัวชี้วดั ว่าจะทาให้ผชู ้ ม
สนใจมากขึ้ น หรื อทาให้ภาพยนตร์ มีรายได้และได้รับความนิ ยมสู ง เนื่ องจากระยะเวลาในการ
นาเสนอที่ส้ ัน ในขณะเดี ยวกัน การสื่ อความหมายโดยนัยนั้นก็ยงั ถื อว่าเป็ นการสื่ อสารที่สามารถ
ใช้ได้ในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง โดยจากผลการศึกษา การใช้การสื่ อความหมายแบบโดยในนั้นมักใช้
ในกรณี ที่ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นเป็ นภาคต่อ จูงใจให้ผชู ้ มรู ้สึกสงสัยและสนใจ โดยถึงแม้วา่ กลยุทธ์การ
สื่ อความหมายทั้ง 2 แบบนี้ จะแตกต่างกัน แต่ก็ลว้ นเน้นไปในเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับเนื้อหา
ภาพยนตร์ และความเข้าใจหรื อแม้ว่าจะทิ้งปริ ศนาไว้ ผูช้ มก็ทราบว่า ภาพยนตร์ เรื่ องนั้นมีแก่ นสาร
อย่างไร(วัฒนี ปั้ นมณี ,2538) ในส่ วนของการนาเสนอด้านองค์ประกอบของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง
ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนของภาพ และส่ วนของเสี ยง
พบว่า องค์ป ระกอบของสื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่ า งด้า นภาพของสื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่ า งมี
ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ มีสื่อภาพยนตร์ตวั อย่างจานวน 8 เรื่ อง ซึ่ งแสดงภาพสิ นค้าหรื อในที่น้ ีคือเนื้ อ
เรื่ องเป็ นหลัก ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั เรื่ องการเลื อกชมภาพยนตร์ ที่ โรงภาพยนตร์ และความ
คาดหวัง จากการชมภาพยนตร์ ไ ทย ซึ่ งกล่ า วถึ ง ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศไว้ว่ า ผู ้ช มภาพยนตร์
ต่างประเทศนั้นจะให้ความสาคัญกับเนื้อหาของภาพยนตร์เป็ นหลัก ในส่ วนของการใช้โทนสี ในสื่ อ
ภาพยนตร์ ตวั อย่างพบว่าการใช้โทนสี สอดคล้องกับประเภทของภาพยนตร์ อย่างชัดเจน เป็ นการ
สื่ อสารให้ผชู ้ มรู ้สึกและทราบถึงเนื้ อหาหรื ออารมณ์ของภาพยนตร์ ตามความหมายหรื อวรรณะของ
สี ที่มีผลต่อความคิดและความรู ้สึกของมนุษย์(วัฒนี ปั้นมณี ,2538)
เช่ น เดี ย วกับ การใช้เ สี ย งในสื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่า ง ซึ่ งมี ก ารใช้เ สี ย งเพลงที่ ใ ห้อ ารมณ์
สอดคล้องแนวหรื อประเภทของภาพยนตร์ และในสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนิ ยมใช้เพลงที่ปลุ กเร้า
อารมณ์ มีจงั หวะเร็ วเพื่อสร้างความตื่นเต้น เนื่องจากสามารถกระตุน้ ให้ผชู ้ มมีสมาธิจดจ่ออยูก่ บั การ
รับชมสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นตลอดเวลา ในขณะที่การใช้เสี ยงพูดในเล่าความรู ้สึกมีความสาคัญ
มากที่สุดและนิยมใช้มากที่สุด จากผลการศึกษาทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบต่างๆของ
สื่ อ ภาพยนตร์ ต ัว อย่ า งที่ มี ผ ลต่ อ ความรู ้ สึ ก ของผู ้ช มนั้น เป็ นที่ นิ ย มใช้ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ดึ ง ดู ด ใจ
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องการจัดการการตลาดและการสื่ อสารการตลาดของบริ ษทั GMM tai Hub
(ศิวาวุธ ไพรี พินาศ,2556) ซึ่ งกล่าวถึงการทางานด้านการสื่ อสารการตลาดซึ่ งมีท้ งั หมด 10 ข้อด้วยกัน
เช่ น การหาวลี เด็ ดจากภาพยนตร์ การเลื อกใช้สื่ อให้เหมาะสม การใช้เพลงให้เหมาะสม ซึ่ ง ใน
การศึกษาครั้งนี้ ก็พบข้อเท็จจริ งที่สอดคล้องในเรื่ องของความสัมพันธ์ในทุกด้าน โดยสรุ ปแล้ว จาก
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ผลการศึกษาพบว่าการผลิ ตสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นก็เพื่อใช้ในการดึงดูดและกระตุน้ อารมณ์ ของ
ผูช้ มเป็ นหลัก

5.3 ข้ อจากัดของการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ มีขอ้ จากัดในด้านแหล่ งข้อมูลของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่าง ซึ่ งจากัดแค่สื่อ
ภาพยนตร์ ต ัว อย่า งที่ ฉ ายในโรงภาพยนตร์ แ ละไม่ ร วมสื่ อ อื่ น ๆที่ ส ามารถชัก จู ง ใจผูช้ มได้ เช่ น
โปสเตอร์ หรื อคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ ตามสื่ อออนไลน์อื่นๆ อีกทั้งระยะเวลาที่จากัดจึงไม่สามารถ
วิเคราะห์ถึงระยะเวลาที่สืบภาพยนตร์ตวั อย่างนั้นออกฉายว่ามีผลต่อความนิยมหรื อไม่

5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในอนาคต
1. เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างเฉพาะภาพยนตร์ ที่ได้รับ
ความนิยมหรื อมีรายได้สูงที่สุด 20 อันดับแรกของโลก กล่าวคือ ยังมีภาพยนตร์ที่ประสบความสาเร็ จ
และได้รับรางวัลในด้านอื่นๆ จึงน่าสนใจว่าภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลนั้นมีการใช้การสื่ อสารผ่านทาง
สื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างในด้านใดบ้างมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่ องอย่างไร
2. การผลิ ต โฆษณาสั้ นก็ เ ป็ นเรื่ อ งที่ น่ า สนใจเช่ น เดี ย วกัน ทั้ง ของภาพยนตร์ ไ ทยและ
ภาพยนตร์ ต่า งประเทศ เนื่ องจากเป็ นโฆษณาที่ มี ข นาดสั้น มากส่ วนใหญ่ ไ ม่ เกิ น 1 นาที และมี
จุ ด ประสงค์ ส าคัญ ในการกระตุ ้น ความสนใจจากผู ้ช มก่ อ นที่ จ ะฉายภาพยนตร์ จ ริ ง ซึ่ งจะให้
รายละเอียดมากขึ้น ทาให้การศึกษาการผลิตโฆษณาสั้นก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน
3. การศึกษาสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างนั้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในการเข้าใจการสื่ อสารที่มีต่อผูร้ ับ
สารในระยะเวลาอัน สั้ น การศึ ก ษาตัว ภาพยนตร์ เ องก้เ ป็ นสิ่ ง ที่ น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์
เช่นเดียวกัน โดยอาจสามารถสรุ ปผลในด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้อีก เช่น ความชอบของคน หรื อความ
นิยม การโน้มน้าวใจ เป็ นต้น

5.5 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรศึกษารายละเอียดการตัดต่อควบคู่ไปกับการสื่ อความหมายด้วยเพื่อการวิเคราะห์เชิง
ลึกที่ละเอียดมากขึ้น เนื่องจากการตัดต่อมีผลต่อการสื่ อความหายที่แตกต่างกันออกไป
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2. ผลการวิเคราะห์การสื่ อความหมายของสื่ อภาพยนตร์ ตวั อย่างทั้ง 20 เรื่ องนั้น เป็ นเพียงผล
จากการรับชมสื่ อโฆษณาตัวอย่างประเภทวิดีโอเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การทาสื่ อตัวอย่างยังมี อีก
หลายประเภท ซึ่ งสามารถวิเคราะห์สื่อประเภทอื่นๆประกอบด้วยเพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดมาก
ยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก
ตารางภาคผนวก 1 แสดงข้อมูลภาพยนตร์ 20 เรื่ องที่มีรายได้สูงสุ ดตลอดกาล
อันดับ

1

ชื่ อเรื่ อง

รายได้
(ล้านดอ
ลล่าร์
สหรัฐ)

Avatar

$2,788.0
เป็ นภาพยนตร์ สามมิติซ่ ึ งเกี่ยวกับอดีตนาวิกโยธินที่ถูกเรี ยกมาปฎิบตั ิ
หน้าที่และการปฏิบตั ิหน้าที่ครั้งนั้นก็จาเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายร่ างกายของ
เขาให้เข้าไปอยูใ่ นร่ างกายของชาวนาวีซ่ ึ งเป็ นชาวเผ่าพื้นเมืองของดาวแพนดอ
ร่ า โดยการอาศัยอยูบ่ นยาแพนดอร่ านั้นต้องไปสอดแนมและศึกษาวิถีชีวติ
ของชาวนาวีเนื่ องจากบนดาวแพนดอร่ ามีแร่ ชนิดหนึ่งซึ่ งมีมูลราคามาก ซึ่ งไม่
สามารถหาได้บนโลกมนุษย์ แต่ยงิ่ เจคเข้าไปเรี ยนรู ้ถึงชีวิตของชาวนาวีมาก
ขึ้นเท่าไหร่ ก็ทาให้เขาเข้าใจถึงพลังแห่งธรรมชาติบนดาวแพนดอร่ า และ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังและสิ่ งมีชีวติ บนดาวดวงนี้ เจคเริ่ มรู ้สึกถึงความ
ผูกพันที่มีต่อดาวดวงนี้ โดยเฉพาะวิถีชีวติ และชาวนาวีซ่ ึ งเขาหลงรัก แต่
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กระนั้นแล้วเจคก็ยงั จาเป็ นต้องทาหน้าที่ของมนุษย์โลกที่ตอ้ งศึกษาและให้
ข้อมูลแก่นายทุนที่ตอ้ งการแร่ อนั มีค่าบนดาวดวงนี้ ต่อมาเจคได้เข้าใจตัวเองว่า
เขาได้มีจิตใจและวิญญาณที่ผูกพันกับดาวดวงนี้มากและไม่สามารถทรยศ
ทาลายดาวดวงนี้ได้ เจคจึงจาเป็ นต้องต่อสู ้เพื่อปกป้องดาวแพนดอร่ าแทนที่จะ
เป็ นผูบ้ ุกรุ กอย่างที่เคยทา ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องนี้ได้เข้าฉายในประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคมพ. ศ. 2552 โดยค้นตาแหน่งภาพยนตร์ที่ทารายได้สูงสุ ด
ตลอดกาลอันดับ 1 คือTitanicลงไปเป็ นอันดับ 2 แต่ภาพยนตร์ เรื่ องอวตารนี้ก็
ถูกจากัดโดยผูก้ ากับคนเดียวกับภาพยนตร์เรื่ องTitanic ซึ่งคือเจมส์ คาเมรอน
โดยภาพยนตร์มีความยาว 161 นาที ผูน้ าแสดงเป็ นคนจริ งทั้งหมดแต่ใช้
เทคนิค 3 มิติเพื่อความสมจริ งของตัวละครมากยิง่ ขึ้น โดยเจมส์คาเมร่ อนใน
ฐานะผูก้ ากับภาพยนตร์ เรื่ องนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับฉากต่างๆเอาไว้ได้อย่าง
น่าสนใจว่า ดาวแพนดอร่ านั้นเป็ นฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทือกเขาสู ง
ในประเทศจีนและอุทยานแห่ งชาติต่างๆอีกทั้งยังถ่ายทานักแสดงด้วยเทคนิค
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายความเคลื่อนไหวและประมวลผลอย่างละเอียดใน
ขณะที่นกั แสดงถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกและการกระทาของตัวละครนั้นๆ
นอกจากภาพยนตร์ เรื่ องอวตารจะได้รับตาแหน่งภาพยนตร์ ที่ทารายได้สูงสุ ด
ตลอดกาลเป็ นอันดับหนึ่งแล้ว ยังได้รับรางวัลออสก้าชนะเลิศถึง 3
รางวัล รางวัลคือสาขาถ่ายภาพยอดเยีย่ ม สาขากากับศิลป์ ยอดเยีย่ ม สาขา
เทคนิคพิเศษยอดเยีย่ ม และยังได้รางวัลลูกโลกทองคาชนะเลิศอีก 2 รางวัล
รางวัลในสาขาผูก้ ากับภาพยนตร์ยอดเยีย่ มและสาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม2

2

Titanic

$2,187.5
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ภาพยนตร์ เรื่ องไททานิคออกฉายในปี คศ 1997 กากับและเขียนบท
โดยเจมส์ คาเมรอน ออกฉายในอเมริ กาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมคศ 1997 และ
ฉายในไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมคศ 1997 มีงบประมาณการสร้างประมาณ
200 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เรื่ องราวเกี่ยวกับการพบซากเรื อในมหาสมุทร
แอตแลนติกเหนือ โดยมีภาพของหญิงสาวเปลือยกายส่ วนที่เพชรซึ่ งต่อมา
พบว่าเป็ นภาพของโรส หญิงสาวซึ่ งอยูใ่ นเหตุการณ์การอับปางของเรื อไททา
นิค เรื่ องราวของภาพยนตร์เรื่ องนี้เล่าย้อนไปในปี คศ 1912 โดยมีแจ็คดอสั้น
ซึ่งเป็ นหนุ่มยากจนแต่โชคดีได้ตวั๋ โดยสารเรื อไททานิคจากการเล่น poker
และโรสเดวิทบูเคเตอร์ หญิงสาวสู งศักดิ์ซ่ ึ งเป็ นคุณหนูจากครอบครัวผูด้ ีมี
ตระกูลและได้มีโอกาสเดินทางพร้อมกับครอบครัว โรสมีคู่หมั้นเป็ นมหา
เศรษฐีผเู ้ ย่อหยิง่ แต่ถึงกระนั้นแล้วเธอก็ไม่ได้รักคู่หมั้นคนนี้แม้แต่นอ้ ย อีกทั้ง
ยังมีความรู ้สึกเบื่อหน่ายและกดดันจากสังคมชั้นสู ง ซึ่ งใช้ชีวติ หรู หราและ
เข้มงวด ด้วยความกดดันที่เกิดขึ้นนี้ทาให้เธอตัดสิ นใจวิง่ ไปท้ายเรื อและคิดจะ
ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดเรื อ แต่แล้วแจ๊คชายหนุ่มผูย้ ากไร้ก็เห็นเข้าเลย
ช่วยชีวติ เธอไว้และเตือนสติให้เห็นถึงความสวยงามของชีวติ นับแต่น้ นั มา
แจ็คกับโรสก็มีความสัมพันธ์เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นลับหลังผูใ้ หญ่และครอบครัวของโรส จนถึงวาระสุ ดท้ายของไททานิ
คคืนนั้นหายนะเกิดขึ้น เรื อไททานิคพุง่ เข้าชนภูเขาน้ าแข็งอย่างจัง ทาให้เรื อ
เกิดความเสี ยหายอย่างหนัก จนอับปางลง โดยทั้งหมดนี้ผา่ นการเล่าจากโรสผู ้
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ซึ่งปรากฏในรู ปภาพที่พบในซากเรื อ ซึ่งเป็ นผูร้ อดชีวิตคนสุ ดท้ายที่ยงั
เหลืออยูแ่ ละเป็ นคนดาเนินเรื่ องราวตั้งแต่ตน้ จนจบ
3

Star Wars: The Force Awakens

$2,068.2
เนื้อเรื่ องย่อ
เป็ นภาพยนตร์ กากับ โดยเจ.เจ. แอบรัมส์ เป็ นเรื่ องราวหลังจากลุค
สกายวอล์คเกอร์ เจไดคนสุ ดท้าย หายตัวไป ประมาณ30 ปี และมีไคโล เร็ น
เป็ นฝ่ ายปฐมภาคี ซึ่ งฝ่ ายต่อต้านนั้นมีผนู ้ าเป็ นน้องสาวแท้ๆของ ลุค
สกายวอล์คเกอร์ คือ นายพลเลอา ออร์กานา น้องสาวฝาแฝดของลุค ที่เกิดจา
กอนาคิน สกายวอร์คเกอร์ นักบินของฝ่ ายต่อต้าน โพ ดาเมรอน (Poe
Dameron) พบผูอ้ าวุโสหมู่บา้ น ลอร์ ซาน เทคคา บนดาวเคราาะห์แจคคู
(Jakku) จนเจอกับเรย์คนเก็บของเก่า โดยต่อมาเรย์พบว่าตนเองมีพลังพิเศษ
เชานเดียวกับเจได แลดาบของลุคก็เรี ยกหาเธอ
4

Jurassic World
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$1,671.7

เนื้อเรื่ องย่อ
สิ้ นสุ ดการรอคอยกว่า 14 ปี กับจูราสสิ คเวิลด์ซ่ ึ งเป็ นภาคต่อของ
Jurassic Park ภาพยนตร์ เกี่ยวกับสัตว์โลกล้านปี ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโลก ใน
ส่ วนของ Jurassic World นี้เป็ นเรื่ องราวในอีก 22 ปี ต่อจาก Jurassic
Park ด้วยเรื่ องราวเกิดขึ้นที่เดิมคือบนเกาะอิสลา นูบลา ซึ่ งถูกทาให้เป็ นสวน
สนุก และแหล่งพักผ่อนของครอบครัวซึ่ งมีการแสดงไดโนเสาร์สายพันธุ์
ต่างๆ ในภาคนี้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของไดโนเสาร์ข้ ึนมาใหม่ ซึ่ งไดโนเสาร์
พันธุ์ใหม่น้ ีมีความฉลาดและเรี ยนรู ้เร็ วกว่าไดโนเสาร์ธรรมดา จนกระทัง่
นามาสู่ หายนะครั้งใหญ่ของสวนสนุกอันเป็ นที่พกั ผ่อนนี้ เนื่องจากไดโนเสาร์
สายพันธุ์ใหม่ไม่สามารถถูกควบคุมดูแลจากสวนสนุกได้เพราะมันมีความ
ฉลาดและมีพละกาลังมากเกินไป อีกทั้งยังเป็ นไดโนเสาร์ กินเนื้อที่ฉลาด
ว่องไวที่สุดเนื่องจากไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาติ ไดโนเสาร์พนั ธุ์ใหม่น้ ีจะ
สร้างความเสี ยหายให้แก่ส่วนสนุกมากน้อยเพียงใดสามารถติดตามได้ใน
ภาพยนตร์
5

Marvel's The Avengers
$1,518.8
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เนื้อเรื่ องย่อ
ภาพยนตร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ สร้างโดย Marvel Studio มีการกาหนดฉายใน
วันที่ 4 พฤษภาคมพ.ศ 2555 เรื่ องราวเกี่ยวกับการรวมตัวของซุปเปอร์ฮีโร่ ชื่อ
ดัง โดยการรวมตัวครั้งนี้เพื่อต่อสู ้กบั ศัตรู ที่หมายจะครองโลกซึ่ งมาจากต่าง
ดาว โดยผูบ้ ุกรุ กมีเป้ าหมายที่จะยึดและทาลายโลก การต่อสู ้ครั้งนี้ไม่อาจทาได้
เพียงลาพังเนื่องจากเป็ นศึกที่ใหญ่เป็ นครั้งแรกของโลกที่มีมนุษย์ต่างดาวเข้า
มาโจมตี แต่กระนั้นแล้วการรวมตัวของซุปเปอร์ฮีโร่ ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคน
เข้าใจ เนื่ องจากมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น ทาให้เรื่ องราวยิง่ วุน่ วายและร้ายแรง
มากขึ้น แต่สุดท้ายซุ ปเปอร์ฮีโร่ ก็เป็ นฝ่ ายชนะ สามารถปกป้องโลกไว้ได้

6

Furious 7

$1,516.0
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เนื้อเรื่ องย่อ
หลังจากที่ดอมินิคหรื อดอมพระเอกของเรื่ องได้ยา้ ยไปอยู่
สหรัฐอเมริ กาแต่กลับมีชายคนหนึ่งสามารถแอบเข้าไปขโมยข้อมูลในหน่วย
ปฏิบตั ิการรักษาความปลอดภัยทางการทูต จนทาให้เกิดความเสี ยหายอย่าง
หนัก อีกทั้งโจรคนนี้ยงั ปาระเบิดใส่ บา้ นของดอมและถ้าลูกทีมของดอมที่
โตเกียว ยอมจึงจาเป็ นที่จะต้องแก้แค้นและร่ วมมือกับเพื่อนในทีมอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ตกลงกันว่าจะวางมือแล้ว หลังจากดอมได้ต่อสู ้และวางแผน
จนกระทัง่ สามารถจัดการกับโจรที่สร้างความเสี ยหายอย่างร้ายแรงนี้แล้ว โดม
ก็กลับไปทาตามสัญญาด้วยการปลีกตัวออกไปพักผ่อนและไม่กลับมาสู่ วงการ
การโจรกรรมอีกเลย ในภาคนี้เป็ นภาคที่โด่งดังเนื่องจากมีนกั แสดงใน
ภาพยนตร์ เสี ยชีวติ ทางผูก้ ากับจึงใช้ special effect ตัดต่อน้องชายของ
นักแสดงมาแสดงแทน และเพิ่มเติมจากหลายฉากเพื่อเป็ นที่ระลึกแก่นกั แสดง
คนนี้อีกด้วย
7

Avengers: Age of Ultron

$1,405.4
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เนื้อเรื่ องย่อ
อเวนเจอร์ ศึกมหาอัลตรอนถล่มโลก เป็ นภาพยนตร์ลาดับที่ 11 ใน
จักรวาลภาพยนตร์ Marvel โดยรวบรวมซุปเปอร์ฮีโร่ เพื่อมาปฏิบตั ิภารกิจต่อสู ้
กับอัลตรอนซึ่ งมีปัญหา อัลตรอนเกิดจากการพัฒนาปั ญญาประดิษฐ์ของโทนี่
สตาร์ ค ซึ่ งมุ่งหวังให้ลูกอยูใ่ นความปลอดภัย และจะดีมากหากได้รับการ
ปกป้ องตลอดเวลาเขาจึงคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ซ่ ึ งมีความคิด หรื อเรี ยกว่า
ปั ญญาประดิษฐ์ข้ ึนด้วยอานาจของอัญมณี อินฟิ นิต้ ีสโตน ซึ่ งเป็ นอัญมณี พิเศษ
จากต่างดาว โดยอัญมณี น้ ีมีพลังอานาจมากและสามารถสร้างสรรค์ส่ิ งมีชีวติ
หรื อสิ่ งใดก็ตามแต่ได้ โดยในระหว่างที่โทนี่สตาร์คสร้างหุ่นยนต์
ปั ญญาประดิษฐ์น้ นั กลับเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์
กลับเข้าใจว่าตลอดเวลาที่ผา่ นมาโทนี่สตาร์คนั้นเป็ นผูค้ วบคุมดูแลเหล่า
อัลตรอนหรื อหุ่นยนต์ท้ งั หมด จึงมีความคิดที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อยึด
โลกและไม่ตอ้ งอยูใ่ นอาณัติของใครอีกต่อไป แทนที่จะมีความคิดปกป้องโลก
อย่างที่โทนี่สตาร์ คต้องการ เอาจรกัดคิดที่จะบ่อนทาลายสิ่ งมีชีวติ บนโลกให้
สู ญสิ้ นเผ่าพันธุ์ เรื อไว้แต่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ซ่ ึ งเป็ นวิวฒั นาการที่
เหมาะสมสาหรับโลกใบนี้ในความคิดของอัลตรอนการต่อสู ้ครั้งนี้ มีความ
พิเศษจากอินฟิ นิ ต้ ีสโตนคือในระหว่างที่โทนี่สตาร์คทาการสร้าง
ปั ญญาประดิษฐ์หรื ออัลตรอนนั้น อินฟิ นิต้ ีสโตนได้สร้างซุปเปอร์ ฮีโร่ ข้ ึนมา
ใหม่อีก 1 ตัว ซึ่ งพัฒนามาจากหุ่นยนต์ของโทนี่สตาร์คเช่นกัน การต่อสู ้ครั้งนี้
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เสี่ ยงชีวติ ผูค้ นมากมาย แต่โลกที่อยูใ่ นมือของซุปเปอร์ ฮีโร่ ก็ยอ่ มเป็ นโลกที่ถูก
พิทกั ษ์ มิอาจให้เอาตอนทาลายได้โดยง่ายอย่างแน่นอน
8

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2

เนื้อเรื่ องย่อ
การผจญภัยภาคสุ ดท้ายของ Harry Potter ภาพยนตร์เวทมนตร์ที่โด่งดัง
ที่สุดในโลก โดยดาเนินเรื่ องต่อจากภาคที่แล้วที่แฮร์รี่เดินทางตามหาฮอร์ค
รักซ์ ซึ่ งจะสามารถฆ่า Lord voldemortได้หากมีท้ งั หมด 7 ชิ้น แต่สุดท้ายแล้ว
แฮรี่ และเพื่อนๆกลับถูกผูเ้ สพความตายจับได้แต่แฮร์ รี่ก็สามารถต่อสู ้และหนี
รอดออกมาได้แต่การหนีรอดในครั้งนี้กลับต้องเสี ยสละชีวติ ของเพื่อนรักคน
หนึ่งของแฮร์ รี่ต้ งั แต่ภาค 2 ไปนัน่ ก็คือด๊อบบี้เอลฟ์ ประจาบ้านซึ่ งเคยช่วยเหลือ
แฮร์ รี่ต้ งั แต่เขายังเด็กๆ ยิง่ การเสี ยสละชีวติ มากขึ้นเท่าไหร่ แฮรี่ ก็ยงิ่ มีความ
ตั้งใจที่จะฆ่า Lord voldemort มากขึ้นเท่านั้น การเผชิญหน้าในครั้งนี้ Harry
ต้องเลือกระหว่างการสละชีวติ ตนเองหรื อสละชีวติ ผูอ้ ื่น โดยศึกครั้งนี้เป็ นครั้ง
สุ ดท้ายที่จะชี้ชะตาทั้งโลกเวทมนตร์ และโลกมนุษย์

9

Star Wars: The Last Jedi

$1,341.5

$1,325.8
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เนื้อเรื่ องย่อ
ภาพยนตร์ เรื่ องนี้ผลิตโดยลูคสั ฟิ ล์มเมื่อพ.ศ. 2555 เป็ นเรื่ องราว
เกี่ยวกับฝ่ ายต่อต้านที่นากองทัพโดยนายพลเรอาซึ่ งเป็ นน้องสาวของเจไดผู ้
โด่งดังและเป็ นเจไดคนสุ ดท้าย โดยฝ่ ายต่อต้านของนายพลเรอาต่อสู ้กบั
กองทัพยานปฐมภาคี โดยฝ่ ายของเลอาได้สูญเสี ยคนและยานอวกาศไป
จานวนมากแต่คะนั้นแล้วปฐมภาคีก็ยงั ติดตามมาได้ ไคโร เรนซึ่ งเป็ นลูกชาย
ของเลอาได้เข้าร่ วมกับปฐมภาคีนากองทัพรบกับฝ่ ายต่อต้าน ในขณะที่กาลัง
ต่อสู ้กนั อยูน่ ้ นั เขาได้รับคาสั่งให้สังหารเลอาแต่เขากลับลังเลและไม่กล้าที่จะ
เหนี่ยวไกปื นเพื่อทาลายยานของเลอา ทาให้นายพลคนอื่นลงมือยิงยานของเร
ยาจนเสี ยหาย ในการต่อสู ้ครั้งนั้นเลอาได้รับบาดเจ็บสาหัส ทาให้รองผูก้ าร
ต้องขึ้นมาทาหน้าที่บงั คับบัญชาและเป็ นหัวหน้าแทน ด้วยการต่อสู ้ครั้งนี้ทา
ให้ใคร ไคโร เรนลูกชายของเรอาสับสนในตัวเองเป็ นอย่างมากแต่กระนั้น
แล้วไคโร เรนก็มีความตั้งใจที่จะทาลายนิกายเจไดของลุคให้สูญสิ้ นไป
เนื่องจากในขณะที่ไคโร เรนฝึ กเจไดเมื่อสมัยยังเด็กกับลุคกลับถูกรุ กลอบ
สังหารแต่ไม่สาเร็ จทาให้เขาเกิดความแค้นๆภายในใจและเกลียดลัทธิเจได ซึ่ ง
ฝ่ ายต่อต้านก็มิใช่ไม่มีบุคคลซึ่ งมีพลังพิเศษเลยเนื่องจากเร สาวน้อยจาก
ดวงดาวอันไกลโพ้นคือพึ่งค้นพบว่าตนเองมีพลังพิเศษและทาให้เธอสับสน
อย่างมากว่าควรจะทาอย่างไรกับพลังที่มีอยูจ่ ึงเดินทางไปหาลูกเพื่อที่จะให้ลุก
สอนวิชาเจไดให้แต่เธอกลับรู ้ความจริ งว่าสาเหตุที่ลุกไม่ฝึกเจไดคนไหนอีก
เลยหลังจากฝึ กไคโร เรนเนื่องจากเขาเสื่ อมศรัทธาและรู ้สึกว่าตนเองเป็ น
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สาเหตุที่ทาให้จกั รวาลวุน่ วายรู ้ความจริ งว่าลุกเคยคิดลอบสังหารใคร
Lolane เล่ห์จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนไคโร เรน ให้กลับมาเป็ นคนดีอีกครั้ง
10

Frozen

$1,276.5
เนื้อเรื่ องย่อ
ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่ จาก Walt Disney เรื่ องราวเกี่ยวกับอาณาจักรแห่ง
เอเรนเดลล์ ดินแดนอันสงบสุ ขและห่างไกล โดยพระราชาและพระราชินีได้มี
ธิ ดาด้วยกัน 2 คนคือเจ้าหญิงเอลซ่าและเจ้าหญิงแอนนา เจ้าหญิงเอลซ่าเกิดมา
พร้อมกับพลังพิเศษสามารถเสกหิมะและควบคุมความหนาวเย็นได้ วันหนึ่ง
เมื่อเอลซ่าเล่นกับแอนนาเธอกับพลาดปล่อยพลังน้ าแข็งถูก แอนนาเข้าอย่าง
จัง เข้าอย่างจังแอนนา เข้าอย่างจังแอนนาเมื่อโดนพลังน้ าแข็งเข้าไปก็หมดสติ
และอาการหนัก แทบจะไม่มีทางรักษาแต่โชคดีที่พระราชาและพระราชินี
สามารถหาทางรักษาแอนนาได้ในที่สุดเพียงแต่แอนนาจะต้องไม่ถูกเวทมนต์
ของเอลซ่าอีกหากเธอโดนเวทมนตร์ น้ ีอีกครั้งเธอจะต้องเสี ยชีวติ และไม่
สามารถรักษาได้อีกเลย ฝ่ ายเอลซ่าเมื่อรู ้ตวั ว่าเป็ นอันตรายต่อน้องสาวก็ปิดตัว
เงียบและขังตัวเองไว้ในห้องแอบซ่อนพลังพิเศษนี้ไม่ให้ใครได้รับรู ้และนับ
แต่น้ นั เป็ นต้นมาก็ไม่มีใครเคยเห็นเอลซ่าอีกเลย แอนนาผูเ้ ติบโต ผูเ้ ติบโตมา
ไม่เคยพบพี่สาวลึกๆก็เกิดความสงสัยว่าเหตุใดเมื่อก่อนยังเคยเล่นสนุกกันได้
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แต่เมื่อโตขึ้นทาไมพี่ถึงปิ ดตัวเงียบและตีตวั ออกห่างเธออย่างเห็นได้ชดั
เหตุการณ์ต่างๆก็ผา่ นไปอย่างรวดเร็ วพระราชากับพระราชินีเสี ยชีวติ ระหว่าง
การเดินทางในทะเลเอลซ่าผูเ้ ป็ นพี่สาวจึงจะต้องรับหน้าที่ดูแลเมืองเอเรนเดล
ต่อจากบิดาและมารดาของเธอ ในวันปราบดาภิเษกนั้นเธอกลับพลาดพลั้ง
ปล่อยพลังพิเศษออกมาทาให้ผคู ้ นในเมืองตื่นตระหนกเป็ นอย่างมาก เธอทา
ให้เมืองทั้งเมืองเป็ นน้ าแข็ง นับแต่วนั นั้นเป็ นต้นมาก็เกิดเรื่ องราวมากมาย
จนกระทัง่ เธอพลาดปล่อยพลังใส่ แอนนาอีกครั้งหนึ่งคนนี้ แอนนาตัวแข็งเป็ น
น้ าแข็งและเสี ยชีวติ เอลซ่าเสี ยใจมากเธอกอดแอนนาแน่นและภาวนาให้แอน
นาฟื้ นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ด้วยพลังแห่งความรักที่เธอมีต่อน้องสาว สามารถ
ละลายน้ าแข็งและทาลายมนต์ที่ทาลายแอนนาได้สาเร็ จ
11

Beauty and the Beast (2017)

$1,263.5

เนื้อเรื่ องย่อ
เรื่ องราวของโฉมงามกับเจ้าชายอสู ร ซึ่ งถูกจากเนื่องจากดูหมิ่นแม่มด
พูดเข้ามาขอความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยแต่เจ้าชายกลับดูหมิ่นแม่มดว่ามี
รู ปร่ างหน้าตาน่าเกลียดแม่มดจึงสาปเขาให้กลายเป็ นอสู ร เพื่อเรี ยนรู ้วา่ คนเรา
ไม่จาเป็ นที่จะต้องมองกันแต่เพียงภายนอกโดยหากจะทาลายเวทมนนี้จะต้อง
ใช้หญิงสาวสื่ อรักเขาด้วยหัวใจที่แท้จริ งเท่านั้นถ้าเขาไม่พบหญิงสาวที่รักเขา
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ด้วยใจอย่างแท้จริ งทันเวลาที่ดอกกุหลาบกลีบสุ ดท้ายร่ วงหล่นเจ้าชายจะ
กลายเป็ นอสู รตลอดไปไม่มีทางได้กลับมาเป็ นมนุษย์อีกครั้ง
12

The Fate of the Furious

$1,236.0

เนื้อเรื่ องย่อ
เรื่ องราวของการต่อสู ้ของดอม ผูซ้ ่ ึ งเดินทางจากนักแข่งรถชื่อดังเป็ น
โจรผูโ้ ด่งดังในภาคนี้ดอมต้องต่อสู ้ เพื่อคนในครอบครัวอีกครั้ง และที่สาคัญ
ดอมได้มีลูกชายอีกหนึ่งคนเขาต้องต่อสู ้เพื่อให้ลูกชายปลอดภัยโดยการทรยศ
ต่อครอบครัวทุกคน
13

Iron Man 3

$1,214.8
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เนื้อเรื่ องย่อ
เรื่ องราวของโทนี่สตาร์ค เศรษฐีผเู ้ ป็ นซุปเปอร์ ฮีโร่ จากเกาะเหล็กและ
แหล่งพลังงานภายในตัว ในภาคนี้โทนี่ตอ้ งต่อสู ้กบั วายร้ายซึ่ งแฝงตัวและไม่มี
ใครเคยเห็นหน้ามาก่อน โทนี่ตอ้ งสู ญเสี ยบ้านและทุกสิ่ งทุกอย่างเนื่องจากถูก
ระเบิด และระดมยิงจากเฮลิคอปเตอร์ อย่างแรง เหตุการณ์น้ ีทาให้โทนี่
ตระหนักว่าการมีหุ่นยนต์และอยูใ่ นแวดวงของการต่อสู ้น้ นั ไม่เพียงแต่เป็ น
อันตรายต่อตัวเขาเองเพียงเท่านั้น แต่ยงั เป็ นอันตรายต่อคนที่เขารักที่สุดอีก
ด้วย
Minions

$1,159.4
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เนื้อเรื่ องย่อ
เรื่ องราวของมินเนี่ยนตัวจิ๋วซึ่ งตามหาผูท้ ี่จะมาเป็ นเจ้านายของตัวเอง
โดยมินเนี่ยนมีนิสัยใจคอชอบผูน้ าที่เป็ นวายร้ายหรื อคิดการไม่ดี แต่เจ้านาย
คนแล้วคนเล่าก็พลาดท่าเสี ยชีวติ ไปเพราะการปฏิบตั ิอนั พิลึกพิลนั่ ของมิน
เนี่ยนทั้งหลาย นับตั้งแต่โลกไดโนเสาร์จนถึงโลกปัจจุบนั มินเนี่ยนมีเจ้านาย
แล้วมากมายไม่ใช่แค่หลายคนแต่หลายสายพันเลยด้วยกัน
Captain America: Civil War

$1,153.3
เนื้อเรื่ องย่อ
กัปตันอเมริ กาไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของการต่อสู ้เพื่อสิ ทธิของตนเอง
เท่านั้นแต่เป็ นซุ ปเปอร์ ฮีโร่ ที่มีความเป็ นผูน้ าสู งในภาคนี้กปั ตันอเมริ กาต้อง
ต่อสู ้กบั การยอมรับสนธิ สัญญาว่าด้วยการต่อสู ้ของซุปเปอร์ ฮีโร่ วา่ จะต้องอยู่
ในการควบคุมของรัฐบาล สตีฟ หรื อกัปตันอเมริ กาผูซ้ ่ ึ งเชื่อว่า การปกป้อง
โลกเป็ นสิ ทธิ ที่ซุปเปอร์ ฮีโร่ ควรตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองการไม่ยอมเซ็น
สนธิ สัญญานี้ทาให้เกิดการแตกแยกเกิดขึ้นรวมถึงการถูกระดมยิงของผูก้ าร
ฟิ วรี่ ซ่ ึ งเป็ นผูน้ าของเหล่า Avengers ด้วย สตีฟจาเป็ นที่จะต้องสื บหาต้นตอว่า
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ใครเป็ นคนคิดการนี้อีกครั้งยิง่ สื บค้นยิง่ พบว่ามีเรื่ องราวที่ซบั ซ้อนซ่อนเงื่อน
ทั้งกับเพื่อนรักของเขาและทีมอีกมากมาย
Transformers: Dark of the Moon

$1,123.8

17

เนื้อเรื่ องย่อ
กลุ่มหุ่นยนต์ที่ตอ้ งมาใช้ชีวติ บนโลก หลังจากที่ท้ งั สองฝ่ ายคือ ออโต
บอท และดีเซปติคอนสู ้กนั จนดาวตัวเองพินาศไปแล้ว แต่ฝ่ายหลังก็ยงั
พยายามจะยึดครองโลกอยู่ และคราวนี้พวกดีเซปติคอนก็มีแผนการใหม่ ซึ่ ง
อาวุธลับในการครองโลกอยูบ่ นดวงจันทร์
The Lord of the Rings: The Return of the King

$1,119.9
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เนื้อเรื่ องย่อ
ปั จฉิ มบทแห่งภาพยนตร์สุดอลังการ เรื่ องราวของแหวนครองพิภพซึ่ง
เป็ นแหวนแห่งอานาจการร่ วมมือกันของทุกเผ่าพันธุ์เพื่อทาลายแหวนวงนี้มา
สิ้ นสุ ดที่ภาคนี้ โดย โฟรโด้ผซู ้ ่ ึ งครองแหวนและรับหน้าที่ทาลายแหวนได้
เดินทางไปถึงภูมรณะซึ่ งเป็ นภูเขาไฟที่หลอมแหวนวงนี้ข้ ึนมาเนื่องจากแหวน
วงนี้จาเป็ นที่จะต้องถูกทาลายในสถานที่สร้างมันเท่านั้นไม่สามารถใช้เวท
มนต์หรื อพละกาลังใดๆเพื่อทาลายได้ โฟรโด้จึงจาเป็ นที่จะต้องเดินทางมาที่ภู
มรณะนี้ เพื่อทาลายแหวนและทาให้จอมมารไม่อาจกลับมามีอานาจใน
มัชฌิมาโลกนี้ได้อีกต่อไป
Skyfall

$1,108.6
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เนื้เรื่ องย่อ
เรื่ องราวของสายลับอันเป็ นตานานที่โด่งดังไปทัว่ โลกจากการสร้าง
ภาคต่อมาแล้วมากมาย ในภาพนี้ก็ยงั คงเป็ นการต่อสู ้ของสายลับเจมส์บอนด์
ซึ่ งเขาต่อสู ้ดว้ ยทักษะที่มีท้ งั หมดรวมถึงอุปกรณ์อนั น่าทึ่งที่ปรากฏอยูใ่ นทุกๆ
ภาค ทาให้เรื่ องราวของ Skyfall ยิง่ น่าติดตามมากยิง่ ขึ้น เรื่ องราวของเจมส์
บอนด์น้ นั ต้องอาศัยความฉลาดและพละกาลังในภาคนี้บอลต้องต่อสู ้กบั ทั้ง
ตนเองและผูอ้ ื่นแต่เขาก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ตามสไตล์เจมส์
บอนด์
Transformers: Age of Extinction

$1,104.1

20

เนื้อเรื่ องย่อ
สถานการณ์พลิกจากหน้ามือเป็ นหลังมือเมื่อออโตบอทอื่นๆเสี ยชีวติ
เกือบทั้งหมดในขณะเดียวกัน Optimus Prime ก็ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงการ
ต่อสู ้ของหุ่นยนต์ท้ งั สองฝ่ ายเกิดขึ้นขณะที่โลกกาลังฟื้ นตัวเนื่องจากมีมนุษย์
กลุ่มหนึ่งพยายามสร้างประวัติศาสตร์ใหม่โดยมีโลกเป็ นเป้าหมายของมหา
วิบตั ิครั้งนี้
The Dark Knight Rises

$1,084.9
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เนื้อเรื่ องย่อ
เป็ นเวลาถึง 8 ปี แล้วที่แบ็คแมนหายตัวไปด้วยจักรการเป็ นฮีโร่ กบั
กลายเป็ นผูห้ ลบหนีอศั วินรัตติกาลหรื อแบทแมนนั้นยอมเสี ยสละทุกสิ่ งทุก
อย่างในชีวติ ของเขาเพื่อรับผิดในการเสี ยชีวติ ของฮาวี เดนส์ นักการเมืองคน
หนึ่งซึ่ งเป็ นที่ชื่นชอบและเป็ นคนดีในสายตาของผูค้ นในเมืองก็อธแธม
เนื่องจากแบทแมนไม่อยากให้คุณในก็อธแธมเสื่ อมเสี ยศรัทธาในการเป็ นคน
ดีเขาจึงรับผิดชอบสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยรับผิดว่าเป็ นคนฆ่าทั้งๆที่ไม่ได้ทาแต่ทุก
อย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีแมวขโมยเจ้าเล่ห์เผยโฉมพร้อมกับปฏิบตั ิการลับที่
น่ากลัวไปกว่านั้นคือไม่วา่ แบทแมนจะมีววิ ฒั นาการขนาดไหนไหว้ร้ายสวม
หน้ากากก็มีแผนป่ วนก็อธแธมจนดิบให้ Batman ต้องเข้ามาต่อสู ้เพื่อปกป้ อง
เมืองอีกครั้ง
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