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การวิเคราะห์ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างท่ีมีรายได้สูงสุดตลอดกาล ทั้ งหมด 20 เร่ืองน้ี ได้
ท าการศึกษาส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีมีรายได้สูงสุดตลอดกาล อา้งอิงผลจากสถิติ box office เพื่อ
ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละส่วนประกอบ รวมถึงการน าเสนอในดา้นต่างๆของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง  
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างในอนาคต ผลการศึกษาพบว่ามีส่ือภาพยนตร์
ตวัอยา่งทั้งหมด 11 เร่ืองท่ีมีการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร โดยมีขอ้สังเกตวา่เป็นภาพยนตร์ท่ี
เคยเผยแพร่เร่ืองราวมาก่อน และมี 9 เร่ือง ท่ีมีการส่ือความหมายโดยนยั ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่ามกัเป็น
ภาพยนตร์ภาคต่อ ในส่วนของการน าเสนอด้านองค์ประกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  2 ส่วน พบวา่ องคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งดา้นภาพ มีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือ 
มีส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งจ านวน 8 เร่ือง ซ่ึงแสดงภาพสินคา้หรือในท่ีน้ีคือเน้ือเร่ืองเป็นหลกั ในส่วน
ของการใชโ้ทนสี พบวา่การใชโ้ทนสีสอดคลอ้งกบัประเภทของภาพยนตร์อยา่งชดัเจน เช่นเดียวกบั
การใชเ้สียง  ซ่ึงมีการใชเ้สียงเพลงท่ีให้อารมณ์สอดคลอ้งแนวหรือประเภทของภาพยนตร์ และใน
ส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนิยมใช้เพลงท่ีปลุกเร้าอารมณ์ มีจงัหวะเร็วเพื่อสร้างความต่ืนเตน้ ในขณะท่ี
การใช้เสียงพูดในเล่าความรู้สึกมีความส าคญัมากท่ีสุดและนิยมใช้มากท่ีสุด จากผลการศึกษา
ทั้งหมดน้ีจึงแสดงให้เห็นวา่ องคป์ระกอบต่างๆของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีมีผลต่อความรู้สึกของ
ผูช้มนั้น เป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดเพื่อดึงดูดใจ โดยสรุปแล้ว จากผลการศึกษาพบว่าการผลิตส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอย่างนั้นก็เพื่อใช้ในการดึงดูดและกระตุน้อารมณ์ของผูช้มในระยะเวลาอนัสั้ นท่ีสุด 
โดยเนน้การส่ือสารท่ีกระชบัในขณะเดียวกนัก็รวบรวมส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารไวอ้ยา่งครบถว้น 
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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.



 

กติตกิรรมประกาศ 

 
 การค้นควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณาท่ีให้ค  าแนะน าขอ้คิดเห็น
ตรวจสอบ และแก้ไขร่างการค้นควา้อิสระเล่มน้ีมาโดยตลอด ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ 
โอกาสน้ี 
 ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ ท่ีกรุณาให้
เกียรติเป็นประธานโดยมี และรองศาสตราจารย ์ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย ์เวช  เป็นกรรมการในการสอบ
การคน้ควา้อิสระ ซ่ึงไดก้รุณารับฟังและออกความคิดเห็นในการตรวจแกไ้ขการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน   
 โดยผูท่ี้เป็นก าลังหลกัอนัจะมิกล่าวถึงไม่ได้คือบิดามารดาผูซ่ึ้งเป็นท่ีปรึกษารวมถึงเป็น
แรงผลกัดนัในทุกเวลาท่ีผูเ้ขียนเกิดปัญหา ซ่ึงหากไม่ไดส้องท่านน้ี การคน้ควา้อิสระเล่มน้ีก็ไม่มีวนัจะ
ส าเร็จลุล่วงไดเ้ลย 
 ทา้ยน้ีผูเ้ขียนขอนอ้มร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
ท่ีอยู่ในสากลโลก อนัเป็นท่ีพึ่งให้ผูเ้ขียนมีสติปัญญาในการจดัท าการคน้ควา้อิสระให้ส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี ผูเ้ขียนขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผูเ้ขียน ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือ และ
บทความต่าง ๆ ท่ีใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขียนจนสามารถใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 ตั้งแต่อดีตในกรณีท่ีมีการแสดง หรือมีภาพยนตร์ออกฉายมกัจะมีส่ือตวัอย่างท่ีใช้ในการ
เชิญชวนรวมถึงแจง้รายละเอียดของการแสดงหรือภาพยนตร์นั้นๆให้ผูช้มไดท้ราบและเกิดความ
สนใจ ซ่ึงหากเปรียบเทียบตวัภาพยนตร์เป็นสินคา้แลว้ ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งก็คือการส่งเสริมการ
ขายประเภทหน่ึง ท่ีนอกจากจะท าให้ผูช้มทราบรายละเอียดของเร่ืองราวในภาพยนตร์ท่ีก าลงัจะฉาย
แลว้ ยงัท าให้ผูช้มสามารถเห็นความแตกต่างของภาพยนตร์แต่ละเร่ืองเพื่อการตดัสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนั โดยแมว้า่ตวัภาพยนตร์จะมีคุณภาพและความโดดเด่นมากเพียงใด หากขาด
การส่ือสารให้ผูช้มทราบและเข้าใจอย่างเหมาะสมแล้วภาพยนตร์เร่ืองนั้นก็ยากท่ีจะประสบ
ความส าเร็จได้ เน่ืองจากผู ้ชมไม่ได้ทราบว่าภาพยนตร์เร่ืองนั้ นนั้ นจะเข้าฉายเม่ือไหร่และมี
รายละเอียดอยา่งไร การส่งเสริมการขายหรือท่ีเรียกวา่การท าภาพยนตร์ตวัอยา่ง เพื่อชกัจูงหรือโนม้
น้าวใจให้ผูช้มเกิดการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์จึงมีความส าคญัทดัเทียมกบัเทคนิคการถ่ายท า
หรือบทโทรทศัน์ท่ีสนุกสนาน เพราะหากขาดส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งแลว้ กระบวนการทั้งหมดท่ีท า
ให้ภาพยนตร์สมบูรณ์แบบนั้นก็มิอาจแสดงสู่สายตาของผูช้มไดเ้ลยความส าเร็จของภาพยนตร์นั้น
สามารถวดัได้จากหลายส่วนด้วยกนั นอกจากคุณภาพของภาพยนตร์ เร่ืองราวท่ีสนุกสนานน่า
ติดตามและทีมผูส้ร้างท่ีเคยสร้างผลงานท่ีประสบความส าเร็จมาก่อนแลว้ ในส่ิงส าคญัท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของภาพยนตร์คือ ยอดรายได้ (BOX OFFICE SUCCESS) ท่ีเกิดข้ึนจากการ
สนบัสนุนของผูช้มรวมถึงความส าเร็จในการท าการตลาดทั้งหมด ซ่ึงสามารถติดตามไดจ้ากเวบ็ไซต์
หลกัของ BOX OFFICE (www.boxofficemojo.com) โดยเป็นเวบ็ไซต์ท่ีรวบรวมสถิติขอ้มูลในทุก
ดา้นเก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองจากเป็นผูใ้หบ้ริการรายงานขอ้มูลชั้นน า BOX OFFICE เป็น
เจา้ของและด าเนินการโดย IMDb (www.imdb.com) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตภ์าพยนตร์อนัดบั 1 ของโลก จึง
สามารถวดัไดเ้ป็นสถิติตวัเลขท่ีชดัเจนและน่าเช่ือถือท่ีสุด   
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 อีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัเก่ียวกบัส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งคือ ในปัจจุบนัลกัษณะของส่ือท่ีมีมากมาย
หลายแบบนั้ นพบว่าส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างเป็นหน่ึงในการส่ือสารเก่ียวกับภาพยนตร์ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายไดใ้นวงกวา้งเพื่อการกระตุน้ให้เป็นกระแสนิยมหรือท่ีเรียกวา่ Integrated Marketing 
Communication (IMC) การท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงการส่ือสารและการส่ือความหมายของส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอย่างจึงจะท าให้สามารถเขา้ใจในรายละเอียดทั้งดา้นของสีหรือเสียงท่ีสอดคลอ้งกบั
การรับรู้และการส่ือสารไปยงัผูช้ม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในกรณีท่ีผูส้ร้างภาพยนตร์จ าเป็นท่ี
จะต้องท าส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างเพื่อดึงดูดผู ้ชมให้ได้มากท่ีสุดและท าให้ผูช้มเข้าใจแนวของ
ภาพยนตร์อยา่งถูกตอ้ง เพื่อท่ีภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆจะไดป้ระสบความส าเร็จอยา่งท่ีคาดการณ์ไว ้ใน
การศึกษาส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งในคร้ังน้ีไดเ้จาะจงศึกษาส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จ
ในดา้นรายไดถึ้ง 20 เร่ือง โดยวเิคราะห์ในแง่มุมต่างๆเพื่อใหเ้ห็นถึงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ
ส่ือสารของส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างท่ีประสบความส าเร็จในการดึงดูดผูช้มจนสามารถประสบ
ความส าเร็จทางด้านรายได ้โดยการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถประยุกต์ใช้ไดไ้ม่ว่าจะเป็นการท าส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอยา่งหรือส่ือใดๆก็ตามท่ีเป็นส่ือตวัอยา่งท่ีมีองคป์ระกอบเป็นภาพและเสียง 
 ตวัอยา่งของยอดรายไดข้องภาพยนตร์ไทยท่ีประสบความส าเร็จคือกรณีของภาพยนตร์ไทย
เร่ือง ตม้ย  ากุ ้ง ท่ีสามารถติดอนัดบัท่ี 4 ของภาพยนตร์สร้างรายได้สูงสุด ใน BOX OFFICE ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายไดถึ้ง 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลงัจากเขา้ฉายเพียง 3 วนั และ 
เร่ืององค์บาก มียอดจ าหน่ายตั๋วเข้าชมสูงกว่า 1,300,000 ใบ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
ความส าเร็จของต้มย  ากุ้ง และ องค์บาก กลายเป็นปัจจยัในการกระตุ้นตลาดภาพยนตร์ไทย ให้
กลบัมาอีกคร้ัง และศิลปะการต่อสู้อยา่ง “มวยไทย” กลาย เป็นท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก (จนัทร์ & ดล, 
2012) และแน่นอนว่าก่อนภาพยนตร์จะสามารถสร้างรายไดม้หาศาล ส่ิงแรกท่ีเปิดเผยต่อสายตา
สาธารณชนนัน่คือส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง  (ประสิทธ์ิ, 2014) ภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีเราพบเห็นไดบ้่อย
ในปัจจุบนัตามส่ือต่างๆแบ่งออกเป็นสองประเภทหลกัๆคือ TEASER และ TRAILER ซ่ึงสามารถ
สังเกตและแบ่งออกจากกนัไดอ้ยา่งง่ายคือ TEASER จะมีความยาวแบบสั้นแค่ประมาณ 1 นาทีหรือ
ต ่ากวา่จุดประสงคห์ลกัๆของ TEASER คือตอ้งสั้นไม่ตอ้งบอกรายละเอียดมาก แต่ตอ้งดึงดูดและย ัว่
เยา้ให้ผูช้มเกิดความรู้สึกสนใจในภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆ ส่วน TRAILER จะมีความยาวมากกว่า 
TEASER โดยจะมีความยาวประมาณ 2-3 นาที ใน TRALER ผูผ้ลิตจะสามารถอธิบายไดถึ้งแนวของ
ภาพยนตร์อารมณ์ทอดเร่ืองราวเขา้คร่าวๆ ฉากไฮไลทห์รือโฉมหนา้ของนกัแสดงหลกัในภาพยนตร์
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ในปัจจุบนัผูช้มจ านวนมากใช้ภาพยนตร์ตวัอย่างเป็นปราการด่านแรกในการเขา้ถึง
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของภาพยนตร์ใหม่ท่ีก าลงัจะเขา้ฉาย เช่น ขอ้มูลของนกัแสดงหลกั หรือก าหนดวนั
เข้าฉายภาพยนตร์ ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างจึงถือได้ว่าเป็นงานศิลปะท่ีมีความส าคัญในแง่ของ
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การตลาดภาพยนตร์เป็นอยา่งมาก และนอกจากนั้นยงัเป็นการส่ือสารถึงผูรั้บสารภายในเวลาอนัสั้น
อีกดว้ย หรือดงัท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างของภาพยนตร์ท่ีมีรายได้อนัดบั 1 
เร่ือง AVATAR เป็นภาพยนตร์สามมิติ ซ่ึงเก่ียวกบัอดีตนาวิกโยธินท่ีถูกเรียกมาปฎิบติัหน้าท่ีและ
การปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังนั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนถ่ายร่างกายของเขาให้เขา้ไปอยูใ่นร่างกายของชาว
นาวซ่ึีงเป็นชาวเผา่พื้นเมืองของดาวแพนดอร่า โดยการอาศยัอยูบ่นยาแพนดอร่านั้นตอ้งไปสอดแนม
และศึกษาวิถีชีวิตของชาวนาวีเน่ืองจากบนดาวแพนดอร่ามีแร่ชนิดหน่ึงซ่ึงมีมูลราคาสูงมาก ซ่ึงไม่
สามารถหาไดบ้นโลกมนุษย ์แต่ยิ่งเจคเขา้ไปเรียนรู้ถึงชีวิตของชาวนาวีมากข้ึนเท่าไหร่ ก็ท  าให้เขา
เขา้ใจถึงพลงัแห่งธรรมชาติบนดาวแพนดอร่า และความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงัและส่ิงมีชีวิตบนดาว
ดวงน้ี เจคเร่ิมรู้สึกถึงความผูกพนัท่ีมีต่อดาวดวงน้ี โดยเฉพาะวิถีชีวิตและชาวนาวีซ่ึงเขาหลงรัก แต่
ถึงอย่างนั้นเจคก็ยงัจ  าเป็นต้องท าหน้าท่ีของมนุษย์โลกท่ีต้องศึกษาและให้ข้อมูลแก่นายทุนท่ี
ตอ้งการแร่อนัมีค่าบนดาวดวงน้ี ต่อมาเจคไดเ้ขา้ใจตวัเองวา่เขาไดมี้จิตใจและวิญญาณท่ีผูกพนักบั
ดาวดวงน้ีมากและไม่สามารถทรยศท าลายดาวดวงน้ีได้ เจคจึงจ าเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องดาว
แพนดอร่าแทนท่ีจะเป็นผูบุ้กรุกอยา่งท่ีเคยท า ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดเ้ขา้ฉายในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 
17 ธนัวาคมพ. ศ. 2552 โดยคน้ต าแหน่งภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุดตลอดกาลอนัดบั 1 คือTitanicลง
ไปเป็นอนัดบั 2 แต่ภาพยนตร์เร่ืองอวตารน้ีก็ถูกจ ากดัโดยผูก้  ากบัคนเดียวกบัภาพยนตร์เร่ืองTitanic 
คือเจมส์ คาเมรอน โดยภาพยนตร์มีความยาว 161 นาที ผูน้  าแสดงเป็นคนจริงทั้งหมดแต่ใชเ้ทคนิค 3 
มิติเพื่อความสมจริงของตวัละครมากยิ่งข้ึน โดยเจมส์คาเมร่อนในฐานะผูก้  ากบัภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้
อธิบายเก่ียวกบัฉากต่างๆเอาไวไ้ดอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ดาวแพนดอร่านั้นเป็นฉากท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ
จากเทือกเขาสูงในประเทศจีนและอุทยานแห่งชาติต่างๆอีกทั้งยงัถ่ายท านกัแสดงด้วยเทคนิคทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายความเคล่ือนไหวและประมวลผลอย่างละเอียดในขณะท่ีนักแสดงถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกและการกระท าของตัวละครนั้นๆ นอกจากภาพยนตร์เร่ืองอวตารจะได้รับ
ต าแหน่งภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุดตลอดกาลเป็นอนัดบัหน่ึงแลว้ ยงัไดรั้บรางวลัออสกา้ชนะเลิศ
ถึง 3 รางวลั  รางวลัคือสาขาถ่ายภาพยอดเยีย่ม สาขาก ากบัศิลป์ยอดเยีย่ม สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยีย่ม 
และยงัไดร้างวลัลูกโลกทองค าชนะเลิศอีก 2 รางวลั  รางวลัในสาขาผูก้  ากบัภาพยนตร์ยอดเยีย่มและ
สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 2 และในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งก็ไดน้ าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัภาพยนตร์ได้
อยา่งชดัเจนมากอีกดว้ย 
 หากกล่าวโดยสรุป การท่ีภาพยนตร์ประสบความส าเร็จได ้จึงไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัคุณภาพของ
ทีมงานหรือเพียงอยา่งเดียว ระดบัรายไดท่ี้สามารถวดัไดก้็เป็นส่ิงส าคญั โดยเฉพาะระดบัรายไดข้อง
ภาพยนตร์ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับอนัเกิดจากการปล่อยส่ือตวัอยา่งภาพยนตร์ ผูจ้ดัท าจึง
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาส่ือตวัอยา่งภาพยนตร์เพื่อวิเคราะห์เทคนิคท่ีใชใ้นการส่ือสาร
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อนัก่อให้เกิดกระแสตอบรับท่ีแตกต่างกนัโดยเลือกภาพยนตร์ท่ีมีรายไดสู้งสุดจาก BOX OFFCE 
จ านวน 20 อนัดบั เพื่อวเิคราะห์และศึกษาส่ือตวัอยา่งภาพยนตร์เร่ืองนั้นๆในดา้นต่างๆ  
 

1.2 ค าถามน าวจิัย 
 
 1. ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จมีการส่ือความหมายไปในดา้นใด 
 2. ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งมีวธีิการน าเสนอในดา้นองคป์ระกอบอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 เพื่อทราบถึงวตัถุประสงค์และส่วนประกอบ รวมถึงการน าเสนอในด้านต่างๆของ
ภาพยนตร์ตวัอย่างจ านวน 20 เร่ือง ท่ีมีรายได้สูงสุดตลอดกาล อ้างอิงตามสถิติ BOX OFFICE 
SUCCESS เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งในอนาคต 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1. เขา้ใจถึงการสร้างความหมายในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จ 
 2. สามารถน าไปใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือเป็นแหล่งอา้งอิงทั้งใน
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกได ้
 3. ผลการวิเคราะห์เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ตอ้งการน าเนินธุรกิจเก่ียวกบัภาพยนตร์หรือก าลงั
ศึกษาเพื่อท าส่ือตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาสั้นในการน าเสนอ 
 4. เขา้ใจสภาพสังคมในขณะนั้น 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 วิเคราะห์ภาพยนตร์ตวัอยา่ง 20 อนัดบัแรกท่ีมียอดรายไดสู้งสุดโดยอา้งอิงสถิติขอ้มูลจาก 
ยอดรายได ้(BOX OFFICE SUCCESS) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้โดยเก็บขอ้มูลในระหว่าง เดือน
มกราคม ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2561 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. ส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง หมายถึง ส่ือท่ีมีเน้ือหาสั้นเพียง 2-3 นาที สร้างข้ึนเพื่อดึงดูดใจ 
โดยใชแ้ทนส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งของภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุด 20 อนัดบั ตามสถิติขอ้มูล BOX 
OFFICE โดยมีความยาวประมาณ 90 นาที ทั้งท่ีไม่รวม TRALER ซ่ึงมีความยาวและเน้ือหามากกวา่ 
 2. ประเภทของภาพยนตร์ หมายถึง การแบ่งประเภทของภาพยนตร์ตามแบบอเมริกัน 
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้6 ประเภทดว้ยกนั คือ วิทยาศาสตร์และจินตนาการ ต่อสู้ 
ชีวติ ตลก ระทึกขวญั ผจญภยั 
 3. BOX OFFICE SUCCESS หมายถึง ยอดรายได้จากแหล่งท่ีมาของสถิติยอดรายได้ท่ี
น่าเช่ือถือ ด าเนินการโดย IMDb (www.imdb.com) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตภ์าพยนตร์อนัดบั 1 ของโลก และ
มีความน่าเช่ือถือในการวดัความส าเร็จของภาพยนตร์ในดา้นต่างๆมากท่ีสุดในโลก 
 4.ภาพยนตร์ท่ีมีรายไดสู้งสุดตลอดกาล หมายถึง ภาพยนตร์ท่ีมีรายไดสู้งสูงจากสถิติBOX 
OFFICE ในหมวดของ All time ซ่ึงเรียงล าดบัจากภาพยนตร์ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์อย่างถูกตอ้ง
เท่านั้น และเร่ิมวดัตั้งแต่ปี 1990 
 
 



 

บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

เน้ือหาบทน้ีจะเป็นการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 9 ส่วนดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัต่อภาพยนตร์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบภาพยนตร์โฆษณา 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งประเภทภาพยนตร์ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือความหมายของภาพยนตร์โฆษณา 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 
2.6 แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ 
2.7 ทฤษฎีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 
2.8 ทฤษฎีการคาดหวงัจากส่ือ 
2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1. แนวคดิเกีย่วกบัการตัดต่อภาพยนตร์ 
 
 การตดัต่อภาพยนตร์นั้น ส าหรับกระบวนการโปรดกัชั่นคือโพสต์โปรดกัชั่น การตดัต่อ
หรือการล าดับภาพเป็นขั้นตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายส าหรับการสร้างสรรค์งานให้มี
ความสามารถท่ีจะส่ือสารถึงคนดูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การตดัต่อไม่ใช่การสร้างเร่ือง การสร้าง
เร่ืองจะเกิดข้ึนก่อน เม่ือผ่านกระบวนการต่างๆแล้วจึงเขา้สู่กระบวนการตดัต่อ  การตดัต่อตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจสองส่วนดว้ยกนั คือ (กีรติ ค  าสัตย,์ 2018) 
  1. เคร่ืองมือท่ีใชต้ดัต่อ คือ อุปกรณ์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์  
  2. ความเขา้ใจในการตดัต่อ คือ ความสามารถในการเขา้ใจหลกัการล าดบัภาพและ
เสียง อีกทั้งการต่อภาพของแต่ละมุมกลอ้งใหล่ื้นไหล 
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  โดยการจดัมุมกลอ้งมีทั้งหมด 11 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.1 การจดัมุมกลอ้ง 

 
Signifier Definition Meaning 

Close-Up ถ่ายแต่ใบหนา้ 

 
 

ความใกลชิ้ด (Intimacy) 

Medium Shot ถ่ายส่วนใหญ่ของร่างกาย 

 
 

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

Long Shot ถ่ายฉากและตวัละครหลายๆ ตวั 

 
 

ปริบท, ขอบเขตท่ีเกิด
เหตุการณ์ 

Full Shot ถ่ายร่างกายเตม็ตวั 

 
 

ความสัมพนัธ์ทางสังคม 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 
Signifier Definition Meaning 

Pan Down กลอ้งถ่ายกวาดแบบกด 

 
 

อ านาจ ฐานะท่ีสูงกวา 

Pan Up กลอ้งถ่ายกวาดชอ้นข้ึน 

 
 

ลกัษณะท่ีต ่าตอ้ยกวา่มี
อ านาจนอ้ยกวา่ 

Zoom In กลอ้งถ่ายเขา้หา 

 
 

การสังเกตการใหค้วาม
สนใจ 

Fade In ภาพในจอค่อยๆ สวางข้ึน จุดเร่ิมตน้ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

Signifier Definition Meaning 
Fade Out ภาพในจอค่อยๆ จางหายไป 

 
 

จุดจบ 

Cut การยา้ยภาพจากภาพหน่ึงไปสู่อีก ภาพหน่ึง 
 

เหตุการณ์ 2 อยา่งท่ีเกิด
ใน ช่วงเวลาใกลก้น 
ความต่ืนเตน้ 

Wipe ภาพค่อยๆ ถูกกวาดออกไปจาก หนา้จอ 
 

แสดงบทสรุป 

 
 แนวคิดของงานสร้างวดิีโอเบื้องต้น  
 1.  เขียน Storyboard 
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 ส่ิงแรกท่ีควรเรียนรู้ก่อนสร้างงานวิดีโอ ก็คือ   การเขียน Storyboard  คือ การจินตนาการ
ฉากต่างๆ ก่อนท่ีจะถ่ายท าจริงในการเขียน Storyboard อาจวิธีง่ายๆ ไม่ถึงขนาดวาดภาพปรกอบก็
ได ้เพียงเขียนวตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการส่ืออะไรหรืองานประเภทไหน จากนั้นดูวา่
ตอ้งการภาพอะไรบา้ง เขียนออกมาเป็นฉาก เรียงล าดบั 1, 2, 3,....... 
 2.  เตรียมองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีตอ้งใช ้ 
 ในการท างานวิดีโอ จะตอ้งเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถว้น ไม่วา่จะเป็นไฟล์วิดีโอ 
ไฟลภ์าพน่ิง ไฟลเ์สียง หรือไฟลด์นตรี 
 3.  ตดัต่องานวดีิโอ 
 การตดัต่อคือการน าองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเตรียมไวม้าตดัต่อเป็นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะ
ออกมาดีน่าสนใจเพียงใดข้ึนอยูก่บัการตดัต่อเป็นส าคญั ซ่ึงเราจะตอ้งเรียนรู้การตดัต่อในบทต่อไป
ก่อน 
 4.  ใส่เอฟ็เฟ็กต/์ตดัต่อใส่เสียง 
 ในขั้นตอนการตดัต่อ จะตอ้งตกแต่งงานวิดีโอดว้ยเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเล่นสี 
การใส่ขอ้ความ หรือเสียงดนตรี ซ่ึงจะช่วยใหง้านมีสีสัน และน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 5.  แปลงวดีิโอ เพื่อน าไปใชง้านจริง 
 ขั้นตอนการแปลงวดีิโอเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ในการท างานวดีิโอท่ีไดท้  าเรียบร้อยแลว้นั้นไป
ใชง้าน โปรแกรมสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น ท าเป็น VCD, DVD หรือเป็นไฟล ์WMV ส าหรับ
น าเสนอทางอินเทอร์เน็ต 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัองค์ประกอบภาพยนตร์โฆษณา 
 
 กระบวนการท างานของโฆษณาลว้นเป็นการท างานด้านการส่ือสารผา่นองคป์ระกอบของ
โฆษณาและเน่ืองจากภาพยนตร์โฆษณาเป็นส่ือท่ีสามารถน าเสนอได้ภาพและเสียงดงันั้นศาลใน
ภาพยนตร์โฆษณาจึงประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเป็นภาพและส่วนท่ีเป็นเสียงซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็นส่ี
ส่วนดงัต่อไปน้ี (อุไรวรรณ รัตนพนัธ์, 2552) 
 1. ผูน้ าเสนอ การเลือกใชผู้น้  าเสนอมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัเร่ืองราว 
 2. ส่วนของภาพ เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นรูปภาพเป็นส่ิงส าคญัมากในการโฆษณาซ่ึงเป็น
ภาพเคล่ือนไหวแตกต่างกบัภาพในส่ือส่ิงพิมพซ่ึ์งเป็นภาพน่ิงดงันั้นจึงสามารถเราเร่ืองราวสาธิต
วิธีการและน าเสนอศาลไดช้ดัเจนดีกวา่คุณสมบติัดงักล่าวท าให้ไดเ้ปรียบมากกวา่ส่ือประเภทอ่ืนๆ
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เพราะภาพเคล่ือนไหวจะช่วยสร้างความเขา้ใจในตวัศาลเกิดการจดจ าและเรียกร้องความสนใจอนัจะ
ท าใหก้ารโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยภาพประกอบโฆษณามกัมีลกัษณะดงัน้ี 
  2.1 ภาพแสดงบรรยากาศของเร่ือง เป็นภาพบรรยากาศมุมกวา้งเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
สถานท่ีๆ เร่ืองราวก าลงัด าเนินอยูส่่วนใหญ่เป็นภาพตอนเปิดเร่ืองเพื่อเราใจคนดูให้รับรู้อารมณ์ของ
ภาพยนตร์เป็นการปูอารมณ์ของคนดูก่อนถึงจุดส าคญัของเร่ืองอย่างไรก็ตามบางคร้ังอาจใช้ผา้ปิด
เร่ืองเพื่อให้คนดูเข้าใจถึงเร่ืองราวเหตุการณ์รวมถึงบรรยากาศทั้งหมดก็ได้เน่ืองจากภาพแสดง
บรรยากาศมกัเป็นภาพกวา้งท่ีท าใหค้นดูรู้สึกผอ่นคลาย 
  2.2 ภาพตวัแสดง อาจเป็นไดท้างวตัถุส่ิงของบุคคลผูน้ าเสนอท่ีแสดงออกถึงการ
กระท าและถูกกระท า  
  2.3 ภาพสินคา้ ในท่ีน้ีคืออการเผยเน้ือเร่ืองท่ีน่าติดตามภายในภาพยนตร์ซ่ึงลกัษณะ
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะตอ้งน า 3 ลกัษณะมาเรียงล าดบัต่อกนัให้มีความสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมเร่ืองราวได้
อยา่งชดัเจนสมบูรณ์รวมถึงโนม้นา้วใจใหเ้กิดความ น่าติดตามหรืออยากรู้ 
  2.4 สีของภาพ (อุไรวรรณ รัตนพนัธ์, 2552) สีมีอิทธิพลมากต่อชีวิตของมนุษยแ์ต่
ละสีจะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ทั้งสีท่ีมีวรรณะร้อนและสีท่ีมีวรรณะเยน็ นอกจากน้ียงัมีความ
เป็นสากลในการใหค้วามรู้สึกทางจิตวทิยากบัมนุษย ์ยกตวัอยา่งเช่น 
   2.4.1 สีน ้ าตาล ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแข็งแรง 
ความซ่ือสัตย ์ความไวใ้จ สุขภาพ ความย ัง่ยืน ความทนทาน ความเรียบง่าย ความเป็นผูใ้หญ่ ความ
เสมอภาค 
   2.4.2 สีแดง ความรัก ความหลงใหล ความต่ืนเต้น ความกระตือรือร้น 
ความสนใจ ความเร็ว ไฟ ความร้อน สงคราม พลัง ความมีชีวิตชีวา ความโกรธ ความก้าวร้าว 
อนัตราย ความมุ่งมาด ความเป็นผูน้ า ความแคน้ และความกลา้หาญ 
   2.4.3 สีน ้ าเงิน ความสงบ ความเงียบ ความมัน่คง ความศรัทธา ความมี
ระเบียบ ความจริง ความสุขุม ความเช่ือถือ ความจงรักภกัดี ความเยือกเยน็ ความราบร่ืน ความเป็น
เอกภาพ ความเป็นอนุรักษนิ์ยม แรงบนัดาลใจ 
   2.4.4 สีเขียว ธรรมชาติ ชีวิต มนุษยชาติ การเร่ิมตน้ ความสดช่ืน ความ
ปลอดภยั อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นอมตะ การเจริญงอกงาม การเติบโต การดูแล การ
รักษาเยยีวยา ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุม ความสมดุลทางกายและใจ ความสัมพนัธ์ท่ีดี 
   2.4.5 สีเหลือง ความร่ืนเริงเบิกบานใจ ความสุข ความสดใสร่าเริง พลงั 
อนาคต การมองโลกในแง่ดี อุดมคติ จินตนาการ ความหวงั แสงสว่าง ฤดูร้อน ปัญญา ปรัชญา 
ความคิดสร้างสรรค ์ความไม่จริงใจ ความข้ีขลาด การทรยศ ความริษยา ความเจบ็ป่วย อนัตราย 
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   2.4.6 สีม่วง ฐานนัดรศกัด์ิ จิตวญิญาณ ความสูงส่ง ความหรูหรา การเฉลิม
ฉลอง เวทมนตร์คาถา ความลึกลบั ความเพอ้ฝัน สติปัญญา การเปล่ียนแปลง การหลุดพน้ การปรุง
แต่ง ความโหดร้าย ความสง่างาม ความเยอ่หยิง่อวดดี ความโออ้วด ความเศร้าโศก การไวอ้าลยั 
   2.4.7 สีขาว ความบริสุทธ์ิ สันติภาพ ความสงบสุข ความดี ความเรียบง่าย 
ความสะอาด ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว ์ความหลุดพน้ ความวา่งเปล่า ความเบา ความเท่าเทียม 
การเกิด การแต่งงาน ความตาย สถานพยาบาล หิมะ การปลอดเช้ือโรค ความเยน็ ฤดูหนาว 
   2.4.8 สีชมพู ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา ความอ่อนเยาว ์
การดูแลเอาใจใส่ การทะนุถนอม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จิตใจดี ความหวาน ความบอบบาง นางฟ้า 
เพศหญิง ความรัก ความเอ็นดู หวัใจ มิตรภาพ เสน่ห์ สุขภาพท่ีดี ความอ่อนไหวทางอารมณ์ ความ
ไม่เป็นผูใ้หญ่ 
   2.4.9 สีด า พลงัอ านาจ ความรอบรู้ ความลึกซ้ึง ความน่าเกรงขาม ความ
เป็นทางการ ความหรูหรา ความทุกข ์ความเศร้า ความโกรธ ความตาย การมองโลกในแง่ร้าย การ
บงัคบัควบคุม ความมืด ความลึกลบั ความกลวั ความชัว่ร้าย 
  ความรู้สึกเก่ียวกบัสีท่ีกล่าวมาจะเป็นความรู้สึกแบบกลางๆ ท่ีเป็นส่วนใหญ่ในโลก 
แต่นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ในบางพื้นท่ีหรือบางวฒันธรรม อิทธิพลของสีจะแตกต่างกนัออกไปตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล วฒันธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม หรือค่านิยมของแต่ละกลุ่มชน 
นอกจากแต่ละสีจะสร้างความรู้สึกดว้ยตนเองแลว้ เม่ือน ามาใชร่้วมกนัเรายงัสามารถแบ่งสีออกเป็น 
2 วรรณะ เพื่อสร้างอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปเม่ือใชง้านร่วมกนัไดอี้กคือ ไดแ้ก่ สีเหลืองส้ม สีส้ม 
สีแดง และสีม่วงแดง สีกลุ่มน้ีเม่ือใชใ้นงานจะรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนานสีทีอยูใ่นวรรณะร้อน 
(Warm Tone Color) สีท่ีอยู่ในวรรณะ (Cool Tone Color) ไดแ้ก่ สีเขียว สีฟ้า สีม่วงคราม สีกลุ่มน้ี
เม่ือใชง้านจะไดค้วามรู้สึกสดช่ืน เยน็สบาย 
 3. ส่วนของเสียง เสียงท่ีเป็นองคป์ระกอบในโฆษณาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 
  3.1 เสียงเพลง ประกอบเพลงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของช้ินงาน เพราะสามารถ
สร้างความรู้สึกให้แก่ผูรั้บสารไดโ้ดยง่าย เพลงจะกระตุน้ให้เกิดอารมณ์ต่างๆรวมถึงช่วยให้จดจ าได ้
เน่ืองจากเน้ือเพลงและท านองมกัง่ายต่อการจดจ ามากกวา่เร่ืองราวต่างๆท าใหเ้ร่ืองสามารถด าเนินได้
อยา่งรัดกุมไม่ยดืเยื้อ รวมถึงเพิ่มความน่าสนใจยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองกลมกลืนของ
เน้ือหา แต่ก็ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ในบางงานโฆษณาอาจไม่มีเพลงประกอบเลย
ก็ไดซ่ึ้งส่วนท่ีส าคญัคือโครงสร้างของบทเพลงโครงสร้างของเพลงนั้นหมายถึงองคป์ระกอบหลกั
ของเพลงท่ีค ้าจุนเป็นแก่นท าใหเ้กิดเป็นเพลงไดซ่ึ้งโครงสร้างเพลงมีดงัต่อไปน้ี 
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   3.1.1 ท านอง คือตัวเสียงสูงต ่ าเกิดเป็นท านองท่ีต่อเน่ืองและเข้ากับ
ธรรมชาติของคนถา้ไม่มีส่ิงน้ีเพียงส่ิงเดียวก็ไม่มีทางเกิดเพลงได ้ในทางกลบักนัถา้แมมี้แค่ส่ิงเดียวก็
พอเรียกวา่เพลงไดก้ารท าหรือผิวปากก็สามารถเรียกวา่ท านองหรือเป็นเพลงไดย้กเวน้เพลงประกอบ
ฮิปฮอปหรือเพลงแร็พซ่ึงเนน้ไปทางการใชค้  าพูดกบัจงัหวดัเป็นหลกั 
   3.1.2 เน้ือร้องคือค าพูดภาษาหรือบทกวีท่ีเป็นภาษาอยู่ในท านองใดใดก็
ตามจะท าให้ท านองนั้นมีค าอยูด่ว้ยเอาไวร้้องส่ือสารความคิดความรู้สึกซ่ึงเป็นส่วนส าคญัรองลงมา
ส าหรับเพลงโดยทัว่ไปยกเวน้เพลงบรรเลงท่ีจะมีเพียงเสียงท านองดนตรีเท่านั้น ท านองท่ีมีเน้ือร้อง
จึงสามารถเป็นเพลงท่ีส่ือสารไดม้ากข้ึน อาจจะร้องปากเปล่าก็ไดเ้หมือนเวลาท่ีคนผิวสีร้องเพลงใน
โอกาสต่างๆไม่วา่จะงานศพหรือเวลาท่ีจะปลุกปลอบขวญัของพวกเขาโดยการร่วมร้องเพลงดว้ยกนั
จากเสียงเร่ิมตน้คนคนเดียวจนทุกทุกคนร้องตามท่ีเรามกัพบไดใ้นภาพยนตร์ต่างๆ 
   3.1.3 เรียบเรียงเสียงประสานเม่ือมีท านองดิบดิบแลว้จะใช้เพลงเหล่านั้น
ในการเผยแพร่สู่สาธารณะชน เช่น การเปิดออกวิทยุให้ประชาชนฟังก็ตอ้งมีการตกแต่งเหมือน
แต่งตวัเรียกวา่การเรียบเรียงเสียงประสานมีองคป์ระกอบใหญ่ ดงัน้ี  
    3.1.3.1 จงัหวะ คือความสั้นยาวของท านองในบทเพลงจงัหวดัจะ
ถูกเรียบเรียงให้ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียบเรียงตามวตัถุประสงค์ของเพลงนั้นนั้นเช่นจะตี
กลองอยา่งไรจงัหวะชา้สไตลเ์พลงซ่ึงเคร่ืองดนตรีท่ีก าหนดส่วนใหญ่เป็นกลองเบสเปียโนคียบ์อร์ด
และกีตาร์เป็นตน้ 
    3.1.3.2 เสียงประสาน เป็นการตกแต่งท านองให้ละเอียดมากข้ึน
สละสลวยมากข้ึนท านองเพลงเปล่าเปล่านั้นเพลงเดียวการคนเรียบเรียงเสียงประสานก็เป็นคนละคน
กนัอาจจะท าให้เกิดอารมณ์ท่ีแตกต่างกนัไดเ้พราะเสียงประสานท่ีสร้างสรรคต่์างๆกนัไปสังเกตได้
จากเพลงเก่าท่ีน ามาท าใหม่ก็จะแตกต่างกนัไปตามการเรียบเรียง และเม่ือทุกองคป์ระกอบของเพลง
สอดประสานร่วมกนัแลว้ จะเกิดเป็นแนวเพลงหรืออารมณฺเพลงซ่ึงเป็นดัง่การส่ือสารอยา่งหน่ึงซ่ึงมี
ผลต่อความคิดและความรู้สึกของผูฟั้ง โดยอารมณ์เพลงมีทั้งหมด 4 อารมณ์เพลง ไดแ้ก่ 
    3.1.3.3 อารมณ์รัก เคร่ืองดนตรีท่ีจะช่วยให้เกิดอารมณ์รักเช่น 
ไวโอลิน ท่ีผูบ้รรเลงสีอย่างอ่อนหวาน นุ่มนวล ช้าๆอย่างแผ่วเบา ท าให้ผูฟั้งเกิดอาการเคลิบเคล้ิม 
ฝันหวาน ชวนจินตนาการไปตามเสียงดนตรีนั้น เคร่ืองดนตรีอีกชนิดคือเปียโน สามารถทา ให้รู้สึก
และเขา้ถึงอารมณ์รักไดเ้ป็นอย่าง ดีเพราะเปียโนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีความกวา้งของเสียงมากท่ีสุด 
สามารถครอบคลุมตั้งแต่เสียง สูงสุดไปจนถึงเสียงต ่าสุดไดดี้กวา่เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน 
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     3.1.3.4 อารมณ์เศร้า เคร่ืองดนตรีหลายชนิดท่ีสามารถให้อารมณ์
เศร้าสะเทือนใจ ส่วนใหญ่มกัให้เสียง เคร่ืองดนตรีท่ี ช่ือ ปี โอโม ท าให้ผูฟั้งเกิดอารมณ์เศร้าร่วมไป
กบัเสียงของเคร่ืองดนตรีได ้ 
    3.1.3.5 อารมณ์สนุกสนาน โดยเพลงประเภทน้ีสามารถใชไ้ดก้บั
เคร่ืองดนตรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเคร่ือง ดีด  สี ตี เป่า แต่โดยส่วนใหญ่นั้นเคร่ืองดนตรีประเภท
เคร่ืองตีกระทบจะเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทท่ีส่งผลต่ออารมณ์สนุปสนานมากท่ีสุด ตวัอยา่งเคร่ือง
ดนตรีประเภทตี ไดแ้ก่ เคร่ืองดนตรีท่ีเกิดเสียงดงัข้ึนจากการตีกระทบ การสั่น, การเขยา่, การเคาะ, 
การตี อาจจะใช้ไมตี้ หรืออาจจะใช้ส่ิงหน่ึงกระทบเขา้กบัอีกส่ิงหน่ึงเพื่อท าให้เกิดเสียง เคร่ืองตี
กระทบประกอบข้ึนด้วยวสัดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ, ไม ้หรือ แผ่นหนงัขึงตึง ซ่ึงมกัเป็น
เพลงจงัหวะเร็วท่ีสามารถเตน้ร าได ้ 
    3.1.3.6 อารมณ์ต่ืนเต้น กล้าหาญ เพลงประเภทน้ีมักใช้เสียง
ทรัมเป็ตกบั เสียงกลองรัวให้เกิดความกลา้หาญต่ืนเตน้ กล่าวกนัวา่เสียงของทรัมเปตจะช่วยให้การ
หมุนเวยีนของโลหิตไหลเร็วมากข้ึน เป็นสาเหตุท่ีทา ให ้เกิดความรู้สึกเหมือนเลือดร้อน 
  3.2  เสียงพูดของนกัแสดง หรือเสียงบรรยายขอ้ความ (ป้ันมณี, 2538) เสียงพูดนั้น
มาจากกระบวนการเขียนขอ้ความในส่ือของนกัสร้างสรรคง์านซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
ดว้ยกนั คือ 
   3.2.1 การเขียนขอ้ความโฆษณาโดยใช้ความจริงและเหตุผล การเขียน
ลกัษณะน้ีเหมาะกบังานโฆษณาท่ีเนน้แจง้ขอ้มูลใหก้บัผูรั้บสาร 
   3.2.2 การเขียนข้อความโฆษณาโดยใช้ความรู้สึก เป็นการใช้อารมณ์
ความรู้สึกในการกระตุน้ความสนใจและถ่ายทอดความจริงเขา้ไปสัมผสัถึงความรู้สึกของผูรั้บสาร 
ว่าผูรั้บสารมีความตอ้งการอะไรด้านอารมณ์ จะกระตุน้ด้วยถ้อยค าสละสลวยจริงใจเต็มไปด้วย
ศิลปะในการใชภ้าษาและสุนทรียะ เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการความนุ่มนวลจรรโลงใจ
ในการเปิดรับสาร แต่ถึงกระนั้นแล้วก็ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และเร่ืองราวของส่ือท่ีต้องการท่ีจะ
ส่ือสารดว้ย 
   3.3.3 ค าขวญั เป็นการใชภ้าษาลกัษณะหน่ึงในโฆษณาโดยมกัจะเป็นค าท่ี
สะดุดหูน่าสนใจหรือจดจ าไดง่้ายมกัใชใ้นการสร้างภาพลกัษณ์ 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการแบ่งประเภทภาพยนตร์ 
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 การแบ่งประเภทของภาพยนตร์ตามแบบอเมริกนันั้นสามารถแบ่งไดห้ลากหลายแยกเป็น
ประเภท แบ่งย่อยไดม้ากมาย มกัถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามส่วนประกอบของภาพยนตร์หลกัๆ 
สามอย่าง ได้แก่ ฉาก, อารมณ์, และรูปแบบ ฉากหมายถึงสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมท่ีเร่ืองราวใน
ภาพยนตร์ด าเนินไป อารมณ์หมายถึงความรู้สึกท่ีผูช้มไดรั้บตลอดการชมภาพยนตร์ และรูปแบบ
หมายความกวา้งๆ ถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ถ่ายท าและวิธีการเล่าเร่ือง อย่างไรก็ตามบางประเภทก็ย่อยเกิน
กว่าจะเหมาะสมในการท าการศึกษาเก่ียวกบัภาพยนตร์ตวัอย่าง เช่น ภาพยนตร์ประเภทสายลับ 
ภาพยนตร์ประเภทฟันดาบ แต่พบวา่ภาพยนตร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้6 ประเภท
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 1. วิทยาศาสตร์และจินตนาการ (Science Fiction and Fantasy) (กฤษฎา เกิดดี, 2541) มกัวา่
ดว้ยเหตุการณ์ในอวกาศอนัเป็นพฒันาการสูงสุดทางเทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ามารถไปถึง ส่วนภาพ
จินตนาการนั้นมกัเป็นลักษณะร่วมบางประการกับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในหลายโอกาส แต่
ภาพยนตร์ประเภทน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเนน้การอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไม่จ  าเป็นตอ้งหาเหตุผลมา
อธิบายส่ิงต่างๆในภาพยนตร์ เป็นการออกจากความจริง รูปแบบของตวัละครหลกัมกัจะแบ่งไดเ้ป็น
สามประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอ านาจเหนือมนุษย ์วีรบุรุษท่ีเป็นเด็ก และท่ีปรึกษาผูมี้อ  านาจ
และมีเวทมนตร์ 
 2. ต่อสู้ (Action) เป็นภาพยนตร์ท่ีเนน้เร่ืองของการต่อสู้ มกัเตม็ไปดว้ยฉากต่อสู้เราใจอาจมี
ตั้งแต่การใชอ้าวธุท่ีทนัสมยัไปจนถึงการต่อสู้ดว้ยมือเปล่า ตวัเอกจะมีลกัษณะของวรีบุรุษท่ีตอ้งต่อสู้
กบัเราร้ายเพื่อพิทกัษคุ์ณธรรมหรือเพื่อแกไ้ขสถานการณ์เร็วร้ายจากฝีมือของกลุ่มผูร้้ายท่ีไม่หวงัดี
ต่อชุมชนหรือประเทศ 
 3. ชีวิต (Drama) เป็นภาพยนตร์ท่ีเนน้การสะทอ้นชีวิตตวัละครใหอ้ารมณ์สะเทือนใจแสดง
การด าเนินชีวิตปกติของมนุษยม์ากท่ีสุด ภาพยนตร์ประเภทน้ีแบ่งไดอี้กหลายแนวเช่นภาพยนตร์
ชีวิตรักมกัเป็นความรักของผูใ้หญ่ท่ีไม่สมหวงัตวัเอกอาจจะตายหรือมีความเศร้าโศกเสียใจในตอน
จบมกัเนน้ในแง่ของความสะเทือนอารมณ์ 
 4. ตลก (Comedy) ภาพยนตร์ประเภทน้ีแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ (กฤษฎา เกิดดี, 
2541) ไดแ้ก่ Comedy of Incidents เป็นภาพยนตร์ท่ีถือเอามุกตลกเป็นส าคญัมีการวางโครงเร่ืองไว้
อย่างรวมรวมไม่ไดก้  าหนดเหตุการณ์แน่ชดัเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงให้ผูแ้สดงไดแ้สดงมุกตลก
เพียงเท่านั้นเน้ือเร่ืองแทบจะไม่มีความส าคญัอะไรเลย Comedy of Insituation เป็นภาพยนตร์ตลกท่ี
ถือว่าเร่ืองราวหรือเน้ือหาสาระเป็นประเด็นส าคญัใช้มุกตลกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินเร่ือง
เท่านั้นเช่นภาพยนตร์ตลกรักโรแมนติกซ่ึงจะมีเน้ือหาเก่ียวกับความรักสอดแทรกมุกตลกเพียง
เล็กนอ้ย 
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 5. ระทึกขวญั (Thriller)  เป็นภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ระทึกใจ ท่ี
ตวัเอกตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและหาทางคล่ีคลายให้ได ้เช่น การฆาตกรรมลึกลบัการสมรู้ร่วมคิดท่ีท า
ให้เกิดแผนการชั่วร้ายและน่าสะพรึงกลัว การด าเนินเร่ืองอาศัยองค์ประกอบหลักส่ีประการ 
กล่าวคือช่วงเวลาท่ีคนดูตอ้งระทึกใจหรือเอาใจช่วยตวัละครท่ีตกอยู่ในภาวะไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้สถานการณ์จนมุมและเหตุผลดา้นจิตวิทยา ส่วนมากจะมีการก าหนดไปท่ีผูเ้ป็นฆาตกร
อยา่งเฉพาะเจาะจง 
 6. ผจญภัย (Adventure)  (กฤษฎา เกิดดี, 2541) เป็นภาพยนตร์เก่ียวกับตัวละครเอกท่ี
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัภารกิจบางอยา่งให้ส าเร็จท าให้ตอ้งพบกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดหมาย และตกอยูใ่น
อนัตรายภาพยนตร์ท่ีจดัอยู่ในภาพยนตร์ประเภทผจญภยั ไดแ้ก่ ภาพยนตร์สงคราม ท่ีเนน้การสู้รบ
ในสมรภูมิภาพยนตร์เดินทางกลางป่า ภาพยนตร์ต่อสู้ฟันดาบ ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกบัความหายนะ เป็น
ตน้ ตวัเอกของภาพยนตร์ประเภทน้ีมกัมีความสามารถมีทกัษะความช านาญเป็นพิเศษและไดใ้ช้
ความสามารถพิเศษท่ีตนเองมีอยูเ่อาชนะเหตุการณ์ท่ีเลวร้ายได ้ลกัษณะของตวัละครและเร่ืองราวใน
ภาพยนตร์ประเภทน้ีจึงมกัเป็นแบบยิง่ใหญ่เกินชีวติจริง 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือความหมายของภาพยนตร์โฆษณา 
 
 การส่ือความหมายในโฆษณาผ่านองค์ประกอบย่อยๆของการโฆษณา จะมีลักษณะ
สอดคล้องกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมในขณะนั้น ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างมากในการก าหนด
แนวคิดการโฆษณาและรูปแบบการน าเสนออีกทั้งยงัตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างกนั
ของแต่ละตลาดท าให้จ  าเป็นท่ีจะต้องใช้กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาท่ีแตกต่างกันไป 
ปั จจัย ท่ี ก ารผ ลิตงานโฆษณาต้องค า นึ ง ถึ ง เ ป็นอย่ า งมาก เพื่ อ ให้ประสบความส า เ ร็จ 
(Yukantawanitchai, 2010) มีหลายประการดว้ยกนัเพื่อใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงปัจจยัท่ี
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการสร้างสรรคส์ามารถจ าแนกไดด้งัน้ี (วฒัณี ป้ันมณี, 2538) 
 1. ปัจจยัด้านวฒันธรรม (culture)  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยท่ีมีการตกลง
ร่วมกนัในสังคม เป็นรูปแบบของการคิดการกระท าความรู้สึกและการโตต้อบซ่ึงมนุษยจ์ะมีการ
เรียนรู้จากผู ้อ่ืนในสังคมของตนและยงัรวมไปถึงค่านิยมของแต่ละบุคคลระบบสังคมจารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยท่ีในแต่ละสังคมก็จะมีลักษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวัในแต่ละสังคมนั้นนั้นท าให้การสร้างสรรค์ช้ินงานโฆษณาจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
วฒันธรรมเพื่อท าใหก้ารโฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุด  
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 2. ปัจจยัดา้นภาษา (language)  ภาษาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการติดต่อส่ือสารกนั
ระหวา่งมนุษยบ์่งบอกถึงวฒันธรรมของแต่ละสังคมและเป็นหวัใจส าคญัในการส่ือสารการโฆษณา
ให้เกิดประสิทธิผลซ่ึงนัน่ก็ข้ึนอยูก่บัความรู้ความเช่ียวชาญในการใชถ้อ้ยค าหรือภาษาให้เหมาะสม
ทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาในขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค ์
 3. ปัจจยัดา้นกฎหมาย (law) กฎหมายของแต่ละประเทศมีความส าคญั ท่ีท าให้การโฆษณา
แตกต่างกนัออกไปเป็นขอ้จ ากดัท่ีบางคร้ังก็น ามาซ่ึงความยากล าบากในการสร้างสรรคง์านโฆษณา
รวมถึงการเผยแพร่โฆษณาของสินคา้บางประเภทกฎหมายยงัมีผลกระทบต่อเน้ือหาของสารท่ี
ต้องการถ่ายทอดไปยงักลุ่มเป้าหมายเช่นกฎหมายควบคุมช่วงเวลาท่ีสามารถโฆษณาได้หรือ
กฎหมายควบคุมภาพท่ีมีความรุนแรง 
 4. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  (Economics) (สมเสริฐ, 2013) เช่นการกระจายรายได้การศึกษา
เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการ โฆษณากล่าวคือหากในประเทศท่ีมีการพฒันาด้านเศรษฐกิจท่ี
กา้วหนา้ประชาชนยอ่มมีฐานะดีมีความรู้ก็จะท าให้สามารถเขา้ถึงและเปิดรับข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ
ไดม้ากข้ึน 
 
 การส่ือความหมายไดจ้  าแนกกลวธีิการส่ือความหมายไวด้งัน้ี 
  1.  กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง  
  1.1 กลวธีิการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร  
  1.2 กลวธีิการส่ือความหมายแบบโดยนยั 
  2.  กลวธีิการส่ือความหมายแบบออ้ม 
  โดยความแตกต่างของทั้งสองกลวิธีอยู่ท่ีเจตนาของผูส่้งสารการส่ือความหมาย
แบบตรงเป็นการส่ือความหมายท่ีผูส่้งสารมีเจตนาท่ีจะใหข้อ้มูลและมีเจตนาท่ีจะท าใหก้ารศึกษานั้น
ปรากฏชัดร่วมกันในขณะท่ีการส่ือความหมายแบบอ้อมนั้นผูส่้งสารมีเจตนาให้ข้อมูลแต่จะไม่
แสดงออกถึงการส่ือสารใหป้รากฏชดั ผูรั้บสารอาจไดรั้บขอ้มูล  
  2.1 การส่ือความหมายแบบตรง หมายถึง การท่ีผูโ้ฆษณาตั้งใจท่ีจะสืบข้อมูล
บางอยา่งมายงัผูรั้บสาร  และแสดงใหเ้ห็นเจตนาในการส่ือขอ้มูลนั้นอยา่งชดัเจน การส่ือความหมาย
แบบตรงยงัสามารถจ าแนกยอ่ยออกเป็น 2 ประเภท 
   2.1.1 การส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร หมายถึง การส่ือความหมายท่ีผู ้
โฆษณาเลือกถอ้ยค าในการส่ือสารโฆษณาไดเ้ก่ียวโยงสัมพนัธ์ความคิดหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือ ดว้ย
วิธีการน้ีผูรั้บสารจากเขา้ใจสารไดเ้ร็วท่ีสุดและตีความเน้ือหาสารโดยใชก้ารตีความจากบริบทน้อย
ท่ีสุด 
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   2.1.2 การส่ือความหมายแบบโดยนัย หมายถึงการส่ือความหมายท่ีผู ้
โฆษณามีเจตนาใหข้อ้มูลและแสดงถึงเจตนาท่ีจะส่ือสารกบัผูรั้บสารแต่ผูส่้งสารเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีไม่
เก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัสารท่ีตอ้งการส่ือท าให้ผูรั้บสารตอ้งตีความเพื่อเขา้ถึงสารท่ีตั้งใจจะส่ือเช่นใช้
การเล่นค าใชก้ารส่ือความหมายในเชิงเปรียบเทียบหรือการส่ือความหมายโดยนยัของค า  
  2.2 การส่ือความหมายแบบออ้ม หมายถึง การท่ีผูโ้ฆษณามีความตั้งใจท่ีจะให้สาร
แก่ผูรั้บสารแต่ไม่แสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่ือสารให้ปรากฏชัดร่วมกันผูโ้ฆษณา
เลือกใชก้ลวธีิการส่ือความหมายแบบออ้มจะมีเหตุผล 2 ประการคือ  
   2.2.1 เพื่อใหผู้รั้บสารลืมวา่ผูโ้ฆษณาก าลงัขายสินคา้อยู ่ 
   2.2.2 เพื่อส่ือถึงสารบางอยา่งท่ีไม่สามารถกล่าวไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 

2.5 แนวคดิและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ (Achrol & Kotler, 1999) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมี
ส่วนเก่ียวของในการเลือกสรร การซ้ือ การบริโภคท่ีเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ โดยท่ีใช้ความคิด
หรือประสบการณ์พิจารณา เพื่อตอบสนองความตอ้งการจนเกิดความพึงพอใจ (พิบูล ทีปะปาล, 
2011) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึง
การบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการรวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน
และหลงัการกระท าดงักล่าว (Engel, Blackwell, & Miniard, 1990) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค อาจหมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคล
เขา้ไปเก่ียวขอ้งเม่ือมีการประเมินการไดม้า การใชห้รือจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ (Loudon 
& Albert, 1988) 
 ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ในสถานะของการซ้ือขาย แต่บางคร้ังผูบ้ริโภคเองก็ตกอยู่ใน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยไม่รู้ตวั บางคร้ังผูบ้ริโภคไม่เคยนึกถึงวา่ตวัเองจะมีปัญหาตอ้งตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑ์และผูบ้ริโภคตอ้งท าการเลือกตราสินคา้ กระบวนการตดัสินใจซ้ือเก่ียวเน่ืองดว้ยมิติ
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ของเวลา บางคร้ังผูบ้ริโภคอาจใช้เวลาไม่ก่ีนาที ในขณะท่ีบางคร้ังต้องใช้เวลายาวนานในการ
ตดัสินใจซ้ือ (มณีรัตน์ รัตน, 2010) 
 ดังนั้ นสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมต่างๆของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัหาให้ได้มาซ่ึงการบริการและการจบัจ่ายใช้สอย เก่ียวข้องกับกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเพื่อให้สินคา้หรือบริการ
ดึงดูดและเกิดการตดัสินใจซ้ือจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้
ชดัเจน 
 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการ
ใชข้องขอ้มูลผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลทั้งปวงท่ีมี
อิทธิพล ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ซ่ึงโดยการเขา้ใจถึงสาเหตุต่างๆท่ีมีผลจูงใจ
หรือก ากบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคน่ีเองท่ีจะท าให้นกัการตลาดตอบสนองผูบ้ริโภคไดส้ าเร็จ
ด้วยการชักน าและหว่านลอ้มให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้และมีความจงรักภคัดีท่ีจะท าให้ซ้ือสินคา้ซ ้ าคร้ัง
ต่อไป (ธงชยั สันติวงษ,์ 2526)  
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 การตั้งค  าถามเพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมของผูโ้ภค คือ 6W1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย Who, 
What, When, Why, Whom และ How ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่2.1 ค  าถาม 6 ค  าถาม 6Ws 1H 
แหล่งทีม่า กานดา เสือจ าศีล. (2555) 

 
 การตัดสินใจซ้ือถึงเป้าหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ผูบ้ริโภคต้องก าหนดประเภทของการตดัสินใจออกมาให้แน่ชัดเพื่อจะท าให้ได้มาซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการตอบสนองความตอ้งการ ประเด็นพื้นฐานของการตดัสินใจซ้ือ แบ่ง
ได ้5 ประการ ไดแ้ก่ (Walters & Hilborn, 1978)   
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  1. ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจว่าจะซ้ือสินคา้หรือไม่ซ้ือสินคา้ สามารถตดัสินใจไดท้ั้ง
ก่อนหรือหลงัการเขา้สู่ตลาด อาจมีการแสวงหาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ หรือเพียงเล็กนอ้ย และเกิดการ
ประเมิน 
  2. การเลือกสรรสินคา้ท่ีตอ้งการโดยตรง ผูบ้ริโภคมีการแสวงหาความพอใจหรือ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการ 
  3. ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจว่าจะซ้ือสินคา้เม่ือไหร่ การตดัสินใจจะเป็นเร่ืองของ
ระยะเวลา ท่ีจะท าการซ้ือท่ีจะท าการซ้ือ บุคคลจะตดัสินใจเวลาท่ีจะท าการซ้ือได ้ผูบ้ริโภคบางคน
อาจชอบซ้ือสินคา้ในช่วงตน้ของฤดูกาลขาย ผูบ้ริโภคบางคนอาจจะรอซ้ือสินคา้ช่วงปลายฤดูเพราะ
มีราคาถูกและมีการลดราคา เป็นตน้ 
  4. ผูบ้ริโภคตอ้งตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการจากท่ีไหน ผูบ้ริโภคจะพิจารณา
วา่จะซ้ือท่ีใด โดยค านึงถึงอาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีจะไป ความสะดวกสบายในการเดินทาง ยา่นการคา้
หรือร้านท่ีผูบ้ริโภคเลือกจะไปซ้ือ ยงัข้ึนอยู่กบัชนิดและตราสินคา้ ราคาและบริการท่ีร้านคา้ การ
ตดัสินใจน้ีจึงเป็นการตดัสินใจท่ีส าคญัมากท่ีสุด 
  5. การตดัสินใจวา่จะซ้ือสินคา้โดยวิธีใด จะเป็นรูปแบบวิธีการช าระค่าสินคา้โดย
จะใชเ้งินสดหรือเงินเช่ือ รูปแบบของพาหนะท่ีใชใ้นการไปซ้ือ เส้นทางการเดินทางและล าดบัท่ีของ
ร้านคา้ท่ีจะแวะไปซ้ือ ตลอดจนลกัษณะการไปซ้ือเป็นการไปซ้ือตามล าพงัหรือมีผูอ่ื้นไปดว้ย เม่ือผู ้
ซ้ือมีค าตอบทั้งหมดส าหรับค าถามทั้ง 5 ประการเป็นท่ีพอใจแลว้ นั้นหมายความวา่ผูบ้ริโภคไดเ้กิด
การตดัสินใจซ้ือแลว้ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
แหล่งทีม่า ทองค า จรรยา. (2560) 

 
 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ 
 ส่ิงส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะอยูท่ี่ตวับุคคลแต่ละคน เพราะการตดัสินใจซ้ือหรือไม่
ซ้ือเป็นเร่ืองของการตดัสินใจของแต่ละบุคคล ดงันั้นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บก็คือขอ้มูลภายนอกท่ีจะ
รวบรวมไวเ้ป็นส่ิงท่ีใชอ้า้งอิงของผูบ้ริโภคได ้ขอ้มูลภายนอกจึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ผูบ้ริโภคก็ยงัคงต้องตดัสินใจเองโดยจะอาศยัข้อมูลท่ีได้รับนั้นหรือไม่ก็ได้
กระบวนการตดัสินใจของบุคคลกบัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ศรี
ชะฏา, 2017) 
  1. ปัจจยัท่ีอยูภ่ายในของบุคคล (ปัจจยัพื้นฐาน) 
  2. ปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกของบุคคล (ปัจจยัหรืออิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม) 
 โดย ปัจจยัภายใน คือ ตวักระตุน้ (Stimulus) จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในระดบัพื้นฐานส่วนใหญ่จะมองพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็น
พฤติกรรมท่ีสนองต่อตวักระตุน้ (Stimulus – Response Behavior = S R) นัน่คือตวักระตุน้จะเป็นตวั
ท่ีท าใหเ้กิดการตลาดสนองของผูรั้บซ่ึงก็คือ ผูบ้ริโภค (เสรีรัตน์, 2015) 
 สรุปไดว้า่ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ วฒันธรรม ชั้นทางสังคม กลุ่มอา้งอิง และครอบครัว และปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 
การจูงใจ การับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติ ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภค 
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ภาพที ่2.3 โมเดลกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

แหล่งทีม่า  Blackwell, Miniard, & Engel. (2006) 
 

2.6 แนวคดิและทฤษฏคีวามพงึพอใจ 
 
  ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง
ได้ การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถแสดงออก โดยการสังเกตท่ี
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สลบัซบัซอ้น และต่องมีส่ิงเร้าท่ีตรงตามความตอ้งการของบุคคล จึงท าให้บุคคลเกิด ความพึงพอใจ 
ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น (ศุภณฐั, 2016)  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยอาจจะ
เป็นไปในเชิงประเมินค่าวา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทาง
ลบ (กฤช & เยาวสกุลมาศ) 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีก าหนด
พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใดๆนั้น (เทียนงาม 
และคณะ, 2011)   
 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นการแสดงออกของผูรั้บบริการต่อผูใ้ห้บริการและการ
บริการ เป็นผลมาจากการประเมินกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บจากการบริการ เกิดเป็นความคาดหวงัวา่
จะไดรั้บการบริการท่ีดี ความคาดหวงัเหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆดา้น เป็นผลต่อความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ (ฉายก่ี, 2014) 
 โดยสรุปของความหมายของความพึงพอใจขา้งตน้ ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า ความพึงพอใจ คือ 
ความรู้สึกของคนอาจจะแสดงออกในด้านบวกหรือลบท่ีมีความสัมพันธ์กับการได้รับการ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการ ซ่ึงความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลไดรั้บหรือบรรลุจุดหมายใน
ส่ิงท่ีตอ้งการในระดบั หน่ึง และความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือ
จุดหมายนั้นไม่ไดรั้บการ ตอบสนอง  
 
 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อความพงึพอใจของผู้บริโภค 
 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในและปัจจยั
ภายนอกซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคตอ้งเสาะหาขอ้มูลข่าวสารเพิ่มเติม โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึง
พอใจผูบ้ริโภค ประกอบด้วย ความต้องการส่วนบุคคล ความตั้ งใจท่ีจะใช้ ระดับความจูงใจ 
ประสบการณ์ในสินคา้ ราคา ความเป็นเหตุเป็นผลของข่าวสารภายนอก การไดรั้บความสนบัสนุน
ความคิดจากกลุ่มภายนอก และอิทธิภายนอกทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (มาหม่ืน
, ธรรมเจริญ, & พงษว์ชิยั, 2014)  
 1. ความตอ้งการส่วนบุคคล (Personal Needs) แมว้่ารายไดเ้ป็นตวัก าหนดปัจจยัทางความ
ตอ้งการท่ีส าคญั แต่ในทางตรงกนัขา้มอารมณ์ท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก าหนด
ความพึงพอใจ 
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 2. ความตั้งใจท่ีจะใช ้(Intended Use) ผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลจะไดรั้บความกดดนัให้บุคคลท า
กิจกรรม และความพึงพอใจในสินคา้ใดๆของผูบ้ริโภคยอ่มเกิดจากรายการผลิตภณัฑ์ท่ีจดัสรรของ
ผูบ้ริโภค 
 3. ระดับความจูงใจ (Degree of Motivation) แรงจูงใจท่ีมากพอจะสามารถกระตุ้นให้
ผูบ้ริโภครู้สึกไดว้า่ยงัขาดสินคา้นั้นอยู ่
 4. ประสบการณ์ในสินคา้ (Experience with Product) ปะสบการณ์ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้
หรือบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
 5. ราคา (Price) ราคามีผลกระทบต่อรายได ้ผูบ้ริโภคอาจมีความตอ้งการสินคา้ส่วนหน่ึง
มากและจดัอนัดบัความพึงพอใจไวสู้ง แต่ก็ถูกขดัขวางจากราคาสินคา้และบริการ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่พิจารณาวา่ราคาเป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสินใจเลือกตราสินคา้หรือบริการ 
 6. ความเป็นเหตุเป็นผลของข่าวสารภายนอก (Logic of External Information) การวเิคราะห์
ข่าวสารท่ีไดรั้บวา่มีเหตุผลท่ีเหมาะสมจะท าให้ผูบ้ริโภคยอมรับข่าวสารนั้นและข่าวสารท่ีได้รับมา
ใหม่นั้นจะถูกน าไปใชท้บทวนประเมินความตอ้งการใชสิ้นคา้นั้นอีกคร้ัง 
 7. การไดรั้บความสนบัสนุนความคิดจากกลุ่มภายนอก (Support for External Group) ความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคมีผลมาจากความคิดท่ีไดรั้บการพิจารณาสนบัสนุนจากกลุ่มภายนอก 
 8. อิทธิพลภายนอกทั้งทางตรงและทางออ้ม (Direct and Indirect External Influence) เช่น 
ปัจจยัทางตรง ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากโฆษณาทางโทรทศัน์ หรือจากการพูดคุยกบั
พนกังานขายโดยตรง 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจทั้งทางดา้นความหมายและปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสามารถกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจมีความส าคญั และปัจจยัของการ
สร้างความพึงพอใจเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันากลยุทธ์เพื่อใช้ในการออกแบบการตลาดให้ตรง
ตามส่ิงท่ีบริโภคตอ้งการในดา้นขอ้มูล สินคา้และบริการ 
 

2.7 ทฤษฎพีฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure) 
 
 การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคล
วา่ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกนัพฤติกรรมการเปิดรับ (Exposure)   
คือการท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะรับเอาส่ิงเร้าเขา้มาโดยผา่นทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึงเป็นการเลือกรับ
ส่ิงเร้าบางตวัเท่านั้น เห็นได้ว่าพฤติกรรมการเปิดรับเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการรับรู้ 
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(Perception) เม่ือผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือแลว้ ก็จะท าการสนใจในตวัสาร และต่อมาจึง
ท าการตีความหมายสารท่ีไดรั้บ  
 ผูรั้บสารจะใชส่ื้ออะไรก็ตาม ผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความตอ้งการ
หรือความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ผูรั้บสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร 
(Selective Process) โดยกระบวนการเลือกสรรข่าวสารจะเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) การ
รับรู้ข่าวสารของมนุษยมี์ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective Attention) หมายถึง 
แนวโน้มท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่งใดท่ีมีอยู่ด้วยกนัหลาย
แหล่ง ทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับน้ีไดมี้การศึกษาวิจยักนัอยา่งกวา้งขวาง และพบวา่ การเลือก
เปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ อาทิเช่น ทศันคติเดิมของผูรั้บสาร 
คือ บุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบั
ความรู้สึกนึกคิดเดิมของตนเอง ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารใหม่ท่ีไม่ลงรอยหรือไม่สอดคลอ้งกบั
ความรู้ความเขา้ใจหรือทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบาย
ใจ ท่ีเรียกว่า “cognitive dissonance”  ดังนั้ น การท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดังกล่าวได้ก็ต้อง
แสวงหาข่าวสารหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารท่ีลงรอยกับความคิดเดิมของตน เฟสติงเจอร์ยงั
ช้ีให้เห็นว่า เม่ือบุคคลไดต้ดัสินใจในเร่ืองหน่ึงท่ีมีความไดเ้ปรียบเสียเปรียบก ้าก่ึงกนั บุคคลย่อมมี
แนวโนม้ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจนั้นๆ มากกวา่ท่ีจะแสวงหาข่าวสารท่ีขดักบั
ส่ิงท่ีกระท าลงไป 
 นอกจากทศันคติดั้งเดิมท่ีเป็นตวัก าหนดในการเลือกเปิดรับข่าวสารแลว้ ยงัมีปัจจยัทางดา้น
สังคม จิตใจ และลกัษณะส่วนบุคคลอีกมากมายหลายประการ ไดแ้ก่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม (เช่น ระดบัการศึกษา วยั อาชีพ รายได ้ฯลฯ) ความเช่ือ อุดมการณ์ ลทัธินิยม ศาสนา ประเพณี
วฒันธรรม ประสบการณ์ ฯลฯ ท่ีมีส่วนในการก าหนดการเลือกเปิดรับข่าวสารอีกดว้ย 
 2 .  การ เ ลือก รับ รู้ห รือตีความ  (Selective Perception or Selective Interpretation)  เ ป็น
กระบวนการกลัน่กรองในขั้นตอนต่อมา เม่ือบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงแลว้แต่ละ
คนอาจจะตีความหมายตามความเขา้ใจของตวัเอง หรือตามทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความ
ตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ขณะนั้น เป็นตน้ 
 3. กระบวนการเลือกจดจ า (Selection Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสาร
เฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่
สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกวา่ ดงันั้นการส่ือสารมวลชนอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 



27 
 

แมว้่าผูรั้บสารจะไดรั้บสารนั้นครบถว้น แต่ผูรั้บสารอาจจะไม่สนใจจดจ าส่ิงท่ีเราตอ้งการให้รู้ให้
จดจ าก็เป็นไดเ้สมอ 
 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั มีวตัถุประสงค์
ในพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนั และมีความตอ้งการในพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ท่ีแตกต่างกนันั้น แต่โดยทัว่ไปแลว้บุคคลจะท าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอยู ่  3 ลกัษณะ (อาภา
เวท, วมิลพรรณ, ชีวะสาธน์, & สาวติรี, 2012) คือ 
 1. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผู ้รับสารมีความคาดหวังจาก
ส่ือมวลชนวา่ การบริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดการ เปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสัย เปล่ียนพฤติกรรมบางอยา่งไดโ้ดยการ
เลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นจะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง เพราะบุคคล
แต่ละคนยอ่มมีวตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจในการใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัไป 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลผูท่ี้น า
ข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication)  ท่ีจะมีปฏิกิ ริยาโต้ตอบระหว่างกันโรเจอร์สและชูเมกเกอร์ (Rogers and 
Shoemaker) กล่าวว่าในกรณีท่ีตอ้งการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรท่ีจะใช้การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล โดยใชส่ื้อบุคคลเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบุคคลน้ีจะมีประโยชน์อยา่งมากในกรณีท่ี
ผูส่้งสารหวงัผลใหผู้รั้บสารมีความเขา้ใจกระจ่างชดัเจนและตดัสินใจรับสารไดอ้ยา่งมัน่ใจยิ่งข้ึน ซ่ึง
การส่ือสารระหวา่งบุคคลน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
  2.1 การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความ 
เขา้ใจหรือชกัจูงโนม้นา้วใจกบัประชนโดยตรง 
  2.2 การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) โดยกลุ่มจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได ้  เพราะเม่ือกลุ่มมีความ
สนใจมุ่งไปในทิศทางใด บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจในทางนั้นดว้ย 
 3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิต
ข้ึนมาโดยมีเน้ือหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุ่งหมายหลกัอยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งของ 
ส่ือเฉพาะกิจเช่น จุลสาร แผน่พบั โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นตน้ ดงันั้น พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพากิจน้ี ผูรั้บสารจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อยา่งเฉพาะเจาะจง  
 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารน้ี จะเห็นได้ว่าข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญ ในการน ามา
ประกอบการตดัสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด
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บุคคลยอ่มตอ้งการเปิดรับข่าวสารมากข้ึนเท่านั้น โดยไม่จ  ากดัวา่จะท าการเปิดรับ ข่าวสารจากส่ือใด 
ไม่วา่จะเป็นส่ือมวลชน ส่ือบุคคล หรือส่ือเฉพาะกิจ แต่ทั้งน้ีบุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะ
เร่ืองท่ีตนให้ความสนใจเท่านั้นเน่ืองจากข่าวสารในปัจจุบนัมีมากเกินกว่าท่ี ผูรั้บสารจะรับไว้
ทั้งหมดได ้จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารข้ึน อยา่งไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์
ในการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคล, สภาพแวดลอ้มในสังคมนั้น ๆ และ
วตัถุประสงค์หรือความต้องการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้มี
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพื่อช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคล 
 

2.8 ทฤษฎกีารคาดหวงัจากส่ือ  
 
 ทฤษฎีการคาดหวงัจากส่ือ เป็นทฤษฎีท่ีมุ่งเนน้เป้าหมายและเหตุผลของผูรั้บสาร โดยมี
กรอบของความคิดท่ีวา่แรงจูงใจเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรม หลกัพื้นฐานของทฤษฎี
ประกอบดว้ย 
 1. พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นอิสระในการเลือกแสดงความเห็นและพฤติกรรม 
 2. แรงจูงใจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม 
 3. การคาดการณ์ของผูรั้บสารหลงัจากแสดงพฤติกรรมออกไป 
จากหลกัพื้นฐานสามารถน ามาแสดงเป็นแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่2.4 แบบจ าลองของทฤษฎีความคาดหวงัจากส่ือ 
แหล่งทีม่า McQuail. (1994) 

 
แรงจูงใจ          การคาดคะเนผลท่ีจะไดรั้บ             พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 

    (Motivation)         (Media Exposure) 
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 จากภาพท่ี 2.4 อธิบายได้ว่า ผูรั้บสารมีอิสระในการแสวงหาข่าวสารเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์ โดยฉบัพลนั (immediate benefits) หรือประโยชน์ในอนาคต (delayed benefits) ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ท่ีผูรั้บสารเล็งเห็นและตอ้งการ ผูรั้บสารเป็นผูก้ระท าโดยมีภาพอยู่ในใจแล้วว่าเขาท า
อะไร และตอ้งการอะไร (McQuail, 1994)  
 ทฤษฎีความคาดหวงัน้ีสามารถน ามาใชก้บังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของผูรั้บสารได ้
ดงัน้ี 
 1. ใชว้ธีิตั้งค  าถามถึงสาเหตุการเปิดรับสารจากส่ือเพื่อให้ผูรั้บสารตระหนกัถึงแรงจูงใจของ
ตน 
 2. ไม่ด่วนสรุปวา่พฤติกรรมทุกๆอยา่งมีความหมายเพียงความหมายเดียว เพราะผูรั้บสารแต่
ละคนมีประสบการณ์หรือภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูรั้บสารมกัน าเอาความเห็นส่วนตวัและภูมิหลงั 
หรือประสบการณ์มาใชใ้นการอธิบายพฤติกรรมดว้ยเสมอ  
 3. พยายามหาค าตอบจากผลท่ีผูรั้บสารคาดว่าจะได้รับ จากการเปิดรับส่ือมวลชน โดย
มุ่งหวงัท่ีผลในอนาคต เช่น มุ่งหาค าตอบว่าเม่ือผูรั้บสารอ่านข่าวจากหนงัสือพิมพอ์อนไลน์แลว้มี
ความพึงพอใจอยา่งไร 
 4. ตอ้งตีกรอบค าถามให้อยู่ในขอบเขตของประสบการณ์ทางดา้นการส่ือสารเท่านั้น ส่ิง
อ่ืนๆ เช่น บุคลิกภาพ สถานการณ์ชีวติ หรือประสบการณ์ในอดีตนั้นมีความส าคญันอ้ยกวา่ส่ิงท่ีผูรั้บ
สารมองเห็นว่าจ าได้จากส่ือมวลชน เช่น เปิดรับข่าวสารออนไลน์ เพื่อให้ได้ข่าวท่ีรวดเร็วและ
ทนัสมยัตลอดเวลา 
 

2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ฐานิตย ์ยศประสิทธ์ิ (2557) ทั้งน้ียงัมีการศึกษาทิศทางการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ตวัอย่าง
ฮอลลีวูดช่วงปี 2005-2014 งานวิจยัช้ินน้ีศึกษาโดยผ่านการวิเคราะห์ภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีได้รับ
รางวลั Golden Trailer Awards ใน 4 ประเภทคือ Action, Horror, Comedy และ Drama รวมจ านวน
ภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมด 20 เร่ือง รวมทั้งท าการศึกษาผลตอบรับของผูช้มท่ีมีต่อภาพยนตร์
ตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต และจากการสนทนากลุ่ม ซ่ึงไดข้อ้สรุปการวจิยัดงัน้ี 
ทิศทางการสร้างสรรคภ์าพยนตร์ตวัอยา่งทั้ง 4 ประเภทในช่วงระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ ค.ศ. 2005-2014 
ภาพยนตร์ตวัอย่างจะใช้วิธีการเล่าเร่ืองแบบเป็นเส้นตรงและเน้นไปท่ีการน าเสนอโครงเร่ืองและ
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นกัแสดงน าเป็นหลกั โดยจะเลือกฉากต่างๆมาจากในภาพยนตร์และใชก้ารตดัต่อท่ีรวดเร็ว มีการใช้
ตวัอกัษรเพื่อเป็นส่วนประกอบในกระบวนการเล่าเร่ือง และใชด้นตรีประกอบเพื่อสร้างอารมณ์และ
บรรยากาศให้กบัภาพยนตร์ตวัอย่าง ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่าเทคนิคของการเล่าเร่ืองบางอย่างใน
อดีตได้หายไปจากภาพยนตร์ตวัอย่างในยุคปัจจุบนัอย่างส้ินเชิง เช่นการให้ผูก้  ากบัปรากฏตวัใน
ภาพยนตร์ตัวอย่าง หรือการใช้เสียงของผูบ้รรยายเพื่อโฆษณาคุณสมบัติของภาพยนตร์ จาก
การศึกษาผลตอบรับของผูช้มทางอินเทอร์เน็ตและจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ส่ิงท่ีผูช้มช่ืนชอบ
และให้ความสนใจในภาพยนตร์ตวัอย่าง คือการเล่าเร่ืองท่ีแปลกใหม่และส่ืออารมณ์ นกัแสดงน า
และผูก้  ากบัท่ีมีช่ือเสียง การตดัต่อและสเปเชียลเอฟเฟคท่ีสวยงาม มีเสียงประกอบท่ีให้อารมณ์
ความรู้สึก แต่ผูช้มจะไม่ชอบภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีมีการเปิดเผยเน้ือเร่ืองในภาพยนตร์มากเกินไป 
และหากชมภาพยนตร์ตวัอยา่งแลว้พบวา่ไม่ใช่แนวภาพยนตร์ท่ีตนเองช่ืนชอบ ผูช้มจะไม่เกิดความ
ตอ้งการรับชมภาพยนตร์เร่ืองนั้นเลย 
 กนกวรรณ พนัสิทธิวรกุล (2558) งานวิจยัเร่ืองกระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาขนมขบเค้ียวท่ีคดัสรร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาของบริษทัผูรั้บผลิตเพลงโฆษณาขนมขบเค้ียวท่ีคดัสรร ทั้งหมด 3 ประเภท โดยเป็นงานวิจยั
ท่ีมีการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตเพลงโดยตรง ซ่ึงศึกษาสินคา้ท่ีศึกษามียอดจ าหน่ายสูง ไดแ้ก่  1  มนัฝร่ังทอด
กรอบ ตราเลยก์ล่ินหอยเชลล์อบเนยกระเทียม  มนัฝร่ังแทคุ้ณภาพดีจากธรรมชาติ 100% โดยปลูก
และบ่มเพาะจากไร่มนัฝร่ังท่ีดีท่ีสุด และการดูแลท่ีทะนุถนอมให้เหมือนกบัไข่ตลอดกระบวนการ
ผลิตท่ีพิถีพิถนัทุกขั้นตอน เหมาะส าหรับเป็นขนมขบเค้ียวในยามวา่งส าหรับทุกคนดงัสโลแกนว่า 
"เลยอ์ร่อยเพลินเกินห้ามใจ" 2 คุกก้ีตราโอริโอ ้แค่ บิด ชิมครีม แลว้จุ่มนม ก็อร่อยดว้ยรสชาติท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีติดใจคนทัว่โลกมานบัทศวรรษ อร่อยเพลินตั้งแต่ช้ินแรกจนช้ินสุดทา้ย อร่อยท่ีไหนไม่
เท่า อร่อยแบบโอรีโอ  3 เลเยอร์เคก้ตรา เอลเซ่  รสวานิลลา หอม หวาน อร่อย ถูกใจคุณดว้ยเลเยอร์
เคก้กล่ินวานิลา พกพาง่าย หยิบรับประทานก็ง่าย ให้คุณอร่อยไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เพียงแค่เปิด หยิบ 
ทาน เท่าน้ี ก็จะไดล้ิ้มรสวานิลา สดช่ืน อารมณ์ดีไปทั้งวนั โดยศึกษาและสรุปผลวา่มีความเหมือน
หรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าส่ิงท่ีมีลักษณะท่ีเหมือนกันคือเพลง
ประกอบภาพยนตร์โฆษณานั้นเป็นเพลงประเภท jingle  แต่งข้ึนใหม่เพื่อสินคา้โดยเฉพาะ ดว้ยเพลง
ประกอบภาพยนตร์โฆษณามนัฝร่ังทอดกรอบตราเลยน์ั้นมีการแต่งเน้ือร้องและท านองข้ึนมาใหม่มี
วิธีการสร้างเพลง 4 ขอ้ มีการใช้พรีเซ็นเตอร์นกัแสดงช่ือดงั ในส่วนของเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาคุกก้ีตราโอริโอเ้ป็นเพลงประยุกต ์แต่งเน้ือร้องข้ึนมาใหม่และใชท้  านองเพลงภาษาองักฤษ 
สุดทา้ยคือเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาเลเยอร์เคก้ตราเอลเซ่ เป็นเพลงประยุกตแ์ต่งท านองเน้ือ
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ร้องข้ึนมาใหม่ใช้ท านองเพลงลูกทุ่ง สินคา้ทั้ง 3 ชนิดใช้จงัหวะเพลงท่ีมีความสนุกสนาน หรือ
จงัหวะท่ีเร็วเพื่อกระตุน้ความต่ืนเตน้และกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภค 
 การเลือกชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์และความคาดหวงัจากการชมภาพยนตร์ไทย มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจเขา้ชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์และความคาดหวงัท่ีผูช้มมีต่อ
การเลือกชมภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ ลักษณะของผู ้ชมและระดับการให้
ความส าคญัของผูช้มท่ีมีต่อดาราน าแสดงและผูก้  ากบัของภาพยนตร์ สัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเขา้
ชมภาพยนตร์ ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ซ่ึงอาศยัทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจพบวา่ ภาพยนตร์ไทยนั้นถูกคาดหวงัโดยผูช้มภาพยนตร์ในเร่ืองของ
ความบนัเทิงและตลกเป็นหลกั ในขณะท่ีผูช้มภาพยนตร์ต่างประเทศให้ความส าคญักบัเน้ือหาของ
ภาพยนตร์นั้นเป็นหลกั นอกจากน้ีผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นวา่ภาพยนตร์ไทยควรเนน้พฒันาดา้น
เน้ือเร่ืองเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเทคนิค นกัแสดง ผูก้  ากบั และการลงทุนตามล าดบั 
 การจดัการการตลาดและการส่ือสารการตลาดของบริษทั  GMM ไทยฮบัจ ากดั ซ่ึงจดัท าข้ึน
เพื่อศึกษาการจดัการการตลาดและการส่ือสารการตลาดภาพยนตร์ของบริษทั ท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จในดา้นรายไดจ้ากการฉาย  ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถามเพื่อใชใ้น
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารการตลาด ผูบ้ริหารการส่ือสารการตลาด ผูเ้ขียนบทภาพยนตร์  โดยงานวิจยั
ช้ินน้ีได้ศึกษาภาพยนตร์เร่ือง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ  ATM เออรักเออเร่อ และกวนมึนโฮ โดย
ภาพยนตร์ทั้ ง 3 เร่ืองน้ีเป็นภาพยนตร์ท่ีมีรายได้สูงสุดจากการเข้าฉายของบริษัทในรอบ 9 ปี
ผลการวจิยัพบวา่การจดัการการตลาดนั้นมีบางส่วนท่ีวางแผนควบคู่กบัการผลิตภาพยนตร์ เช่น การ
เลือกแนวท่ีจะใชใ้นการสร้างภาพยนตร์ โดยแนวทางในการท างานดา้นการส่ือสารการตลาดนั้นมี
ทั้งหมด 10 ขอ้ดว้ยกนั คือ การสรุปกลุ่มเป้าหมาย สรุปแนวภาพยนตร์ เลือกเพลงประกอบ ตั้งช่ือ
ภาพยนตร์ การหาวลีเด็ดจากภาพยนตร์ การตดัต่อตวัอย่างภาพยนตร์ การท าใบปิดของภาพยนตร์ 
การก าหนดส่ิงท่ีไม่ควรท าและส่ิงท่ีควรท า การเลือกใชส่ื้อใหเ้หมาะสมและการจดักิจกรรมเสริม 
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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาวิเคราะห์การส่ือสารของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีได้รับความนิยมตลอดกาล 
จ านวน 20 อนัดบั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เน้ือหาผ่าน 
Coding Sheet ของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจการส่ือสารในด้านต่างๆของส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีไดรั้บความนิยมตลอดกาล 20 อนัดบั โดยเน้ือหาในบทน้ี ประกอบดว้ย 
 3.1 แหล่งขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.4 การน าเสนอขอ้มูล 
 3.5 กรอบแนวคิด 
 

3.1 แหล่งข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาวิเคราะห์การส่ือสารของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีได้รับความนิยมตลอดกาล 20 
อนัดบั ใชก้ารอา้งอิงสถิติผา่นทางรายได ้(BOX OFFICE SUCCESS) โดยน าขอ้มูลของล าดบัรายได้
ทั้ งหมด 20 อนัดับ น้ีจากเว็บไซต์หลักของ BOX OFFICE (www.boxofficemojo.com) โดยเป็น
เวบ็ไซต์ท่ีรวบรวมสถิติขอ้มูลทุกดา้นเก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับทัว่โลก 
เน่ืองจากเป็นผูใ้ห้บริการรายงานขอ้มูลชั้นน า ซ่ึง BOX OFFICE เป็นเจา้ของและด าเนินการโดย 
IMDb (www.imdb.com) อีกทั้งยงัศึกษาส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งผา่นทาง www.youtube.com โดยเลือก
ศึกษาวดีิโอส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีมียอดเขา้ชมมากท่ีสุด หรือถูกปล่อยออกมาเป็นวดีิโอแรก 
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีรายละเอียดคือ ใช้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลผา่นทาง Coding Sheet ซ่ึงมีรูปแบบของตารางในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
ตารางที ่3.1 การวเิคราะห์การส่ือความหมายและองคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
อนัดบั ช่ือภาพยนตร์ ประเภท

ของ
ภาพยนตร์ 

การส่ือ
ความหมาย 

องคป์ระกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 

ภาพ 

 
เสียง 

เพลง เสียงพดู 

ตรง ออ้ม บรรยา 
กาศ 

ตวั
แสดง 

เร่ือง สี  ความ 
จริง 

ความรู้
สึก 

ค า
ขวญั 

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) 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 
อนัดบั ช่ือภาพยนตร์ ประเภท

ของ
ภาพยนตร์ 

การส่ือ
ความหมาย 

องคป์ระกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 

ภาพ 

 
เสียง 

เพลง เสียงพดู 

ตรง ออ้ม บรรยา 
กาศ 

ตวั
แสดง 

เร่ือง สี  ความ 
จริง 

ความรู้
สึก 

ค า
ขวญั 

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 
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3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Coding Sheet โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองด้าน คือ ส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จมีการส่ือความหมายไปในดา้นใด และส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง
มีวธีิการน าเสนอในดา้นองคป์ระกอบอยา่งไร โดยมีรายละเอียดการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 3.1.1 วิเคราะห์การส่ือความหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งโดยผา่นองคป์ระกอบสองดา้น 
คือ การส่ือความหมายทางตรง และการส่ือความหมายทางออ้ 
 3.1.2 การวิเคราะห์วิธีการน าเสนอในดา้นองคป์ระกอบโดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้นดว้ยกนั คือ 
ดา้นภาพ และดา้นเสียง ซ่ึงประกอบดว้ย   
  3.1.2.1 ดา้นภาพ 
   1) ภาพแสดงบรรยากาศของเร่ือง เป็นภาพบรรยากาศมุมกวา้งเพื่อแสดง
ใหเ้ห็นถึงสถานท่ีท่ีเร่ืองราวก าลงัด าเนินอยูส่่วนใหญ่ 
   2) ภาพตวัแสดง อาจเป็นไดท้างวตัถุส่ิงของบุคคลผูน้ าเสนอท่ีแสดงออก
ถึงการกระท าและถูกกระท า 
   3) ภาพสินคา้ ในท่ีน้ีคืออการเผยเน้ือเร่ืองท่ีน่าติดตามภายในภาพยนตร์ 
   4) สีของภาพ วิเคราะห์โทนสีท่ีใชเ้ป็นส่วนใหญ่ในส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง 
ทั้งสีท่ีมีวรรณะร้อนและสีท่ีมีวรรณะเยน็ โดยตีความเช่ือมโยงผา่นความหมายของสี 
  3.1.2.2 ดา้นเสียง 
  เสียงเพลง วิเคราะห์จากอารมณ์เพลง ซ่ึงมีทั้งหมด 4 อารมณ์เพลง คือ อารมณ์รัก 
อารมณ์เศร้า อารมณ์สนุกสนาน อารมณ์ต่ืนเตน้กลา้หาญ  
 

3.4 การน าเสนอข้อมูล 
 
 ในการน าเสนอผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในส่วนๆ
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มาน าเสนอและสรุปตามแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยการน าเสนอจะมี
ลักษณะของการบรรยายผลจากการศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว ้และแสดงผลการศึกษา
ทั้งหมด รวมถึงแบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 2 บทคือ บทท่ี4 จะน าเสนอผลการศึกษาอย่าง
ละเอียดทั้งในดา้นความหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งและดา้นองคป์ระกอบต่างๆ และบทท่ี5 จะ
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น าเสนอขอ้มูลสรุปเก่ียวกบัผลการวิจยัและขอ้จ ากดัต่างๆ รวมถึงอภิปรายผลเพื่อความเขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึน  
 

3.5 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 

ความส าเร็จของภาพยนตร์
ตวัอยา่ง 20 เร่ือง 

การส่ือความหมาย 
- การส่ือความหมาย

ทางตรง 

- การส่ือความหมาย

ทางออ้ม 

ความส าเร็จดา้น
รายได ้

องคป์ระกอบของภาพยนตร์
ตวัอยา่ง 

- องคป์ระกอบของ
ภาพยนตร์ตวัอยา่ง
ดา้นภาพ 

- องคป์ระกอบของ
ภาพยนตร์ตวัอยา่ง
ดา้นเสียง 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งทั้งหมด 20 เร่ือง สามารถวเิคราะห์ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  4.1  ผลการศึกษาดา้นการส่ือความหมายของภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
  4.2  ผลการศึกษาเร่ืองการน าเสนอในดา้นองคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
   4.2.1 องคป์ระกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่งดา้นภาพ 
   4.2.2 องคป์ระกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่งดา้นเสียง 
 

4.1 ผลการศึกษาด้านการส่ือความหมายของภาพยนตร์ตัวอย่าง 
 
 ในการวิเคราะห์การส่ือความหมายของภาพยนตร์ตวัอย่างจ านวน 20 เร่ืองนั้น ผูว้ิจยัไดมี้
การจ าแนกกลวธีิการส่ือความหมายไว ้ดงัน้ี 
 
 4.1.1 กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 
 กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรงหมายถึงการท่ีผูโ้ฆษณาตั้งใจท่ีจะสืบขอ้มูลบางอยา่งมายงั
ผูรั้บสารและแสดงให้เห็นเจตนาในการส่ือขอ้มูลนั้นอย่างชัดเจน การส่ือความหมายแบบตรงยงั
สามารถจ าแนกย่อยออกเป็น 2 ประเภทคือ การส่ือความหมายตรงตามตัวอักษร และการส่ือ
ความหมายแบบโดยนยั กลวธีิการส่ือความหมายคร้ัง 2 ประเภทมีดงัน้ี 
 
 4.1.2 การส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร 
 การส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษรหมายถึงการส่ือความหมายท่ีผูโ้ฆษณาเลือกใชถ้้อยค า
ในการส่ือสารโฆษณาไดเ้ก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัความคิดหรือขอ้มูลท่ีตอ้งการจะซ้ือดว้ยวิธีการน้ีผูรั้บ
สารจะเขา้ใจสารไดเ้ร็วท่ีสุดและตีความสารโดยใชก้ารตีความจากบริบทนอ้ยท่ีสุด โดยในการศึกษา
คร้ังน้ีจะวิเคราะห์จากค าพูดท่ีใช้ในส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง รวมถึงอกัษรท่ีแสดงบนส่ือภาพยนตร์
ตวัอยา่งดว้ย 
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ภาพที ่4.1 การส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษรท่ีพบในภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 
 ในขณะท่ีตวัละครก าลงัพยายามปกป้องโลกใบน้ีจากศตัรูตวัใหม่ มีการส่ือสารดว้ยประโยค
ท่ีวา่ “You just stared a war” และยงัเผยภาพการต่อสู้ร่วมดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบั
ประเภทของภาพยนตร์เร่ืองน้ี ซ่ึงเป็นแนวต่อสู้  
 จากตวัอยา่งน้ีผูโ้ฆษณาเสนอสารท่ีตอ้งการส่ือดว้ยถอ้ยค าท่ีส่ือความหมายตรงไปตรงมา 
คือมีการส่ือสารโดยตรงวา่จะมีการต่อสู้เกิดข้ึน รวมถึงระบุถึงเน้ือหาส าคญัของภาพยนตร์ท าให้
สามารถรับรู้ถึงประเภทหรือแนวของภาพยนตร์ได ้ตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือ
ความหมายแบบตรง คือมีการถ่ายทอดมายงัผูรั้บสารโดยใชรู้ปแบบภาษาท่ีใกลเ้คียงความคิด มีการ
ส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษรท่ีแสดง ผูรั้บสารจึงอาศยัการตีความจากบริบทนอ้ยท่ีสุด 
 
 4.1.3 การส่ือความหมายแบบโดยนยั 
 การส่ือความหมายแบบโดยนยั หมายถึง การส่ือความหมายท่ีผูโ้ฆษณามีเจตนาใหข้อ้มูล
และแสดงถึงเจตนาท่ีจะส่ือสารกบัผูรั้บสาร แต่ผูส่้งสารเลือกใชถ้อ้ยค าท่ีไม่เก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัสาร
ท่ีตอ้งการส่ือ ท าใหผู้รั้บสารตอ้งตีความเพื่อเขา้ถึงสารท่ีตั้งใจจากส่ือ จากการศึกษาพบวา่ ผูโ้ฆษณา
เลือกใชล้กัษณะทางภาษาท่ีท าใหเ้กิดการตีความ ดงัน้ี   
 1. การเล่นค า   
 2. การส่ือความหมายในเชิงเปรียบเทียบ   
 3. การส่ือความหมายโดยนยัยะของค า  
 4. การส่ือความหมายดว้ยเร่ืองเล่า 
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ภาพที ่4.2  การส่ือความหมายแบบโดยนยัท่ีพบในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 
 ภาพยนตร์เร่ือง avatar เป็นภาพยนตร์สามมิติซ่ึงเก่ียวกบัอดีตนาวกิโยธินฃ่ือ เจค ซ่ึงถูกเรียก
มาปฎิบติัหนา้ท่ีและการปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังนั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนถ่ายร่างกายของเขาใหเ้ขา้ไปอยู่
ในร่างกายของชาวนาวี ซ่ึงเป็นชาวเผา่พื้นเมืองของดาวแพนดอร่า โดยการอาศยัอยูบ่นดาวแพนดอ
ร่านั้นตอ้งไปสอดแนมและศึกษาวิถีชีวิตของชาวนาวีเน่ืองจากบนดาวแพนดอร่ามีแร่ชนิดหน่ึงซ่ึงมี
มูลราคามาก ซ่ึงไม่สามารถหาไดบ้นโลกมนุษย ์แต่ยิ่งเจคเขา้ไปเรียนรู้ถึงชีวิตของชาวนาวีมากข้ึน
เท่าไหร่ ก็ท  าให้เขาเขา้ใจถึงพลงัแห่งธรรมชาติบนดาวแพนดอร่า และความสัมพนัธ์ระหว่างพลงั
และส่ิงมีชีวิตบนดาวดวงน้ี เจคเร่ิมรู้สึกถึงความผูกพนัท่ีมีต่อดาวดวงน้ี โดยเฉพาะวิถีชีวิตและชาว
นาวีซ่ึงเขาหลงรัก แต่กระนั้นแล้วเจคก็ยงัจ  าเป็นตอ้งท าหน้าท่ีของมนุษยโ์ลกท่ีตอ้งศึกษาและให้
ขอ้มูลแก่นายทุนท่ีตอ้งการแร่อนัมีค่าบนดาวดวงน้ี ต่อมาเจคไดเ้ขา้ใจตวัเองว่าเขาได้มีจิตใจและ
วิญญาณท่ีผูกพนักบัดาวดวงน้ีมากและไม่สามารถทรยศท าลายดาวดวงน้ีได ้เจคจึงจ าเป็นตอ้งต่อสู้
เพื่อปกป้องดาวแพนดอร่าแทนท่ีจะเป็นผูบุ้กรุกอย่างท่ีเคยท า ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้เขา้ฉายใน
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคมพ. ศ. 2552 โดยคน้ต าแหน่งภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุดตลอดกาล
อนัดบั 1 คือTitanicลงไปเป็นอนัดบั 2 แต่ภาพยนตร์เร่ืองอวตารน้ีก็ถูกจ ากดัโดยผูก้  ากบัคนเดียวกบั
ภาพยนตร์เร่ืองTitanic ซ่ึงคือเจมส์ คาเมรอน โดยภาพยนตร์มีความยาว 161 นาที ผูน้ าแสดงเป็นคน
จริงทั้งหมดแต่ใชเ้ทคนิค 3 มิติเพื่อความสมจริงของตวัละครมากยิง่ข้ึน โดยเจมส์คาเมร่อนในฐานะ
ผูก้  ากบัภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัฉากต่างๆเอาไวไ้ดอ้ย่างน่าสนใจว่า ดาวแพนดอร่านั้น
เป็นฉากท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเทือกเขาสูงในประเทศจีนและอุทยานแห่งชาติต่างๆอีกทั้งยงัถ่าย
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ท านกัแสดงดว้ยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายความเคล่ือนไหวและประมวลผลอยา่งละเอียดใน
ขณะท่ีนกัแสดงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการกระท าของตวัละครนั้นๆ นอกจากภาพยนตร์
เร่ืองอวตารจะไดรั้บต าแหน่งภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุดตลอดกาลเป็นอนัดบัหน่ึงแลว้ ยงัไดรั้บ
รางวลัออสกา้ชนะเลิศถึง 3 รางวลั  รางวลัคือสาขาถ่ายภาพยอดเยีย่ม สาขาก ากบัศิลป์ยอดเยีย่ม สาขา
เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม และยงัไดร้างวลัลูกโลกทองค าชนะเลิศอีก 2 รางวลั  รางวลัในสาขาผูก้  ากบั
ภาพยนตร์ยอดเยีย่มและสาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม2  
 จากส่ือตวัอย่างภาพยนตร์เร่ือง Avatar พบว่า มีการส่ือความหมายในเชิงเปรียบเทียบและ
การส่ือความหมายดว้ยเร่ืองเล่าหลายฉากดว้ยกนั ดงัเช่นฉากท่ีแสดงในตวัอยา่ง มีเสียงบรรยายกล่าว
ว่า  “The tree is sacred to the Nav’ I and believed to be the heart of the deep connection of all life” 
ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความส าคญัของตน้ไมท่ี้ปรากฏในฉากว่าเป็นสายสัมพนัธ์และ
หวัใจของชาวนาวซ่ึีงเป็นตวัละครหลกัในภาพยนตร์ มีการแสดงออกถึงประเภทของภาพยนตร์ผ่าน
ทางภาพและเสียงบรรยายท่ีไม่ไดส่ื้อโดยตรง วา่เป็นภาพยนตร์แนววทิยาศาสตร์และจินตนาการ แต่
ผูช้มก็สามารถเขา้ใจไดว้า่เน้ือเร่ืองโดยมากจะเป็นไปในแนวทางใด และมีภาพและเสียงท่ีมีคุณภาพ
แค่ไหน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งวเิคราะห์บริบทซบัซอ้น 
 
 4.1.4 การส่ือความหมายแบบออ้ม 
 การส่ือความหมายแบบออ้ม หมายถึง การท่ีผูโ้ฆษณามีความตั้งใจท่ีจะให้สารแก่ผูรั้บสาร 
แต่ไม่แสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจในการส่ือสารนั้นให้ปรากฏชดัร่วมกนัซ่ึงการส่ือความหมาย
แบบออ้มนั้นมกัพบในการโฆษณาสินคา้  โดยการท่ีผูโ้ฆษณาเลือกใชก้ลวิธีการส่ือสารความหมาย
แบบน้ีจะมีเหตุผล 2 ประการ คือ   
  1. เพื่อท าใหผู้รั้บสารลืมวา่ผูโ้ฆษณาก าลงัขายสินคา้อยู ่  
  2. เพื่อส่ือถึงสารบางอยา่งท่ีไม่สามารถกล่าวไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  
 โดยการส่ือความหมายแบบอ้อมน้ีมักนิยมใช้ในโฆษณาสินค้ามากกว่าการใช้ในส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอย่าง ซ่ึงผลการศึกษาดา้นการส่ือความหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างทั้งหมด ดงั
ตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ผลการศึกษาดา้นการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร 
 

กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 
ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร 

1. Titanic 
 

- titanic was called the ship of dreams  
- it's been 84 years  
- Fall in love  
- and experience Titanic 

 
“ประสบการณ์เก่ียวกบัเรือในฝัน” 

2. Star Wars: The 
Force Awakens 

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

 
“ทุกอยา่งคือเร่ืองจริง เจได ฝ่าย dark side” 

3. Jurassic World - The park is open. 
- We have a first genetically modified hybrid. 
- New dinosaur 
- Not a good idea 

 
“ไดโนเสาสายพนัธ์ุใหม่” 

4. Marvel's The 
Avengers 

- 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 

 
“ตอ้งรวมกลุ่มซุปเปอร์ฮีโร่เพื่อสู้ศึกท่ีเราไม่เคยเจอ” 

5. Avengers: Age of 
Ultron 

- You want to protect the world 
 

“ตอ้งการปกป้องโลก” 



42 
 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 
ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร 

6. Frozen - 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. 

 
“เอเรนเดลเยอืกแขง็ไปทั้งเมือง” 

7. Beauty and the 
Beast (2017) 

- The one who break the spell 
 

“คนเดียวท่ีจะท าลายเวทมนต”์ 
8. Minions - 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 
 

“มินเน่ียนตามหาเจา้นาย” 
9. Captain America: 

Civil War 
- You just started a war 

 
“นายนัน่แหละท่ีเร่ิมสงคราม” 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 
ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร 

10.  The Lord of the 
Rings: The Return 
of the King 

- The journey ends 
 

“การเดินทางส้ินสุดลง” 
11.  Skyfall - 007 reporting for duty 

 
“007 รายงานตวัพร้อมปฎิบติัหนา้ท่ี” 

 
ตารางที ่4.2 ผลการศึกษาดา้นการส่ือความหมายโดยนยั 
 

กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 
ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการส่ือความหมายโดยนยั 

1. Avatar - The tree is sacred to the Nav’I and believed to be the heart of the 
deep connection of all life 

 
“ตน้ไมเ้ป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของชาวนาว ีและเช่ือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการ

เช่ือมต่อของทุกชีวติ” 
2. Furious 7 - This is the world that doesn’t play by your rules 

 
“น่ีคือโลกท่ีไม่ไดเ้ล่นตามกฎของคุณ” 

3. Harry Potter and the 
Deathly Hallows 
Part  

- Only one can live 
 

“มีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีรอด” 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 
ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร 

4. Star Wars: The Last 
Jedi 

- Something truly Special 
-  I need someone to show me my place in all this. 

 
“บางส่ิงพิเศษมาก” 

5. The Fate of the 
Furious 

- 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 
 

“ส่ิงเดียวท่ีพวกเขาไม่สามารถจดัการกบัคุณได”้ 
6. Iron Man 3 - I am Tony Stark I build neat stuff I got a great girl and occasionally 

save the world so why can’t I sleep 
 

“ฉนัโทน่ีสตาร์คฉนัสร้างส่ิงยิง่ใหญ่ มีแฟนท่ีดีและบางคร้ังก็ช่วยโลกไว ้
แต่ท าไมฉนัไม่อาจหลบัลงได”้ 

7. Transformers: Dark 
of the Moon 

- Where were you when take took over the planet 
 

“เราจะอยูท่ี่ไหนเม่ือพวกมนัมาบุกโลก” 
8. Transformers: Age 

of Extinction 
- There’s not wars  
- It’s human extinction. 

 
“ไม่ใช่สงคราม แต่เป็นการสูญพนัธ์ุของมนุษยชาติ” 

9. The Dark Knight 
Rises 

- Storm coming, Mr.Wayne 
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ตารางที ่4.3 สรุปผลการศึกษากลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 
 

กลวธีิการส่ือความหมายแบบตรง 

ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างทีพ่บการส่ือความหมาย
ตรงตามตัวอกัษร 

ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างประโยคทีพ่บการส่ือ
ความหมายแบบโดยนัย 

1. Titanic 
2. Star Wars: The Force Awakens 
3. Jurassic World 
4. Marvel's The Avengers 
5. Avengers: Age of Ultron 
6. Frozen 
7. Beauty and the Beast (2017) 
8. Minions 
9. Captain America: Civil War 
10. The Lord of the Rings: The Return of the 

King 

1. Avatar 
2. Furious 7 
3. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 

2 
4. Star Wars: The Last Jedi 
5. The Fate of the Furious 
6. Iron Man 3 
7. Transformers: Dark of the Moon 

 

4.2 ผลการศึกษาเร่ืองการน าเสนอในด้านองค์ประกอบของส่ือภาพยนตร์ตัวอย่าง 
 
 4.2.1 องคป์ระกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่งดา้นภาพ 
 ในส่วนของภาพไดว้เิคราะห์เพื่อศึกษาโดยแบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 4 ดา้นดว้ยกนั 
 
  4.2.1.1 ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งปรากฏภาพบรรยากาศของเร่ืองเป็นหลกั เช่นแสดง
ใหเ้ห็นป่า หรือ สถานท่ีในการใชด้ าเนินเร่ือง 
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ภาพที ่4.3 ภาพท่ีพบในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 

 ภาพยนตร์เก่ียวกบัสัตวโ์ลกลา้นปีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ในส่วนของ Jurassic World น้ี
เป็นเร่ืองราวในอีก 22 ปีต่อจาก Jurassic Park  ดว้ยเร่ืองราวเกิดข้ึนท่ีเดิมคือบนเกาะอิสลา นูบลา ซ่ึง
ถูกท าใหเ้ป็นสวนสนุก และแหล่งพกัผอ่นของครอบครัวซ่ึงมีการแสดงไดโนเสาร์สายพนัธ์ุต่างๆ ใน
ภาคน้ีมีการพฒันาสายพนัธ์ุของไดโนเสาร์ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงไดโนเสาร์พนัธ์ุใหม่น้ีมีความฉลาดและ
เรียนรู้เร็วกวา่ไดโนเสาร์ธรรมดา จนกระทัง่น ามาสู่หายนะคร้ังใหญ่ของสวนสนุกอนัเป็นท่ีพกัผอ่น
น้ี เน่ืองจากไดโนเสาร์สายพนัธ์ุใหม่ไม่สามารถถูกควบคุมดูแลจากสวนสนุกไดเ้พราะมนัมีความ
ฉลาดและมีพละก าลงัมากเกินไป อีกทั้งยงัเป็นไดโนเสาร์กินเน้ือท่ีฉลาดวอ่งไวท่ีสุดเน่ืองจากไม่ได้
เกิดมาจากธรรมชาติ  ไดโนเสาร์พนัธ์ุใหม่น้ีจะสร้างความเสียหายให้แก่ส่วนสนุกมากน้อยเพียงใด
สามารถติดตามไดใ้นภาพยนตร์ โดยจากส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งแสดงให้เห็นฉากของสถานท่ีรวมถึง
ความกวา้งใหญ่ของผืนป่า ซ่ึงเป็นสถานท่ีอาศยัของไดโนเสาร์และยงัเป็นสถานท่ีอนัเกิดเร่ืองราว
ทั้งหมด เน้นท าให้ผูช้มรู้สึกถึงความสมจริงของสถานท่ี แมจ้ะมีการน าเสนอในส่วนของตวัละคร
และเน้ือเร่ืองบางส่วน แต่ในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งของภาพยนตร์เร่ืองน้ี ปรากฏฉากของบรรยากาศ
และสถานท่ีมากกว่าฉากอ่ืนๆ จึงนบัว่าภาพยนตร์เร่ือง Jurassic World  เป็นส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง
ปรากฏภาพบรรยากาศของเร่ืองเป็นหลกั  
 
  4.2.1.2 ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างปรากฏภาพตัวแสดงเป็นหลัก เช่น มีฉากท่ีเห็น 
พระเอก นางเอก หรือตวัร้าย มากกวา่ฉากอ่ืนๆ ท าใหผู้ช้มสามารถจดจ าตวัแสดงได ้ 
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ภาพที ่4.4 ภาพท่ีพบในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 
 เร่ืองราวของมินเน่ียนตวัจ๋ิวซ่ึงตามหาผูท่ี้จะมาเป็นเจา้นายของตวัเอง โดยมินเน่ียนมีนิสัย
ใจคอชอบผูน้ าท่ีเป็นวายร้ายหรือคิดการไม่ดี แต่เจา้นายคนแลว้คนเล่าก็พลาดท่าเสียชีวิตไปเพราะ
การปฏิบติัอนัพิลึกพิลัน่ของมินเน่ียนทั้งหลาย นบัตั้งแต่โลกไดโนเสาร์จนถึงโลกปัจจุบนัมินเน่ียนมี
เจา้นายแลว้มากมายไม่ใช่แค่หลายคนแต่หลายสายพนัเลยดว้ยกนั นบัว่าเป็นภาพยนตร์ตวัอย่างท่ี
ปรากฏภาพตวัแสดงเป็นหลกัอยา่งเห็นไดช้ดัท่ีสุด เน่ืองจากเป็นภาพยนตร์เอนิเมชัน่ท่ีใชต้วัแสดง
เป็นจุดขายอยา่งเห็นไดช้ดั ในทุกๆฉาก หรือแมแ้ต่การด าเนินเร่ืองราวแทบจะไม่ปรากฏตวัละครอ่ืน 
หรือแมแ้ต่สถานท่ีเกิดเร่ืองราวทั้งหมด ก็ไม่ไดถู้กเน้นในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งเร่ืองน้ี จึงนบัไดว้า่
ภาพยนตร์เอนิเมชัน่เร่ือง Minions มีส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีปรากฏภาพตวัแสดงเป็นหลกั 
 
  4.2.1.3 ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างปรากฏภาพสินค้าหรือในท่ีน้ีหมายถึงเน้ือเร่ือง
มากกวา่ส่วนอ่ืนๆ อาจเป็นฉากการต่อสู้ หรือฉากส าคญัในเร่ือง ดงัภาพตวัอยา่ง 
  4.2.1.3  ส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างปรากฏภาพสินค้าหรือในท่ีน้ีหมายถึงเน้ือเร่ือง
มากกวา่ส่วนอ่ืนๆ อาจเป็นฉากการต่อสู้ หรือฉากส าคญัในเร่ือง ดงัภาพตวัอยา่ง 
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ภาพที ่4.5 ภาพท่ีพบในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 
 เร่ืองราวของสายลับอันเป็นต านานท่ีโด่งดังไปทั่วโลกจากการสร้างภาคต่อมาแล้ว
มากมาย ในภาพน้ีก็ยงัคงเป็นการต่อสู้ของสายลบัเจมส์บอนด์ ซ่ึงเขาต่อสู้ด้วยทกัษะท่ีมีทั้งหมด
รวมถึงอุปกรณ์อนัน่าท่ึงท่ีปรากฏอยูใ่นทุกๆภาค ท าให้เร่ืองราวของ Skyfall ยิ่งน่าติดตามมากยิง่ข้ึน 
เร่ืองราวของเจมส์บอนด์นั้นตอ้งอาศยัความฉลาดและพละก าลงัในภาคน้ีบอลตอ้งต่อสู้กบัทั้งตนเอง
และผูอ่ื้นแต่เขาก็สามารถผ่านพน้วิกฤตต่างๆมาไดต้ามสไตล์เจมส์บอนด์ เป็นภาพยนตร์เก่ียวกบั
สายลบัอนัเล่ืองช่ือ ในประเทศองักฤษโดยส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างไดมี้การแสดงให้เห็นถึงฉากการ
ต่อสู้และจากเหตุการณ์ส าคญัท่ีน่าสนใจต่างๆมากกวา่ท่ีจะเนน้ตวัแสดงหรือสถานท่ีส าคญั จากภาพ
เป็นพิธีศพของเหล่าสายลบัโดยมีธงชาติคลุมโลงศพทุกโรงแสดงใหเ้ห็นถึงความสูญเสียอนัยิง่ใหญ่
ในเร่ืองเป็นอีกหน่ึงฉากส าคญัท่ีผูช้มรู้สึกหดหู่และตอ้งการจะรู้วา่เกิดอะไรข้ึน 
 โดยจากผลการศึกษาองคป์ระกอบดา้นภาพ สามารถจ าแนกส่ือตวัอยา่งภาพยนตร์ท่ีเน้น
องคป์ระกอบดา้นภาพท่ีแตกต่างกนัได ้ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.4 ผลการศึกษาองคป์ระกอบดา้นภาพ 
 

องคป์ระกอบดา้นภาพ 
แสดงบรรยากาศ 
ของเร่ืองเป็นหลกั 

แสดงภาพตวัแสดงเป็นหลกั แสดงภาพสินคา้ 
(เน้ือเร่ืองหลกั) เป็นหลกั 

1. Titanic 1. Avatar 1. Avengers: Age of Ultron 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบดา้นภาพ 
แสดงบรรยากาศ 
ของเร่ืองเป็นหลกั 

แสดงภาพตวัแสดงเป็นหลกั แสดงภาพสินคา้ 
(เน้ือเร่ืองหลกั) เป็นหลกั 

2. Jurassic World 2. Star Wars: The Force 
Awakens 

2. Harry Potter and the 
Deathly Hallows Part 2 

3. Furious 7 3. Marvel's The Avengers 3. Star Wars: The Last Jedi 
4. Beauty and the Beast 

(2017) 
4. Minions 4. Frozen 

5. The Fate of the Furious 5. Captain America: Civil 
War 

5. Iron Man 3 

6. The Dark Knight Rises 6. Transformers: Age of 
Extinction 

6. Transformers: Dark of the 
Moon 

  7. The Lord of the Rings: 
The Return of the King 

  8. Skyfall 
 
จากผลการศึกษาพบวา่ 
 
   4.2.1.4 ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างใช้โทนสีสันไปทางใดทางหน่ึงในการกระตุ้น
อารมณ์และความสนใจ  
  การให้สีกับส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างมีความส าคัญกับการส่ือสารความรู้สึกทาง
จิตวิทยาของผูช้มท่ีแตกต่างกนัไปเน่ืองจากสีมีทั้งร้อนและเยน็ซ่ึงให้อารมณ์ท่ีแตกต่างกนั จากผล
การศึกษาพบวา่การให้สีของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดัตามประเภท
และส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือของภาพยนตร์ 
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ภาพที ่4.6 ส่ือภาพยนตร์ทีใ่ช้สีในการส่ือสาร 
 

 ไททานิค เขา้ฉายในประเทศไทย ในวนัแรกคือวนัศุกร์ท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 เร่ืองราว
ความรักแห่ง Titanic ปรากฏข้ึนบนเรือ R.M.S. Titanic ท่ีออกเดินเรืออนัเป็นโศกนาฏกรรมคร้ังแรก 
โดยน่าจะเป็นเรือท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ ในปี 1912 เรือไททานิค คือ เรือท่ีมีการ
เดินเรือคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยสร้างเรือมาบนความภูมิใจและความยินดีของผูโ้ดยสารเรือไอน ้ า 
White Star Line ไททานิคไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเรือท่ีมีความหรูหราและล ้าสมยัท่ีสุดในยคุนั้น 
จนในท่ีสุด "เรือแห่งความฝัน" ไดมี้การออกทะเลก่อนยคุแห่งการบิน แต่สุดทา้ยเรือไดพ้าผูโ้ดยสาร
มากกวา่ 1,500 คนไปพบกบัจุดจบในน ้ าท่ีหนาวเยน็ทางแอตแลนติกเหนือเม่ือวนัท่ี 15 เมษายนของ 
100 ปีท่ีแลว้ปัจจุบนัเป็นภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุดตลอดกาลในอนัดบัท่ี 2 เป็นภาพยนตร์ท่ีใชโ้ทน
สีในการส่ือสารอย่างเห็นได้ชัดเน่ืองจากตลอดทั้งเร่ืองมีความมืดมนโดยเน้นสีเทาด า ซ่ึงแทน
ความรู้สึกลึกลบัวา่งเปล่าหดหู่เศร้าใจ สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองซ่ึงมีการสูญเสียและ
เป็นประวติัศาสตร์อนัน่าเศร้า อีกทั้งยงัมีการใช้สีน ้ าเงิน ถึงแมว้่าสีน ้ าเงินจะแสดงให้เห็นถึงความ
กวา้งขวางแต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายเน่ืองจากเป็นสีน ้ าเงินท้องทะเล เป็นสีเข้ม ส่ิงท่ี
น่าสนใจคือการใช้โทนสีด าอยู่ในภาพเกือบทุกฉาก ส่งผลให้ผูช้มเกิดความเศร้าใจได้รับรู้ได้ว่า
เร่ืองราวท่ีก าลงัรับชมอยู่น้ีไม่ไดส้ว่างสดใสร่าเริงหรือเป็นเร่ืองโรแมนติกเสียทั้งหมดแต่กลบัเป็น
เร่ืองน่าเศร้าเป็นโศกนาฏกรรมคลงัประวติัศาสตร์ของโลก 
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ตารางที ่4.5 ผลการศึกษาภาพยนตร์ท่ีมีการใชสี้ในการส่ือสาร 
 
รายช่ือภาพยนตร์ทีใ่ช้สีสันในการส่ือสาร ประเภทของภาพยนตร์ โทนสีทีใ่ช้ 

1. Avatar วทิยาศาสตร์และจินตนาการ เขียว น าเงิน 

2. Titanic ชีวติ ด า เทา ขาว 

3. Jurassic World วทิยาศาสตร์และจินตนาการ เขียว 

4. Harry Potter and the Deathly Hallows 
Part 2 

จินตนาการ ด า 

5. Frozen จินตนาการ น ้าเงิน 

6. The Fate of the Furious ต่อสู้ ด า 

7. Minions ตลก เหลือง 

 
 จากตารางผลการศึกษาการใชสี้สันในการส่ือสาร มีประเด็นท่ีน่าสนใจคือการใชสี้ในการ
ส่ือสารของ ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งหลายเร่ืองนั้น มีความสอดคลอ้งกบัประเภทของภาพยนตร์อย่าง
เห็นไดช้ดั โดยเฉพาะภาพยนตร์แอนิเมชัน่เร่ืองMinions ซ่ึงใช้สีเหลืองเป็นสีหลกั แมแ้ต่ตวัละคร
หลกัก็ยงัใชสี้เหลืองทั้งหมด เน่ืองจากสีเหลืองมีความหมายถึงการท าให้รู้สึกสวา่งสดใสมีพลงัร่าเริง 
เป็นสีแห่งความเบิกบาน เร้าอารมณ์ และเรียกร้องความสนใจ ให้ความรู้สึกแจ่มใส ความสดใส 
ความร่าเริง ความเบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความสุกสว่าง การแผ่กระจาย อ านาจ
บารมี ใหล้องสังเกตดูวา่ วนัท่ีทอ้งฟ้ามืดคร้ืมปราศจากแสงแดด เราจะรู้สึกหงอยเหงา หดหู่ แต่พอมี
แสงแดด ทอ้งฟ้าสวา่ง มีสีเหลือง เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวาข้ึน สอดคลอ้งกบัประเภทของภาพยนตร์ซ่ึง
เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน่แนวตลก หรือแมแ้ต่ภาพยนตร์เร่ือง Titanic ท่ีใชสี้เทา ด า ขาว ใหค้วามรู้สึก 
เศร้า อาลยั ทอ้แท ้ความลึกลบั ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขมุ ถ่อมตน สีน้ี
มีขอ้ดีคือท าให้เยน็ แต่สร้างความสร้างความรู้สึกหม่นหมองได ้ควรใชร่้วมกบัสีท่ีมีชีวิต โทนสวา่ง
อยา่งนอ้ยหน่ึงสี โดยไดใ้ชสี้ขาว ใหค้วามรู้สึก บริสุทธ์ิ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การ
เกิด ความรัก ความหวงั ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
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 4.2.2 องคป์ระกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่งดา้นเสียง 
 ในส่วนของเสียงนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เสียงเพลงและเสียงพูด โดยในส่วนของการ
วิเคราะห์เสียงเพลง จะวิเคราะห์ว่าส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างเร่ืองนั้นๆใช้เพลงในการกระตุน้ให้เกิด
อารมณ์ต่างๆหรือช่วยให้จดจ าภาพยนตร์ไดห้รือไม่ เน่ืองจากเสียงเพลงจะกระตุน้ให้เกิดความรู้สึก
มากกว่าภาพหรือค าบรรยายอ่ืนๆอีกทั้งยงัช่วยให้การด าเนินเร่ืองเป็นไปได้อย่างรัดกุม เพิ่มความ
น่าสนใจและต่อเน่ืองกลมกลืนกนัของเน้ือหาภาพยนตร์ 
 
  4.2.2.1 ผลการศึกษาดา้นเสียงเพลง 
  อารีพนัธ์มณี (2546) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์เป็นกระบวนการทางสมองท่ีคิด
ในลกัษณะเอกนยัอนัจะน า ไปสู่การคน้พบส่ิงแปลกใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐ์คน้พบ ส่ิงใหม่ๆ
ตลอดจนวิธีคิด ทฤษฎีและหลกัการไดส้ า เร็จความ คิดสร้างสรรคจ์ะเกิดข้ึนมิใช่เพียงแต่คิดในส่ิงท่ี
เป็นไปได้ หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ ความคิดจินตนาการก็เป็นส่ิง
ส าคญัยิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความ แปลกใหม่แต่ตอ้งควบคู่ไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความ คิดฝัน
หรือจินตนาการให้เป็นไปได้หรือท่ีเรียกว่าจินตนาการ ประยุกต์จึงท า ให้เกิดผลงานความคิด
สร้างสรรคส่ื์อ สอดคลอ้งกบั Alvin (1966) กล่าววา่ เสียงเพลงเป็นส่ิงท่ีงดงาม สามารถพบไดทุ้กหน
ทุกแห่ง มีอิทธิพลทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจอารมณ์ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ผอ่นคลายสามารถ ใช้
ส่ือสารกบับุคคลไดโ้ดยไม่จ  ากดัอาย ุการศึกษา เช้ือชาติ และสภาพร่างกาย 
 โดยจากการศึกษาเร่ืองเสียงเพลงพบวา่ ตวัอยา่งภาพยนตร์หลายเร่ืองมีการใชเ้สียงเพลงท่ี
สอดคลอ้งกบัประเภทของภาพยนตร์ ดงัแสดงในตารางผลการศึกษา 
 
ตารางที ่4.6 ผลการศึกษาดา้นเสียงเพลง 
 

ช่ือภาพยนตร์ อารมณ์เพลง 
1. Avatar อารมณ์ต่ืนเตน้ 
2. Titanic อารมณ์ต่ืนเตน้ 
3. Star Wars: The Force Awakens อารมณ์ต่ืนเตน้ 
4. Jurassic World อารมณ์ต่ืนเตน้ 
5. Marvel's The Avengers อารมณ์ต่ืนเตน้ 
6. Furious 7 อารมณ์ต่ืนเตน้ 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ช่ือภาพยนตร์ อารมณ์เพลง 
7. Avengers: Age of Ultron อารมณ์ต่ืนเตน้ 
8. Harry Potter and the Deathly Hallows 

Part 2 
อารมณ์ต่ืนเตน้ 

9. Star Wars: The Last Jedi อารมณ์ต่ืนเตน้ 
10. Frozen อารมณ์สนุกสนาน 
11. Beauty and the Beast (2017) อารมณ์รัก 
12. The Fate of the Furious อารมณ์ต่ืนเตน้ 
13. Iron Man 3 อารมณ์ต่ืนเตน้ 
14. Minions อารมณ์สนุกสนาน 
15. Captain America: Civil War อารมณ์ต่ืนเตน้ 
16. Transformers: Dark of the Moon อารมณ์ต่ืนเตน้ 
17. The Lord of the Rings: The Return of the 

King 
อารมณ์เศร้า 

18. Skyfall อารมณ์ต่ืนเตน้ 
19. Transformers: Age of Extinction อารมณ์ต่ืนเตน้ 
20. The Dark Knight Rises อารมณ์ต่ืนเตน้ 

 
 เสียง(Sound) มีอิทธิพลต่อมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ ร่างกาย จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ 
สมอง ประวติัศาสตร์ ประเพณีวฒันธรรมของสังคม วิถีชีวิต จากทฤษฎีของเสียงท่ีพิสูจน์ไดว้า่เสียง
มีอ านาจ มีอ านาจอยู่ท่ีไหน ก็จะมีเสียงอยู่ท่ีนั่น มีเสียงอยู่ท่ีไหนอ านาจก็จะอยู่ท่ีนั่นด้วย ดงันั้น 
พิธีกรรมของมนุษยทุ์ก ๆ พิธีกรรมจึงประกอบดว้ยเสียง (ดนตรี) ตั้งแต่เสียงสวดมนตภ์าวนาเสียงตี
เกราะเคาะไม ้เสียงดีดสีตีเป่า แมแ้ต่เสียงจุดประทดั ในเทศกาลตรุษจีน หรือจุดประทดัของชาว
เรือประมง ท่ีจะออกทะเลเพื่อหาปลา เสียงปืนใหญ่ยิงเพื่อยกยอ่งในงานศพของวีรบุรุษ เสียงกลอง
ยาว แตรวงงานบวช ซ่ึงลว้นเป็นเสียงแสดงถึงอ านาจและเป็นหุน้ส่วนของพิธีกรรมทั้งส้ิน                  
 จากทฤษฎีของเสียงมีอ านาจ อ านาจของเสียงสร้างเป็นพลงังานท่ีเปล่ียนจากเสียงสร้างให้
เกิดความเคล่ือนไหว ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนก็จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และการเปล่ียนแปลง
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ท าให้เกิดการพฒันา เม่ือมีการพฒันามาก ๆ ก็จะสร้างใหเ้กิดความเจริญ ยิ่งพฒันามากก็ยิง่เจริญมาก
ข้ึนดว้ยทั้งน้ีก็เพราะมนุษยต์อ้งการความเจริญ ความเจริญเป็นความหวงัเป็นความปรารถนาของชีวิต 
และความเจริญเป็นความมีชีวติชีวา                  
 เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อร่างกาย เม่ือร่างกายสัมผสัต่อเสียงดนตรี จงัหวะดนตรีมีอิทธิพล
ท าใหร่้างกายเคล่ือนไหวขยบัตามจงัหวะ เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจ ท าใหเ้กิดความรู้สึกถึงความ
เป็นปัจจุบนั ท าให้นึกถึงอดีต และท าให้นึกถึงอนาคต  ดนตรีท าให้อารมณ์เปล่ียนไปตามมิติของ
ของกาล อาจจะเป็นอารมณ์ท่ีหวนร าลึกถึงอดีต อาจจะเป็นการสร้างอารมณ์ปัจจุบนัและอาจจะสร้าง
ใหเ้กิดจินตนาการได ้                 
 เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจ “เสียงใส ใจสะอาด” เป็นอิทธิพลท่ีเก่ียวกบัเสียงโดยตรง 
เน่ืองจากเสียงออกมาจากจิตใจ เม่ือใจรู้สึกเป็นอยา่งไรก็จะถ่ายทอดเป็นเสียงออกมาเป็นอยา่งนั้น ใน
ขณะเดียวกนัเสียงท่ีออกมาจากจิตใจ ความสุขและความทุกข ์ไดอ้าศยัเสียงระบายออกมาภายนอก
ซ่ึงท าใหจิ้ตใจผอ่นคลายลงได ้โดยธรรมชาติ ดนตรีจึงเป็นหุน้ส่วนของชีวติและจิตใจ เสียงดนตรีท า
ให้สมองรับรู้ เส้นประสาทสมองขยายตวัเม่ือสัมผสักบัเสียงดนตรีท่ีดี ท าให้สมองต่ืนตวักบัเสียง ท่ี
ไดย้ิน เสียงดนตรีบ่งบอกประวติัศาสตร์ บ่งบอกความเป็นมาบ่งบอกประเพณี บ่งบอกวฒันธรรม
ของสังคมและบ่งบอกวิถีชีวิตของคนในแต่ละสังคมนั้น ๆ เสียงดนตรี(Music) เป็นเสียงท่ีไพเราะ
เป็นเสียงท่ีละเอียดสร้างข้ึนดว้ยความตั้งใจดว้ยการประดิษฐ์เสียงอย่างประณีตและบรรจง มนุษย์
สร้างเสียงข้ึนเพื่อให้มนุษยด์้วยกันฟัง มนุษย์เป็นผูส้ร้างมาตรฐานของความไพเราะ โดยอาศยั
ความรู้สึกท่ีดีเอาเสียงท่ีไพเราะงดงาม น าแต่ละเสียงมาเรียงร้อยให้ปะติดปะต่อกนัจนกลายเป็นบท
เพลงท่ีไพเราะ ดนตรีเป็นศิลปะท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการใชต้ามความ
ปรารถนาของมนุษย ์ซ่ึงดนตรีอาจจะรับใชใ้นฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบของพิธีกรรม หรือดนตรีอยู่
ในฐานะของความบนัเทิง                  
 เสียงหยาบ (Noise) เป็นเสียงรบกวนและเป็นเสียงท่ีมนุษยไ์ม่ปรารถนา การแยกแยะ
ระหว่างเสียงท่ีชอบและเสียงท่ีไม่ชอบ ข้ึนอยู่กบัอ านาจว่ามีสิทธ์ิท่ีจะชอบหรือมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ชอบ
เพราะความชอบและความไม่ชอบข้ึนอยูก่บัวถีิชีวติและรสนิยม อยา่งไรก็ตามแมจ้ะเป็นเสียงท่ีหยาบ  
(ดงั แรง กระดา้ง ) แต่เสียงก็เป็นจุดศูนยร์วมของอ านาจดว้ยเหมือนกนั มนุษยจ์ะเลือกเสียงท่ีอบอุ่น
ละมุนละไมเลือกเสียงท่ีกงัวานเลือกเสียงท่ีไพเราะ เลือกเสียงท่ีชอบมากกวา่ท่ีจะเลือกเสียงกระดา้ง 
ดงันั้นเสียงท่ีไพเราะหรือจะเรียกวา่เสียงดนตรี จึงมีอ านาจมากกวา่เสียงรบกวน 
 จากผลการศึกษาพบว่า ส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างมกัใช้ดนตรีท่ีเน้นความต่ืนเตน้เป็นหลกั 
แสดงให้เห็นถึงการดึงดูดใจผูฟั้งและกระตุน้ให้เกิดอารมณ์อยากรู้และต่ืนตวัตลอดเวลา อาจมีเพียง
บางเร่ืองท่ีใชด้นตรีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเร่ือง เช่นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่เร่ือง Frozen ท่ีใช้
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ดนตรีสนุกสนานเป็นหลกัเน่ืองจากเน้นส่ือสารกบัเด็กและเน้ือเร่ืองของภาพยนตร์การ์ตูนก็เน้นไป
ในทางสนุกสนาน เน้ือเร่ืองไม่มีการต่อสู้หรือโศกเศร้า จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ดนตรีในส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอย่างนั้นสอดคล้องกับเน้ือหาและประเภทของภาพยนตร์อย่างเห็นได้ชัด และยงั
สอดคล้องกับเป้าหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง ซ่ึงมีหน้าท่ีดึงดูดความสนใจและสร้างความ
ต่ืนเตน้เป็นหน่ึงในจุดขายของภาพยนตร์หลกั ดนตรีท่ีมีอารมณ์ต่ืนเตน้จึงเป็นดนตรีท่ีนิยมใชใ้นส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 
  4.2.2.2 ผลการศึกษาดา้นเสียงพูด 
  ดา้นเสียงพูดของตวัละครจะแบ่งออกเป็น 3 ดา้นดว้ยกนัคือ 
   1. เสียงพูดของนักแสดง ท่ีเน้นเน้ือเร่ืองหรือความจริง เน้นแจ้งข้อมูล
ใหก้บัผูช้มท าใหผู้ช้มทราบถึงแนวและหรือประเภทของภาพยนตร์นั้นง่ายและสามารถคาดเดาไดว้า่
เน้ือเร่ืองจะเป็นไปในแนวทางใด อาจยงัมีการทิ้งปริศนาของเน้ือเร่ืองไวบ้า้งเพียงเล็กนอ้ย  
   2. เสียงพูดท่ีเน้นความรู้สึก เป็นการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการกระตุน้
และถ่ายทอดความจริงเขา้ไปสัมผสัถึงความรู้สึกของผูรั้บสาร อาจใชโ้ทนเสียงหรือศิลปะในการใช้
ภาษา สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในเร่ือง เช่นเสียงกร๊ีดหรือการตกใจร้องไห ้
    3. เสียงพูดสั้นๆ กระชบัไดใ้จความเป็นค าขวญั ท่ีสะดุดหูน่าสนใจหรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของเร่ืองไดเ้พียงประโยคสั้นๆ 
  โดยจากผลการศึกษาสามารถจ าแนกการใช้เสียงพูดในส่ือภาพยนตร์ตัวอย่าง
ทั้งหมด 20 เร่ือง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.7 ผลการศึกษาดา้นเสียงพูด  
 

เสียงพูด 

เน้นเล่าเน้ือเร่ือง เน้นเล่าความรู้สึก เน้นใช้ค าขวญั 
1. Jurassic World 1. Avatar 1. Star Wars: The Force 

Awakens 
2. Marvel's The Avengers 2. Titanic  
3. Star Wars: The Last Jedi 3. Furious 7  
4. Beauty and the Beast 

(2017) 
4. Avengers: Age of Ultron  
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ตารางที ่4.7 (ต่อ)  
 

เสียงพูด 

เน้นเล่าเน้ือเร่ือง เน้นเล่าความรู้สึก เน้นใช้ค าขวญั 
5. The Fate of the Furious 5. Harry Potter and the 

Deathly Hallows Part 2 
 

6. Minions 6. Frozen  
7. Transformers: Dark of the 

Moon 
7. Iron Man 3  

8. Skyfall 8. Captain America: Civil 
War 

 

9. Transformers: Age of 
Extinction 

9. The Lord of the Rings: The 
Return of the King 

 

 10. The Dark Knight Rises  
 
 จะเห็นได้ว่าส่ือตวัอย่างภาพยนตร์นิยมใช้เสียงพูดท่ีเน้นความรู้สึกมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ
เน่ืองจากเป้าหมายของการสร้างส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้ผูช้มรู้สึกร่วมด้วย
ภายในเวลาอนัสั้นดงันั้นการเน้นความรู้สึกจึงเป็นท่ีนิยมมากกว่าการส่ือสารดว้ยเสียงพูดประเทศ
อ่ืนๆ ในส่วนของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีใช้เสียงพูดเน้นเน้ือเร่ืองเป็นส าคญันั้นมกัเป็นภาพยนตร์
ตวัอย่างท่ีมีเน้ือหาส่วนหน่ึงเป็นท่ีรับรู้ในหมู่ผูช้มอยู่แลว้หรือเคยท าเป็นนิยายมาก่อนจึงสามารถ
แสดงให้เห็นเน้ือเร่ืองไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งสร้างปริศนาใดๆหรือใชค้วามรู้สึกในการดึงดูดผูช้มมากนกั 
ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงของการใช้เสียงพูดในส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนั้นคือการใช้ค  าขวญัหรือ
ค าพูดสั้ นๆอนัไดใ้จความและท าให้เขา้ใจบริบทของภาพยนตร์ โดยจากผลการศึกษามีภาพยนตร์
เพียงเร่ืองเดียวท่ีใช้ค  าขวญัและเป็นประโยคท่ีเม่ือไดย้ินแลว้ก็ สามารถเขา้ใจไดท้นัทีวา่ภาพยนตร์
เร่ืองน้ีคือเร่ืองอะไร นั่นคือภาพยนตร์เร่ือง Star Wars The Force awakens ซ่ึงใช้ค  าว่า The Force 
และ May The Force be with you ทั้งสองค าน้ีถือเป็นค าเอกลกัษณ์ท่ีใชก้บัภาพยนตร์เร่ืองStarWars
เท่านั้น การท าส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างของเร่ือง Star Wars ใช้เพียงค าขวญัก็สามารถท าให้ผูช้มรับรู้
และเขา้ใจได ้
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 โดยสรุปแลว้จากผลการศึกษาทางดา้นการส่ือความหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง และ
ด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์ตัวอย่างท าให้สามารถเข้าใจได้ว่าการส่ือความหมายของส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอยา่งนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ประโยคหลกัของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการ
ส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษร การส่ือความหมายแบบโดยนัย ด้วยการส่ือความหมายตรงตาม
ตวัอกัษรนิยมใช้มากกว่า แสดงให้เห็นว่าการส่ือความหมายในส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนั้นจ าเป็นท่ี
จะตอ้งให้ผูช้มสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างง่ายไม่จ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์บริบทลึกซ้ึง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะ
ระยะเวลาอนัสั้นเพียงไม่ก่ีนาที การส่ือความหมายจึงจ าเป็นจะตอ้งมีประสิทธิภาพมาก ในขณะท่ี
การส่ือความหมายแบบโดยในนั้น อาจตอ้งวเิคราะห์บริบทเพิ่มเติมอีก 
 ในการศึกษาดา้นองคป์ระกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่งนั้น พบวา่ ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งมี
การเนน้ในองค์ประกอบดา้นภาพ4 ดา้นดว้ยกนั คือการเน้นบรรยากาศของเร่ือง เนน้ภาพตวัแสดง 
และเนน้เน้ือเร่ือง ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่สืบภาพยนตร์ตวัอยา่งจ านวน 20 เร่ืองเนน้องคป์ระกอบ
ดา้นภาพในดา้นต่างๆในจ านวนใกลเ้คียงกนั อาจแตกต่างกนัอนัเน่ืองจากประเภทหรือจุดขายของ
ภาพยนตร์ ในส่วนขององค์ประกอบด้านเสียง จะแบ่งออกเป็น 2 ด้านด้วยกนัคือเสียงเพลงและ
เสียงพูด ในส่วนของเสียงเพลงนั้นส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนิยมใช้เสียงเพลงท่ีให้อารมณ์ต่ืนเตน้
มากกว่าด้านอ่ืนๆ ในส่วนของเสียงพูดพบว่าเสียงพูดแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือเน้นเน้ือเร่ือง เน้น
ความรู้สึก และการใชค้  าขวญั โดยผลการศึกษาพบวา่ ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งเสียงพูดท่ีเนน้ความรู้สึก
และเนน้เน้ือเร่ืองเป็นจ านวนใกลเ้คียงกนั 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ 

 บทน้ี เป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีไดต้ามค าถามและสมมติฐานการวิจยั การอภิปรายผล ท่ี
ได้จากการศึกษา รวมทั้ งเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 
 การวิจัยเร่ืองวิเคราะห์ภาพยนตร์ตัวอย่างในการน าเสนอ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจส่วนประกอบของภาพยนตร์ตวัอยา่ง และบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละ
ส่วนในการน าเสนอภาพยนตร์ตัวอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์เน้ือหาของ
ภาพยนตร์ตวัอย่างทั้งหมด 20 เร่ืองได้แก่ 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 โดยใชแ้นวคิด 4 แนวดว้ยกนัเพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ กล่าวคือ แนวคิดการแบ่ง
ประเภทภาพยนตร์ แนวคิดเก่ียวกบัการตดัต่อภาพยนตร์ แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบภาพยนตร์
โฆษณา แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งประเภทภาพยนตร์ และแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือความหมายของ
ภาพยนตร์โฆษณา ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่ือออนไลน์ท่ีเผยแพร่ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง โดยผล
การศึกษามีดงัน้ี 
 
 5.1.1 การส่ือความหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
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 จากผลการศึกษาพบวา่มีส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งทั้งหมด 11 เร่ืองท่ีมีการส่ือความหมายตรง
ตามตวัอกัษร ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือลกัษณะการใช้ค  าท่ีกระชับ ได้ใจความ และชัดเจน 
สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดายไม่จ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์ ในแง่ของเน้ือหานั้น มกักล่าวถึงตวัละครหลกั
อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นช่ือหรือหน้าท่ีท่ีตวัละครหลกัจ าเป็นตอ้งท า โดยส่ิงท่ีน่าสนใจคือในส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอยา่ง 11 เร่ืองท่ีเลือกใชก้ลวิธีการส่ือความหมายตรงตามตวัอกัษรน้ี มกัเป็นภาพยนตร์
ท่ีเคยมีการเผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองราวมาก่อน เช่น อาจเคยเป็นนิยายมาก่อน ผูช้มเม่ือไดรั้บ
ชมส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างแล้ว จึงเกิดความสงสัยเก่ียวกบัเร่ืองราวของภาพยนตร์น้อย ผูผ้ลิตส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอยา่งจึงอาจไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งทิ้งปริศนาหรือขอ้สงสัยใดๆไวใ้นส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง 
เพียงแต่เน้นให้ผูช้มไดเ้ห็นถึงความอลงัการและเน้นการส่ือสารดา้นอ่ืนๆเพื่อจูงใจ และท่ีเห็นได้
อย่างชดัเจน คือภาพยนตร์เร่ือง Beauty and the Beast  ซ่ึงเคยผลิตเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่
จากวอลท์ดิสนีย์มาก่อน โดยการส่ือสารได้ใช้ค  าพูดสั้ นๆว่า  The one who break the spell  ซ่ึงก็
สามารถท าใหผู้ช้มรู้ถึงเน้ือเร่ืองและความหมายทั้งหมดของภาพยนตร์เร่ืองน้ีวา่เก่ียวขอ้งการตามหา
หญิงพูดสามารถท าลายเวทยม์นตข์องแม่มดท่ีสาปพระเอกใหก้ลายเป็นอสูร ตามท่ีภาพยนตร์การ์ตูน
แอนิเมชั่นจากวอลท์ดิสนีย์ได้เคยถ่ายทอดเอาไว ้แต่ในส่วนของการส่ือความหมายโดยนัยนั้น 
นบัเป็นภาพยนตร์ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท้ิงปริศนาให้แก่ผูช้ม คือไม่สามารถส่ือสารเน้ือเร่ืองออกมา
ทั้งหมดได ้สอบใชเ้พียงค าสั้นๆ มีการใชค้  าพูดไม่มากนกั เนน้ส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกใหผู้ช้มรู้สึก
สงสัยวา่เกิดอะไรข้ึนกนัแน่ และไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่เร่ืองน้ีจะมีตอนจบเป็นอยา่งไร จะมีการ
ต่อสู้มากน้อยแค่ไหน ดงัเช่นส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างเร่ือง  Star Wars The Last jedi  ซ่ึงใช้ประโยค
สั้นๆว่า Something truly special ซ่ึงทิ้งค  าถามให้ผูช้มสงสัยว่าส่ิงนั้นคืออะไรกนัแน่ อีกทั้งยงัไม่มี
การเปิดเผยเร่ืองราวส าคญัใดๆในส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีน าเสนอเลย อีกประโยคท่ีน่าสนใจคือ 
ประโยคท่ีนางเอกได้กล่าวข้ึนว่า I need someone to show me my place in all this  ค าว่า Someone  
นั้นจะหมายถึงใคร เน่ืองจากในภาคท่ีแลว้ นางเอกพึ่งพบวา่ตนเองมีพลงัพิเศษ และยงัขาดอาจารยผ์ู ้
ช้ีทาง ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีพลงัเหมือนนางเอกก็เป็นบุคคลท่ีมีพลงัดา้นมืด หรือเป็นตวัร้ายของเร่ือง 
ค าว่า Some one ส่งผลให้ผูช้มเกิดความต่ืนเตน้และสงสัยว่า อาจารยข์องนางเอกจะเป็นฝ่ายดีหรือ
ฝ่ายร้าย  Some one ท่ีจะมาช่วยเหลือนางเอกจะส่งผลต่อจิตใจและการกระท าของนางเอกไปใน
ทิศทางใดกนัแน่ การส่ือสารในลกัษณะน้ีท าให้ผูช้มตอ้งวิเคราะห์นัยยะทั้งภาพเสียงและเน้ือหา
ประกอบกนั แต่ก็ไม่สามารถตีความไดว้า่ผลสรุปจะเป็นเช่นไร จากผลการศึกษาพบวา่การน าเสนอ
ดว้ยกลวิธีเช่นน้ี ใชก้บัภาพยนตร์ภาคต่อหรือภาพยนตร์ท่ีมีจุดเด่นส่วนใหญ่เป็นภาพ โดยใชค้  าพูด
จูงใจใหเ้กิดปริศนา แต่ถึงมองภาพก็ยงัไม่เขา้ใจ ตอ้งมีการตีความและคาดเดาเกิดข้ึน จึงสามารถเห็น
ถึงความแตกต่างในการใชก้ลยทุธ์การส่ือความหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งทั้ง 2 แบบ ท่ีแตกต่าง
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กนั ตามเน้ือหาและความตอ้งการของผูผ้ลิตส่ือเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้มและจูงใจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 5.1.2 การน าเสนอในดา้นองคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่งองค์ประกอบของส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างออกเป็นสองด้าน
ดว้ยกนัคือ องคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งดา้นภาพ องคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง
ดา้นเสียง และการใชโ้ทนสีในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 
 5.1.3 องคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งดา้นภาพ 
 การศึกษาพบว่าองค์ประกอบดา้นภาพแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การแสดงบรรยากาศของ
เร่ืองเป็นหลกั การแสดงภาพตวัแสดงเป็นหลกั การแสดงภาพสินคา้ซ่ึงในท่ีน้ีคือเน้ือเร่ืองเป็นหลกั 
ดว้ยจากผลการศึกษาพบวา่สืบภาพยนตร์ตวัอยา่งจ านวน 8 เร่ืองใชก้ารแสดงภาพสินคา้หรือเน้ือเร่ือง
เป็นหลกั ซ่ึงมากท่ีสุดในทุกดา้น รองลงมาคือการแสดงภาพบรรยากาศของเร่ืองและแสดงภาพตวั
แสดงเป็นหลัก ด้วยข้อสังเกตท่ีพบคือ ภาพยนตร์ท่ีแสดงบรรยากาศของเร่ืองเป็นหลักมักเป็น
ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ คือเหตุการณ์มีผลกระทบต่อตวัแสดง ช่ือ เรือล่ม ตอ้งแข่งรถ 
หรือมีการต่อสู้เพื่อบา้นเมือง ในส่วนของภาพยนตร์ท่ีแสดงภาพตวัแสดงเป็นหลกันั้น พบว่าเป็น
ภาพยนตร์ท่ีตวัแสดงหลกัมีช่ือเสียงอยูแ่ลว้ หรือตวัแสดงมีความพิเศษเพียงพอท่ีจะดึงดูดใจผูช้มได ้
ดงัเช่นภาพยนตร์อนัดบัหน่ึงอยา่งAvatar ซ่ึงใชเ้ทคนิคในการสร้างภาพตวัแสดงไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
การแสดงองคป์ระกอบของภาพดา้นตวัแสดงจึงมีความส าคญัมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ รู้นะแต่การ์ตูนอนิ
เมชัน่เร่ืองminions ซ่ึงผูช้มไม่ไดมี้ความสนใจเร่ืองเน้ือหาของเร่ือง เพียงแต่ติดตามและเป็นแฟน
คลบัของตวัละครเอก และมีความตอ้งการจะเห็นตวัละครเอกไดโ้ลดแล่นในภาพยนตร์ คือไม่ว่า
เน้ือหาของเร่ืองจะส่ือไปในทิศทางใดก็มิไดมี้ความส าคญัไปกวา่การไดเ้ห็นตวัละครท่ีช่ืนชอบและ
รู้จกัดีบนจอภาพยนตร์ ขอ้สังเกตน้ีจึงเป็นประโยชน์อยา่งมากในการสร้างส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งโดย
เช่ือมโยงกบัเน้ือหาของเร่ืองและลกัษณะตวัละคร เพื่อก าหนดแนวทางในการผลิต ในส่วนของการ
แสดงภาพสินคา้หรือเน้ือเร่ืองเป็นหลกั เป็นภาพยนตร์ท่ีเป็นตอนจบหรือเป็นตอนส าคญัท่ีมีเน้ือหา
น่าสนใจท่ีสุดอยูใ่นภาคน้ี เป็นภาพท่ีส าคญั เช่นภาพยนตร์เร่ืองไอรอนแมน 3  ซ่ึงเป็นปัจฉิมบทของ
ภาพยนตร์เร่ืองน้ี ไม่ตอ้งจบจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่ือสารเน้ือหาส่วนหน่ึงและแสดงภาพเน้ือหาให้ผูช้ม
ไดรั้บรู้ว่าเกิดอะไรข้ึนกบัตวัละครและเน้ือเร่ืองเป็นไปในแนวทางใดเป็นตอนจบท่ีน่าต่ืนเตน้แค่
ไหน ในจุดน้ีการแสดงภาพตวัแสดงหรือบรรยากาศของเร่ืองก็ไม่จ  าเป็นอีกต่อไป เน่ืองจากใน 2 
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ภาคท่ีผ่านมานั้นผูช้มไดส้ัมผสัและรับรู้ในส่วนน้ีแลว้ แต่เน้ือหาท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในภาคใหม่นั้น
เป็นส่ิงท่ีผูช้มยงัไม่ทราบและหากได้เปิดเผยเร่ืองหลกัส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วก็เป็นหน่ึงเหตุผลท่ี
สามารถจูงใจผูช้มไดอ้ยา่งมาก ภาพยนตร์อีกเร่ืองหน่ึงท่ีใชก้ารแสดงภาพสินคา้หรือเน้ือหาเป็นหลกั
นั้นคือ  The Lord of the Rings The Return Of The King  ซ่ึงเป็นปัจฉิมบทของภาพยนตร์เร่ืองThe 
Lord of the Rings เช่นกนั ใน 2 ภาคท่ีผ่านมานั้นผูช้มก็ทราบแลว้ว่าภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัแหวน มีเวทมนตร์มีการต่อสู้ ผูผ้ลิตส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งจึงเน้นถึงเน้ือหาในภาคน้ีเผยให้
เห็นว่าพระเอกจะสามารถ ท าภารกิจส าเร็จหรือหรือไม่อย่างไร และตวัละครแต่ละตวัในเร่ืองได้
ต่อสู้กบัใครสถานการณ์ในเร่ืองเป็นอย่างไร ท าให้คนดูรู้สึกตอ้งการรับชมเน้ือหาทั้งหมด ไม่ได้
ต้องการดูตัวแสดงหรืออยากเห็นว่าใครอยู่ในเน้ือเร่ืองบ้าง หรือไม่ได้ต้องการทราบแล้วว่า
บรรยากาศของเร่ืองจะเป็นไปในแนวทางใด 
 
 5.1.4 การใชโ้ทนสีในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง 
 จากผลการศึกษาพบวา่การใชโ้ทนสีในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งมีความสอดคลอ้งกบัประเภท
ของภาพยนตร์อยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากโทนสีเป็นองคป์ระกอบท่ีท าให้ผูช้มสามารถรู้สึกและเขา้ใจ
อารมณ์ของภาพยนตร์ การใชโ้ทนสีร้อนหรือเยน็จึงสามารถกระตุน้ความสนใจของผูช้มไดแ้ตกต่าง
กนั ดงัเช่นผลการศึกษาท่ีพบวา่ภาพยนตร์ประเภทวิทยาศาสตร์และจินตนาการใชสี้เขียวน ้ าเงินหรือ
สีท่ีมีความสดใสแต่เยือกเยน็เป็นหลกั สีน ้ าเงินนั้นท าให้รู้สึกกวา้งขวางอลงัการยิ่งใหญ่ในขณะท่ี
ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาในชีวิต นิยมใชสี้มูลเช่นสีด าหรือสีเทาเป็นหลกั ท าใหผู้ช้มรู้สึกไดถึ้งเน้ือหาท่ีมี
ทั้งสุขและทุกข ์เป็นความจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของมนุษย ์เน้ือหาของเร่ืองจะไม่ไดมี้จินตนาการเขา้
มาเก่ียวขอ้งมากนกั หรือแมแ้ต่ภาพยนตร์แนวต่อสู้  ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูช้ายเช่นเร่ือง The Fate of 
the Furious  ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแก๊งอนัธพาล มีการพนนั มีการต่อสู้ดว้ยการแข่งรถ การ
ใชโ้ทนสีก็จะเนน้แนวหม่นใชสี้ด าหรือสีเทาเป็นหลกัแสดงออกถึงความแข็งแกร่งมืดมน จึงเห็นได้
วา่การใชโ้ทนสีในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งไม่ไดส่ื้อให้เห็นถึงแนวหรือประเภทของภาพยนตร์เท่านั้น
แต่ส่ือให้เห็นคาแรคเตอร์ของภาพยนตร์และใช้ในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ผูช้มภาพยนตร์นั้นๆอยา่งตรงจุดอีกดว้ย  
 
 5.1.5 ผลการศึกษาดา้นเสียง 
 การศึกษาด้านน้ีจะแบ่งออกเป็นสองด้านด้วยกนัคือผลการศึกษาด้านเสียงเพลงและผล
การศึกษาดา้นเสียงพูดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 5.1.6 ดา้นเสียงเพลง 
 จากผลการศึกษาพบวา่ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งเกือบทุกเร่ืองใชอ้ารมณ์เพลงท่ีใหค้วามต่ืนเตน้
เป็นหลกั เน่ืองจากในระยะเวลาอนัสั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระตุน้ให้ผูช้มเกิดความอยากรู้อยากเห็นและ
มีความตั้งใจตลอดระยะเวลาท่ีส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างฉาย การใช้อารมณ์เพลงในดา้นอ่ืนอาจท าให้
ผูช้มรู้สึกเบ่ือหน่ายและอาจจะไม่สามารถจบัประเด็นใดๆในภาพยนตร์ตวัอยา่งไดเ้ลย การใชด้นตรี
ท่ีมีอารมณ์ต่ืนเตน้เขา้มาเก่ียวขอ้งนอกจากจะกระตุน้ให้เกิดความตั้งใจแลว้ยงัท าให้เม่ือผูช้มเกิด
ความสงสัยหรือสนใจในตวัภาพยนตร์ แนวเพลงท่ีปลุกเราน้ียิง่จะท าให้ผูช้มรู้สึกวา่ตอ้งรับชมตอ้งรู้
และจดจ าไดว้า่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีมีความน่าสนใจอยา่งไร แต่ในส่วนของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน่
มกัใชด้นตรีท่ีให้อารมณ์สนุกสนานเน่ืองจากผูช้มส่วนใหญ่เป็นเด็ก หากใชเ้พลงท่ีมีอารมณ์ต่ืนเตน้
หรือโศกเศร้ามากเกินไปจะท าใหเ้ด็กไม่มีความสนใจในส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง และไม่สามารถเขา้ใจ
หรือมีความตอ้งการท่ีจะรับชมภาพยนตร์เกิดข้ึน  
 
 5.1.7 ดา้นเสียงพูด  
 การใช้เสียงพูดนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนัคือเสียงพูดท่ีในเล่าเน้ือเร่ืองเสียงพูดท่ี
เน้นเล่าความรู้สึกและเสียงพูดท่ีเน้นใช้ค  าขวญั จากผลการศึกษาพบว่าการใช้เสียงพูดเน้นเล่า
ความรู้สึกนั้นมีความส าคญัมากกบัส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างและมีการใช้มากท่ีสุดใน 3 ดา้น จึงเป็น
ขอ้สังเกตไดว้่าส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนั้นการใช้ความรู้สึกในการชกัจูงใจผูช้มเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก 
รองลงมาจากการ เนน้เล่าความรู้สึก หรือการใชค้  าขวญั อนัเน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีจ ากดัท่ีตอ้งท าให้
ผูช้มรู้สึกไปกบัส่ือมากท่ีสุดในระยะเวลาอนัสั้น หากใชเ้สียงพูดท่ีเล่าเน้ือเร่ืองก็อาจท าใหไ้ม่เพียงพอ
ในการส่ือสารให้ผูช้มเขา้ใจ แต่ความรู้สึกท่ีน าไปก่อนนั้นท าให้ผูช้มเกิดความตอ้งการท่ีจะรับชม
ภาพยนตร์ได ้และเกิดความสนใจมากกวา่การเนน้ใชค้  าพูดในดา้นต่างๆ   
 

5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาท าให้ทราบขอ้เท็จจริงท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี จากการศึกษา
ส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างท่ีมีรายได้สูงสุดตลอดกาล ทั้งหมด 20 เร่ือง มีทั้งหมด 11 เร่ืองท่ีมีการส่ือ
ความหมายตรงตามตวัอกัษร ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ท่ีเคยเผยแพร่เร่ืองราวมาก่อน คือผูช้มส่วนหน่ึงซ่าถึง
เน้ือหาของภาพยนตร์แล้ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในเร่ืองของการศึกษาทิศทางการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ตวัอยา่งฮอลลีวูดช่วงปี 2005 ถึง 2014  ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ภาพยนตร์ตวัอยา่งจะใชว้ิธีการ



63 
 

เล่าเร่ืองแบบเส้นตรงและเนน้ไปท่ีการน าเสนอโครงเร่ืองและนกัแสดงน าเป็นหลกั จึงเป็นขอ้สังเกต
ว่าการผลิตส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเน้ือหาเขา้ใจง่าย และไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งให้
ผูช้มเกิดการวเิคราะห์มากจนเกินไป อีกทั้งการส่ือสารท่ีเขา้ใจยากก็ไม่ไดเ้ป็นตวัช้ีวดัวา่จะท าให้ผูช้ม
สนใจมากข้ึน หรือท าให้ภาพยนตร์มีรายได้และได้รับความนิยมสูง  เน่ืองจากระยะเวลาในการ
น าเสนอท่ีสั้ น ในขณะเดียวกนั การส่ือความหมายโดยนยันั้นก็ยงัถือว่าเป็นการส่ือสารท่ีสามารถ
ใชไ้ดใ้นส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่ง โดยจากผลการศึกษา การใชก้ารส่ือความหมายแบบโดยในนั้นมกัใช้
ในกรณีท่ีภาพยนตร์เร่ืองนั้นเป็นภาคต่อ จูงใจให้ผูช้มรู้สึกสงสัยและสนใจ โดยถึงแมว้า่กลยุทธ์การ
ส่ือความหมายทั้ง 2 แบบน้ีจะแตกต่างกนั แต่ก็ลว้นเนน้ไปในเก่ียวกบัการให้ความส าคญักบัเน้ือหา
ภาพยนตร์และความเขา้ใจหรือแมว้่าจะทิ้งปริศนาไว ้ผูช้มก็ทราบวา่ ภาพยนตร์เร่ืองนั้นมีแก่นสาร
อยา่งไร(วฒันี ป้ันมณี,2538) ในส่วนของการน าเสนอดา้นองคป์ระกอบของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือส่วนของภาพ และส่วนของเสียง  
 พบว่า องค์ประกอบของส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างด้านภาพของส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างมี
ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจคือ มีส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งจ านวน 8 เร่ือง ซ่ึงแสดงภาพสินคา้หรือในท่ีน้ีคือเน้ือ
เร่ืองเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัเร่ืองการเลือกชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์และความ
คาดหวงัจากการชมภาพยนตร์ไทย ซ่ึงกล่าวถึงภาพยนตร์ต่างประเทศไว้ว่าผู ้ชมภาพยนตร์
ต่างประเทศนั้นจะใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาของภาพยนตร์เป็นหลกั ในส่วนของการใชโ้ทนสีในส่ือ
ภาพยนตร์ตวัอย่างพบว่าการใช้โทนสีสอดคล้องกบัประเภทของภาพยนตร์อย่างชัดเจน เป็นการ
ส่ือสารให้ผูช้มรู้สึกและทราบถึงเน้ือหาหรืออารมณ์ของภาพยนตร์ ตามความหมายหรือวรรณะของ
สีท่ีมีผลต่อความคิดและความรู้สึกของมนุษย(์วฒันี ป้ันมณี,2538)   
 เช่นเดียวกับการใช้เสียงในส่ือภาพยนตร์ตัวอย่าง ซ่ึงมีการใช้เสียงเพลงท่ีให้อารมณ์
สอดคล้องแนวหรือประเภทของภาพยนตร์ และในส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนิยมใช้เพลงท่ีปลุกเร้า
อารมณ์ มีจงัหวะเร็วเพื่อสร้างความต่ืนเตน้ เน่ืองจากสามารถกระตุน้ใหผู้ช้มมีสมาธิจดจ่ออยูก่บัการ
รับชมส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างนั้นตลอดเวลา ในขณะท่ีการใชเ้สียงพูดในเล่าความรู้สึกมีความส าคญั
มากท่ีสุดและนิยมใชม้ากท่ีสุด จากผลการศึกษาทั้งหมดน้ีจึงแสดงใหเ้ห็นวา่ องคป์ระกอบต่างๆของ
ส่ือภาพยนตร์ตัวอย่างท่ีมีผลต่อความรู้สึกของผู ้ชมนั้ น เป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดเพื่อดึงดูดใจ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการจดัการการตลาดและการส่ือสารการตลาดของบริษทั GMM tai Hub 
(ศิวาวธุ ไพรีพินาศ,2556) ซ่ึงกล่าวถึงการท างานดา้นการส่ือสารการตลาดซ่ึงมีทั้งหมด 10 ขอ้ดว้ยกนั 
เช่น การหาวลีเด็ดจากภาพยนตร์ การเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสม การใช้เพลงให้เหมาะสม ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีก็พบขอ้เท็จจริงท่ีสอดคลอ้งในเร่ืองของความสัมพนัธ์ในทุกดา้น โดยสรุปแลว้ จาก
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ผลการศึกษาพบว่าการผลิตส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งนั้นก็เพื่อใช้ในการดึงดูดและกระตุน้อารมณ์ของ
ผูช้มเป็นหลกั 
 

5.3 ข้อจ ากดัของการวจิัย 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในด้านแหล่งขอ้มูลของส่ือภาพยนตร์ตวัอย่าง ซ่ึงจ ากดัแค่ส่ือ
ภาพยนตร์ตัวอย่างท่ีฉายในโรงภาพยนตร์และไม่รวมส่ืออ่ืนๆท่ีสามารถชักจูงใจผูช้มได้ เช่น
โปสเตอร์ หรือคลิปวิดีโอสั้นท่ีเผยแพร่ตามส่ือออนไลน์อ่ืนๆ อีกทั้งระยะเวลาท่ีจ ากดัจึงไม่สามารถ
วเิคราะห์ถึงระยะเวลาท่ีสืบภาพยนตร์ตวัอยา่งนั้นออกฉายวา่มีผลต่อความนิยมหรือไม่  
 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต 
 
 1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาส่ือภาพยนตร์ตวัอย่างเฉพาะภาพยนตร์ท่ีได้รับ
ความนิยมหรือมีรายไดสู้งท่ีสุด 20 อนัดบัแรกของโลก กล่าวคือ ยงัมีภาพยนตร์ท่ีประสบความส าเร็จ
และไดรั้บรางวลัในดา้นอ่ืนๆ จึงน่าสนใจวา่ภาพยนตร์ท่ีไดรั้บรางวลันั้นมีการใชก้ารส่ือสารผา่นทาง
ส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งในดา้นใดบา้งมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเร่ืองอยา่งไร 
 2. การผลิตโฆษณาสั้ นก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเช่นเดียวกัน ทั้ งของภาพยนตร์ไทยและ
ภาพยนตร์ต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นโฆษณาท่ีมีขนาดสั้ นมากส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 นาที และมี
จุดประสงค์ส าคัญในการกระตุ้นความสนใจจากผู ้ชมก่อนท่ีจะฉายภาพยนตร์จริงซ่ึงจะให้
รายละเอียดมากข้ึน ท าใหก้ารศึกษาการผลิตโฆษณาสั้นก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั 
 3. การศึกษาส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งนั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงในการเขา้ใจการส่ือสารท่ีมีต่อผูรั้บ
สารในระยะเวลาอันสั้ น การศึกษาตัวภาพยนตร์เองก้เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์
เช่นเดียวกนั โดยอาจสามารถสรุปผลในดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติมไดอี้ก เช่น ความชอบของคน หรือความ
นิยม การโนม้นา้วใจ เป็นตน้ 
 

5.5 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
 
 1. ควรศึกษารายละเอียดการตดัต่อควบคู่ไปกบัการส่ือความหมายดว้ยเพื่อการวิเคราะห์เชิง
ลึกท่ีละเอียดมากข้ึน เน่ืองจากการตดัต่อมีผลต่อการส่ือความหายท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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 2. ผลการวเิคราะห์การส่ือความหมายของส่ือภาพยนตร์ตวัอยา่งทั้ง 20 เร่ืองนั้น เป็นเพียงผล
จากการรับชมส่ือโฆษณาตวัอย่างประเภทวิดีโอเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การท าส่ือตวัอย่างยงัมีอีก
หลายประเภท ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ส่ือประเภทอ่ืนๆประกอบดว้ยเพื่อการวิเคราะห์ท่ีละเอียดมาก
ยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 
 
 
ตารางภาคผนวก 1 แสดงขอ้มูลภาพยนตร์ 20 เร่ืองท่ีมีรายไดสู้งสุดตลอดกาล 
 

อนัดับ ช่ือเร่ือง รายได้ 
(ล้านดอ
ลล่าร์
สหรัฐ) 

1 Avatar 
 

 
 

เป็นภาพยนตร์สามมิติซ่ึงเก่ียวกบัอดีตนาวกิโยธินท่ีถูกเรียกมาปฎิบติั
หนา้ท่ีและการปฏิบติัหนา้ท่ีคร้ังนั้นก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนถ่ายร่างกายของ
เขาใหเ้ขา้ไปอยูใ่นร่างกายของชาวนาวซ่ึีงเป็นชาวเผา่พื้นเมืองของดาวแพนดอ
ร่า โดยการอาศยัอยูบ่นยาแพนดอร่านั้นตอ้งไปสอดแนมและศึกษาวถีิชีวติ
ของชาวนาวีเน่ืองจากบนดาวแพนดอร่ามีแร่ชนิดหน่ึงซ่ึงมีมูลราคามาก ซ่ึงไม่
สามารถหาไดบ้นโลกมนุษย ์แต่ยิง่เจคเขา้ไปเรียนรู้ถึงชีวิตของชาวนาวมีาก
ข้ึนเท่าไหร่ ก็ท  าใหเ้ขาเขา้ใจถึงพลงัแห่งธรรมชาติบนดาวแพนดอร่า และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงัและส่ิงมีชีวติบนดาวดวงน้ี เจคเร่ิมรู้สึกถึงความ
ผกูพนัท่ีมีต่อดาวดวงน้ี โดยเฉพาะวถีิชีวติและชาวนาวซ่ึีงเขาหลงรัก แต่

$2,788.0 
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กระนั้นแลว้เจคก็ยงัจ  าเป็นตอ้งท าหนา้ท่ีของมนุษยโ์ลกท่ีตอ้งศึกษาและให้
ขอ้มูลแก่นายทุนท่ีตอ้งการแร่อนัมีค่าบนดาวดวงน้ี ต่อมาเจคไดเ้ขา้ใจตวัเองวา่
เขาไดมี้จิตใจและวญิญาณท่ีผูกพนักบัดาวดวงน้ีมากและไม่สามารถทรยศ
ท าลายดาวดวงน้ีได ้เจคจึงจ าเป็นตอ้งต่อสู้เพื่อปกป้องดาวแพนดอร่าแทนท่ีจะ
เป็นผูบุ้กรุกอยา่งท่ีเคยท า ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดเ้ขา้ฉายในประเทศไทยเม่ือ
วนัท่ี 17 ธนัวาคมพ. ศ. 2552 โดยคน้ต าแหน่งภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุด
ตลอดกาลอนัดบั 1 คือTitanicลงไปเป็นอนัดบั 2 แต่ภาพยนตร์เร่ืองอวตารน้ีก็
ถูกจ ากดัโดยผูก้  ากบัคนเดียวกบัภาพยนตร์เร่ืองTitanic ซ่ึงคือเจมส์ คาเมรอน 
โดยภาพยนตร์มีความยาว 161 นาที ผูน้  าแสดงเป็นคนจริงทั้งหมดแต่ใช้
เทคนิค 3 มิติเพื่อความสมจริงของตวัละครมากยิง่ข้ึน โดยเจมส์คาเมร่อนใน
ฐานะผูก้  ากบัภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัฉากต่างๆเอาไวไ้ดอ้ยา่ง
น่าสนใจวา่ ดาวแพนดอร่านั้นเป็นฉากท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเทือกเขาสูง
ในประเทศจีนและอุทยานแห่งชาติต่างๆอีกทั้งยงัถ่ายท านกัแสดงดว้ยเทคนิค
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายความเคล่ือนไหวและประมวลผลอยา่งละเอียดใน
ขณะท่ีนกัแสดงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและการกระท าของตวัละครนั้นๆ 
นอกจากภาพยนตร์เร่ืองอวตารจะไดรั้บต าแหน่งภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุด
ตลอดกาลเป็นอนัดบัหน่ึงแลว้ ยงัไดรั้บรางวลัออสกา้ชนะเลิศถึง 3 
รางวลั  รางวลัคือสาขาถ่ายภาพยอดเยีย่ม สาขาก ากบัศิลป์ยอดเยีย่ม สาขา
เทคนิคพิเศษยอดเยีย่ม และยงัไดร้างวลัลูกโลกทองค าชนะเลิศอีก 2 รางวลั  
รางวลัในสาขาผูก้  ากบัภาพยนตร์ยอดเยีย่มและสาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่ม2
  
 

 
2 

 
Titanic 
 

$2,187.5 
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   ภาพยนตร์เร่ืองไททานิคออกฉายในปีคศ 1997  ก ากบัและเขียนบท
โดยเจมส์ คาเมรอน ออกฉายในอเมริกาเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคมคศ 1997  และ
ฉายในไทยเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคมคศ 1997  มีงบประมาณการสร้างประมาณ 
200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เร่ืองราวเก่ียวกบัการพบซากเรือในมหาสมุทร
แอตแลนติกเหนือ โดยมีภาพของหญิงสาวเปลือยกายส่วนท่ีเพชรซ่ึงต่อมา
พบวา่เป็นภาพของโรส หญิงสาวซ่ึงอยูใ่นเหตุการณ์การอบัปางของเรือไททา
นิค เร่ืองราวของภาพยนตร์เร่ืองน้ีเล่ายอ้นไปในปีคศ 1912  โดยมีแจค็ดอสั้น
ซ่ึงเป็นหนุ่มยากจนแต่โชคดีไดต้ัว๋โดยสารเรือไททานิคจากการเล่น poker  
และโรสเดวทิบูเคเตอร์ หญิงสาวสูงศกัด์ิซ่ึงเป็นคุณหนูจากครอบครัวผูดี้มี
ตระกูลและไดมี้โอกาสเดินทางพร้อมกบัครอบครัว  โรสมีคู่หมั้นเป็นมหา
เศรษฐีผูเ้ยอ่หยิง่ แต่ถึงกระนั้นแลว้เธอก็ไม่ไดรั้กคู่หมั้นคนน้ีแมแ้ต่นอ้ย อีกทั้ง
ยงัมีความรู้สึกเบ่ือหน่ายและกดดนัจากสังคมชั้นสูง ซ่ึงใชชี้วติหรูหราและ
เขม้งวด ดว้ยความกดดนัท่ีเกิดข้ึนน้ีท าให้เธอตดัสินใจวิง่ไปทา้ยเรือและคิดจะ
ฆ่าตวัตายดว้ยการกระโดดเรือ แต่แลว้แจค๊ชายหนุ่มผูย้ากไร้ก็เห็นเขา้เลย
ช่วยชีวติเธอไวแ้ละเตือนสติใหเ้ห็นถึงความสวยงามของชีวติ นบัแต่นั้นมา
แจค็กบัโรสก็มีความสัมพนัธ์เกิดข้ึน ความสัมพนัธ์ของทั้งคู่เป็นไปอยา่ง
ราบร่ืนลบัหลงัผูใ้หญ่และครอบครัวของโรส จนถึงวาระสุดทา้ยของไททานิ
คคืนนั้นหายนะเกิดข้ึน เรือไททานิคพุง่เขา้ชนภูเขาน ้าแขง็อยา่งจงั ท าใหเ้รือ
เกิดความเสียหายอยา่งหนกั จนอบัปางลง โดยทั้งหมดน้ีผา่นการเล่าจากโรสผู ้
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ซ่ึงปรากฏในรูปภาพท่ีพบในซากเรือ ซ่ึงเป็นผูร้อดชีวิตคนสุดทา้ยท่ียงั
เหลืออยูแ่ละเป็นคนด าเนินเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบ 
 

3 Star Wars: The Force Awakens 
 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่  

เป็นภาพยนตร์ ก ากบั โดยเจ.เจ. แอบรัมส์ เป็นเร่ืองราวหลงัจากลุค 
สกายวอลค์เกอร์ เจไดคนสุดทา้ย หายตวัไป ประมาณ30 ปี และมีไคโล เร็น 
เป็นฝ่ายปฐมภาคี ซ่ึงฝ่ายต่อตา้นนั้นมีผูน้ าเป็นนอ้งสาวแท้ๆ ของ ลุค 
สกายวอลค์เกอร์ คือ นายพลเลอา ออร์กานา นอ้งสาวฝาแฝดของลุค ท่ีเกิดจา
กอนาคิน สกายวอร์คเกอร์ นกับินของฝ่ายต่อตา้น โพ ดาเมรอน (Poe 
Dameron) พบผูอ้าวโุสหมู่บา้น ลอร์ ซาน เทคคา บนดาวเคราาะห์แจคคู 
(Jakku) จนเจอกบัเรยค์นเก็บของเก่า โดยต่อมาเรยพ์บวา่ตนเองมีพลงัพิเศษ
เชานเดียวกบัเจได แลดาบของลุคก็เรียกหาเธอ 

$2,068.2 

 
4 

 
Jurassic World 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

ส้ินสุดการรอคอยกวา่ 14 ปีกบัจูราสสิคเวลิดซ่ึ์งเป็นภาคต่อของ 
Jurassic Park  ภาพยนตร์เก่ียวกบัสัตวโ์ลกลา้นปีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ใน
ส่วนของ Jurassic World น้ีเป็นเร่ืองราวในอีก 22 ปีต่อจาก Jurassic 
Park  ดว้ยเร่ืองราวเกิดข้ึนท่ีเดิมคือบนเกาะอิสลา นูบลา ซ่ึงถูกท าใหเ้ป็นสวน
สนุก และแหล่งพกัผอ่นของครอบครัวซ่ึงมีการแสดงไดโนเสาร์สายพนัธ์ุ
ต่างๆ ในภาคน้ีมีการพฒันาสายพนัธ์ุของไดโนเสาร์ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงไดโนเสาร์
พนัธ์ุใหม่น้ีมีความฉลาดและเรียนรู้เร็วกวา่ไดโนเสาร์ธรรมดา จนกระทัง่
น ามาสู่หายนะคร้ังใหญ่ของสวนสนุกอนัเป็นท่ีพกัผอ่นน้ี เน่ืองจากไดโนเสาร์
สายพนัธ์ุใหม่ไม่สามารถถูกควบคุมดูแลจากสวนสนุกไดเ้พราะมนัมีความ
ฉลาดและมีพละก าลงัมากเกินไป อีกทั้งยงัเป็นไดโนเสาร์กินเน้ือท่ีฉลาด
วอ่งไวท่ีสุดเน่ืองจากไม่ไดเ้กิดมาจากธรรมชาติ  ไดโนเสาร์พนัธ์ุใหม่น้ีจะ
สร้างความเสียหายใหแ้ก่ส่วนสนุกมากนอ้ยเพียงใดสามารถติดตามไดใ้น
ภาพยนตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

$1,671.7 

 
5 

 
Marvel's The Avengers 
 
 
 

$1,518.8 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่ สร้างโดย Marvel Studio  มีการก าหนดฉายใน
วนัท่ี 4 พฤษภาคมพ.ศ 2555  เร่ืองราวเก่ียวกบัการรวมตวัของซุปเปอร์ฮีโร่ช่ือ
ดงั โดยการรวมตวัคร้ังน้ีเพื่อต่อสู้กบัศตัรูท่ีหมายจะครองโลกซ่ึงมาจากต่าง
ดาว โดยผูบุ้กรุกมีเป้าหมายท่ีจะยดึและท าลายโลก การต่อสู้คร้ังน้ีไม่อาจท าได้
เพียงล าพงัเน่ืองจากเป็นศึกท่ีใหญ่เป็นคร้ังแรกของโลกท่ีมีมนุษยต่์างดาวเขา้
มาโจมตี แต่กระนั้นแลว้การรวมตวัของซุปเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ไดง่้ายอยา่งท่ีทุกคน
เขา้ใจ เน่ืองจากมีความขดัแยง้กนัเกิดข้ึน ท าให้เร่ืองราวยิง่วุน่วายและร้ายแรง
มากข้ึน แต่สุดทา้ยซุปเปอร์ฮีโร่ก็เป็นฝ่ายชนะ  สามารถปกป้องโลกไวไ้ด ้
 

 
6 

 
Furious 7 
 

$1,516.0 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

หลงัจากท่ีดอมินิคหรือดอมพระเอกของเร่ืองไดย้า้ยไปอยู่
สหรัฐอเมริกาแต่กลบัมีชายคนหน่ึงสามารถแอบเขา้ไปขโมยขอ้มูลในหน่วย
ปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัทางการทูต จนท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่ง
หนกั อีกทั้งโจรคนน้ียงัปาระเบิดใส่บา้นของดอมและถา้ลูกทีมของดอมท่ี
โตเกียว ยอมจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกแ้คน้และร่วมมือกบัเพื่อนในทีมอีกคร้ังหน่ึง
หลงัจากท่ีตกลงกนัวา่จะวางมือแลว้ หลงัจากดอมไดต่้อสู้และวางแผน
จนกระทัง่สามารถจดัการกบัโจรท่ีสร้างความเสียหายอยา่งร้ายแรงน้ีแลว้ โดม
ก็กลบัไปท าตามสัญญาดว้ยการปลีกตวัออกไปพกัผอ่นและไม่กลบัมาสู่วงการ
การโจรกรรมอีกเลย ในภาคน้ีเป็นภาคท่ีโด่งดงัเน่ืองจากมีนกัแสดงใน
ภาพยนตร์เสียชีวติ ทางผูก้  ากบัจึงใช ้special effect ตดัต่อนอ้งชายของ
นกัแสดงมาแสดงแทน และเพิ่มเติมจากหลายฉากเพื่อเป็นท่ีระลึกแก่นกัแสดง
คนน้ีอีกดว้ย 

 
7 

 
Avengers: Age of Ultron 
 

$1,405.4 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

อเวนเจอร์ศึกมหาอลัตรอนถล่มโลก เป็นภาพยนตร์ล าดบัท่ี 11 ใน
จกัรวาลภาพยนตร์ Marvel โดยรวบรวมซุปเปอร์ฮีโร่เพื่อมาปฏิบติัภารกิจต่อสู้
กบัอลัตรอนซ่ึงมีปัญหา อลัตรอนเกิดจากการพฒันาปัญญาประดิษฐข์องโทน่ี
สตาร์ค ซ่ึงมุ่งหวงัใหลู้กอยูใ่นความปลอดภยั และจะดีมากหากไดรั้บการ
ปกป้องตลอดเวลาเขาจึงคิดประดิษฐหุ่์นยนตซ่ึ์งมีความคิด หรือเรียกวา่
ปัญญาประดิษฐข้ึ์นดว้ยอ านาจของอญัมณีอินฟินิต้ีสโตน ซ่ึงเป็นอญัมณีพิเศษ
จากต่างดาว โดยอญัมณีน้ีมีพลงัอ านาจมากและสามารถสร้างสรรคส่ิ์งมีชีวติ
หรือส่ิงใดก็ตามแต่ได ้โดยในระหวา่งท่ีโทน่ีสตาร์คสร้างหุ่นยนต์
ปัญญาประดิษฐน์ั้นกลบัเกิดความผดิพลาดเกิดข้ึน เน่ืองจากปัญญาประดิษฐ์
กลบัเขา้ใจวา่ตลอดเวลาท่ีผา่นมาโทน่ีสตาร์คนั้นเป็นผูค้วบคุมดูแลเหล่า
อลัตรอนหรือหุ่นยนตท์ั้งหมด จึงมีความคิดท่ีจะฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุมนุษยเ์พื่อยดึ
โลกและไม่ตอ้งอยูใ่นอาณติัของใครอีกต่อไป แทนท่ีจะมีความคิดปกป้องโลก
อยา่งท่ีโทน่ีสตาร์คตอ้งการ เอาจรกดัคิดท่ีจะบ่อนท าลายส่ิงมีชีวติบนโลกให้
สูญส้ินเผา่พนัธ์ุ เรือไวแ้ต่หุ่นยนตปั์ญญาประดิษฐซ่ึ์งเป็นวิวฒันาการท่ี
เหมาะสมส าหรับโลกใบน้ีในความคิดของอลัตรอนการต่อสู้คร้ังน้ี มีความ
พิเศษจากอินฟินิต้ีสโตนคือในระหวา่งท่ีโทน่ีสตาร์คท าการสร้าง
ปัญญาประดิษฐห์รืออลัตรอนนั้น อินฟินิต้ีสโตนไดส้ร้างซุปเปอร์ฮีโร่ข้ึนมา
ใหม่อีก 1 ตวั ซ่ึงพฒันามาจากหุ่นยนตข์องโทน่ีสตาร์คเช่นกนั การต่อสู้คร้ังน้ี
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เส่ียงชีวติผูค้นมากมาย แต่โลกท่ีอยูใ่นมือของซุปเปอร์ฮีโร่ก็ยอ่มเป็นโลกท่ีถูก
พิทกัษ ์มิอาจใหเ้อาตอนท าลายไดโ้ดยง่ายอยา่งแน่นอน 

 
8 

 
Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 
 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่ 

การผจญภยัภาคสุดทา้ยของ Harry Potter ภาพยนตร์เวทมนตร์ท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดในโลก โดยด าเนินเร่ืองต่อจากภาคท่ีแลว้ท่ีแฮร์ร่ีเดินทางตามหาฮอร์ค
รักซ์ ซ่ึงจะสามารถฆ่า Lord voldemortไดห้ากมีทั้งหมด 7 ช้ิน  แต่สุดทา้ยแลว้
แฮร่ีและเพื่อนๆกลบัถูกผูเ้สพความตายจบัไดแ้ต่แฮร์ร่ีก็สามารถต่อสู้และหนี
รอดออกมาไดแ้ต่การหนีรอดในคร้ังน้ีกลบัตอ้งเสียสละชีวติของเพื่อนรักคน
หน่ึงของแฮร์ร่ีตั้งแต่ภาค 2 ไปนัน่ก็คือด๊อบบ้ีเอลฟ์ประจ าบา้นซ่ึงเคยช่วยเหลือ
แฮร์ร่ีตั้งแต่เขายงัเด็กๆ ยิง่การเสียสละชีวติมากข้ึนเท่าไหร่แฮร่ีก็ยิง่มีความ
ตั้งใจท่ีจะฆ่า Lord voldemort มากข้ึนเท่านั้น การเผชิญหนา้ในคร้ังน้ี Harry 
ตอ้งเลือกระหวา่งการสละชีวติตนเองหรือสละชีวติผูอ่ื้น โดยศึกคร้ังน้ีเป็นคร้ัง
สุดทา้ยท่ีจะช้ีชะตาทั้งโลกเวทมนตร์และโลกมนุษย ์ 
 

$1,341.5 

 
9 

 
Star Wars: The Last Jedi 
 

$1,325.8 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีผลิตโดยลูคสัฟิลม์เม่ือพ.ศ. 2555 เป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัฝ่ายต่อตา้นท่ีน ากองทพัโดยนายพลเรอาซ่ึงเป็นนอ้งสาวของเจไดผู ้
โด่งดงัและเป็นเจไดคนสุดทา้ย โดยฝ่ายต่อตา้นของนายพลเรอาต่อสู้กบั
กองทพัยานปฐมภาคี โดยฝ่ายของเลอาไดสู้ญเสียคนและยานอวกาศไป
จ านวนมากแต่คะนั้นแลว้ปฐมภาคีก็ยงัติดตามมาได ้ไคโร เรนซ่ึงเป็นลูกชาย
ของเลอาไดเ้ขา้ร่วมกบัปฐมภาคีน ากองทพัรบกบัฝ่ายต่อตา้น ในขณะท่ีก าลงั
ต่อสู้กนัอยูน่ั้นเขาไดรั้บค าสั่งใหส้ังหารเลอาแต่เขากลบัลงัเลและไม่กลา้ท่ีจะ
เหน่ียวไกปืนเพื่อท าลายยานของเลอา ท าให้นายพลคนอ่ืนลงมือยงิยานของเร
ยาจนเสียหาย ในการต่อสู้คร้ังนั้นเลอาไดรั้บบาดเจบ็สาหสั ท าใหร้องผูก้าร
ตอ้งข้ึนมาท าหนา้ท่ีบงัคบับญัชาและเป็นหวัหนา้แทน ดว้ยการต่อสู้คร้ังน้ีท า
ใหใ้คร ไคโร เรนลูกชายของเรอาสับสนในตวัเองเป็นอยา่งมากแต่กระนั้น
แลว้ไคโร เรนก็มีความตั้งใจท่ีจะท าลายนิกายเจไดของลุคใหสู้ญส้ินไป
เน่ืองจากในขณะท่ีไคโร เรนฝึกเจไดเม่ือสมยัยงัเด็กกบัลุคกลบัถูกรุกลอบ
สังหารแต่ไม่ส าเร็จท าให้เขาเกิดความแคน้ๆภายในใจและเกลียดลทัธิเจได ซ่ึง
ฝ่ายต่อตา้นก็มิใช่ไม่มีบุคคลซ่ึงมีพลงัพิเศษเลยเน่ืองจากเร สาวนอ้ยจาก
ดวงดาวอนัไกลโพน้คือพึ่งคน้พบวา่ตนเองมีพลงัพิเศษและท าใหเ้ธอสับสน
อยา่งมากวา่ควรจะท าอยา่งไรกบัพลงัท่ีมีอยูจึ่งเดินทางไปหาลูกเพื่อท่ีจะใหลุ้ก
สอนวชิาเจไดใหแ้ต่เธอกลบัรู้ความจริงวา่สาเหตุท่ีลุกไม่ฝึกเจไดคนไหนอีก
เลยหลงัจากฝึกไคโร เรนเน่ืองจากเขาเส่ือมศรัทธาและรู้สึกวา่ตนเองเป็น
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สาเหตุท่ีท าใหจ้กัรวาลวุน่วายรู้ความจริงวา่ลุกเคยคิดลอบสังหารใคร 
Lolane  เล่ห์จึงมีความคิดท่ีจะเปล่ียนไคโร เรน ใหก้ลบัมาเป็นคนดีอีกคร้ัง 

 
10 

 
Frozen 
 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน่จาก Walt Disney เร่ืองราวเก่ียวกบัอาณาจกัรแห่ง
เอเรนเดลล ์ดินแดนอนัสงบสุขและห่างไกล โดยพระราชาและพระราชินีไดมี้
ธิดาดว้ยกนั 2 คนคือเจา้หญิงเอลซ่าและเจา้หญิงแอนนา เจา้หญิงเอลซ่าเกิดมา
พร้อมกบัพลงัพิเศษสามารถเสกหิมะและควบคุมความหนาวเยน็ได ้วนัหน่ึง
เม่ือเอลซ่าเล่นกบัแอนนาเธอกบัพลาดปล่อยพลงัน ้าแขง็ถูก แอนนาเขา้อยา่ง
จงั  เขา้อยา่งจงัแอนนา เขา้อยา่งจงัแอนนาเม่ือโดนพลงัน ้าแขง็เขา้ไปก็หมดสติ
และอาการหนกั แทบจะไม่มีทางรักษาแต่โชคดีท่ีพระราชาและพระราชินี
สามารถหาทางรักษาแอนนาไดใ้นท่ีสุดเพียงแต่แอนนาจะตอ้งไม่ถูกเวทมนต์
ของเอลซ่าอีกหากเธอโดนเวทมนตร์น้ีอีกคร้ังเธอจะตอ้งเสียชีวติและไม่
สามารถรักษาไดอี้กเลย ฝ่ายเอลซ่าเม่ือรู้ตวัวา่เป็นอนัตรายต่อนอ้งสาวก็ปิดตวั
เงียบและขงัตวัเองไวใ้นหอ้งแอบซ่อนพลงัพิเศษน้ีไม่ใหใ้ครไดรั้บรู้และนบั
แต่นั้นเป็นตน้มาก็ไม่มีใครเคยเห็นเอลซ่าอีกเลย  แอนนาผูเ้ติบโต ผูเ้ติบโตมา
ไม่เคยพบพี่สาวลึกๆก็เกิดความสงสัยวา่เหตุใดเม่ือก่อนยงัเคยเล่นสนุกกนัได้

$1,276.5 
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แต่เม่ือโตข้ึนท าไมพี่ถึงปิดตวัเงียบและตีตวัออกห่างเธออยา่งเห็นไดช้ดั 
เหตุการณ์ต่างๆก็ผา่นไปอยา่งรวดเร็วพระราชากบัพระราชินีเสียชีวติระหวา่ง
การเดินทางในทะเลเอลซ่าผูเ้ป็นพี่สาวจึงจะตอ้งรับหนา้ท่ีดูแลเมืองเอเรนเดล
ต่อจากบิดาและมารดาของเธอ ในวนัปราบดาภิเษกนั้นเธอกลบัพลาดพลั้ง
ปล่อยพลงัพิเศษออกมาท าให้ผูค้นในเมืองต่ืนตระหนกเป็นอยา่งมาก เธอท า
ใหเ้มืองทั้งเมืองเป็นน ้าแขง็ นบัแต่วนันั้นเป็นตน้มาก็เกิดเร่ืองราวมากมาย
จนกระทัง่เธอพลาดปล่อยพลงัใส่ แอนนาอีกคร้ังหน่ึงคนน้ีแอนนาตวัแขง็เป็น
น ้าแขง็และเสียชีวติ เอลซ่าเสียใจมากเธอกอดแอนนาแน่นและภาวนาใหแ้อน
นาฟ้ืนข้ึนอีกคร้ังหน่ึง ดว้ยพลงัแห่งความรักท่ีเธอมีต่อนอ้งสาว สามารถ
ละลายน ้าแขง็และท าลายมนตท่ี์ท าลายแอนนาไดส้ าเร็จ 

 
11 

 
Beauty and the Beast (2017) 
 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่ 

เร่ืองราวของโฉมงามกบัเจา้ชายอสูร ซ่ึงถูกจากเน่ืองจากดูหม่ินแม่มด
พูดเขา้มาขอความช่วยเหลือเพียงเล็กนอ้ยแต่เจา้ชายกลบัดูหม่ินแม่มดวา่มี
รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียดแม่มดจึงสาปเขาใหก้ลายเป็นอสูร เพื่อเรียนรู้วา่คนเรา
ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมองกนัแต่เพียงภายนอกโดยหากจะท าลายเวทมนน้ีจะตอ้ง
ใชห้ญิงสาวส่ือรักเขาดว้ยหวัใจท่ีแทจ้ริงเท่านั้นถา้เขาไม่พบหญิงสาวท่ีรักเขา

$1,263.5 
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ดว้ยใจอยา่งแทจ้ริงทนัเวลาท่ีดอกกุหลาบกลีบสุดทา้ยร่วงหล่นเจา้ชายจะ
กลายเป็นอสูรตลอดไปไม่มีทางไดก้ลบัมาเป็นมนุษยอี์กคร้ัง 

 
12 

 
The Fate of the Furious 
 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่ 

เร่ืองราวของการต่อสู้ของดอม ผูซ่ึ้งเดินทางจากนกัแข่งรถช่ือดงัเป็น
โจรผูโ้ด่งดงัในภาคน้ีดอมตอ้งต่อสู้ เพื่อคนในครอบครัวอีกคร้ัง และท่ีส าคญั
ดอมไดมี้ลูกชายอีกหน่ึงคนเขาตอ้งต่อสู้เพื่อใหลู้กชายปลอดภยัโดยการทรยศ
ต่อครอบครัวทุกคน 

$1,236.0 

 
13 

 
Iron Man 3 

$1,214.8 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

เร่ืองราวของโทน่ีสตาร์ค เศรษฐีผูเ้ป็นซุปเปอร์ฮีโร่จากเกาะเหล็กและ
แหล่งพลงังานภายในตวั ในภาคน้ีโทน่ีตอ้งต่อสู้กบัวายร้ายซ่ึงแฝงตวัและไม่มี
ใครเคยเห็นหนา้มาก่อน  โทน่ีตอ้งสูญเสียบา้นและทุกส่ิงทุกอยา่งเน่ืองจากถูก
ระเบิด และระดมยงิจากเฮลิคอปเตอร์อยา่งแรง เหตุการณ์น้ีท าใหโ้ทน่ี
ตระหนกัวา่การมีหุ่นยนตแ์ละอยูใ่นแวดวงของการต่อสู้นั้นไม่เพียงแต่เป็น
อนัตรายต่อตวัเขาเองเพียงเท่านั้น แต่ยงัเป็นอนัตรายต่อคนท่ีเขารักท่ีสุดอีก
ดว้ย 

14 Minions 

 
 

$1,159.4 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

เร่ืองราวของมินเน่ียนตวัจ๋ิวซ่ึงตามหาผูท่ี้จะมาเป็นเจา้นายของตวัเอง 
โดยมินเน่ียนมีนิสัยใจคอชอบผูน้ าท่ีเป็นวายร้ายหรือคิดการไม่ดี แต่เจา้นาย
คนแลว้คนเล่าก็พลาดท่าเสียชีวติไปเพราะการปฏิบติัอนัพิลึกพิลัน่ของมิน
เน่ียนทั้งหลาย นบัตั้งแต่โลกไดโนเสาร์จนถึงโลกปัจจุบนัมินเน่ียนมีเจา้นาย
แลว้มากมายไม่ใช่แค่หลายคนแต่หลายสายพนัเลยดว้ยกนั 

15 Captain America: Civil War 
 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่ 

กปัตนัอเมริกาไม่ใช่แค่สัญลกัษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง
เท่านั้นแต่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ท่ีมีความเป็นผูน้ าสูงในภาคน้ีกปัตนัอเมริกาตอ้ง
ต่อสู้กบัการยอมรับสนธิสัญญาวา่ดว้ยการต่อสู้ของซุปเปอร์ฮีโร่วา่จะตอ้งอยู่
ในการควบคุมของรัฐบาล  สตีฟ หรือกปัตนัอเมริกาผูซ่ึ้งเช่ือวา่ การปกป้อง
โลกเป็นสิทธิท่ีซุปเปอร์ฮีโร่ควรตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองการไม่ยอมเซ็น
สนธิสัญญาน้ีท าใหเ้กิดการแตกแยกเกิดข้ึนรวมถึงการถูกระดมยงิของผูก้าร
ฟิวร่ีซ่ึงเป็นผูน้ าของเหล่า Avengers ดว้ย สตีฟจ าเป็นท่ีจะตอ้งสืบหาตน้ตอวา่

$1,153.3 
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ใครเป็นคนคิดการน้ีอีกคร้ังยิง่สืบคน้ยิง่พบวา่มีเร่ืองราวท่ีซบัซอ้นซ่อนเง่ือน
ทั้งกบัเพื่อนรักของเขาและทีมอีกมากมาย 

16 Transformers: Dark of the Moon 
 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่ 

กลุ่มหุ่นยนตท่ี์ตอ้งมาใชชี้วติบนโลก หลงัจากท่ีทั้งสองฝ่ายคือ ออโต
บอท และดีเซปติคอนสู้กนัจนดาวตวัเองพินาศไปแลว้ แต่ฝ่ายหลงัก็ยงั
พยายามจะยดึครองโลกอยู ่และคราวน้ีพวกดีเซปติคอนก็มีแผนการใหม่ ซ่ึง
อาวธุลบัในการครองโลกอยูบ่นดวงจนัทร์  

$1,123.8 

17 The Lord of the Rings: The Return of the King $1,119.9 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

ปัจฉิมบทแห่งภาพยนตร์สุดอลงัการ เร่ืองราวของแหวนครองพิภพซ่ึง
เป็นแหวนแห่งอ านาจการร่วมมือกนัของทุกเผา่พนัธ์ุเพื่อท าลายแหวนวงน้ีมา
ส้ินสุดท่ีภาคน้ี โดย โฟรโดผู้ซ่ึ้งครองแหวนและรับหนา้ท่ีท าลายแหวนได้
เดินทางไปถึงภูมรณะซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ีหลอมแหวนวงน้ีข้ึนมาเน่ืองจากแหวน
วงน้ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งถูกท าลายในสถานท่ีสร้างมนัเท่านั้นไม่สามารถใชเ้วท
มนตห์รือพละก าลงัใดๆเพื่อท าลายได ้โฟรโดจึ้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางมาท่ีภู
มรณะน้ี เพื่อท าลายแหวนและท าใหจ้อมมารไม่อาจกลบัมามีอ านาจใน
มชัฌิมาโลกน้ีไดอี้กต่อไป 

18 Skyfall 

 

$1,108.6 
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เน้ืเร่ืองยอ่ 

เร่ืองราวของสายลบัอนัเป็นต านานท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกจากการสร้าง
ภาคต่อมาแลว้มากมาย ในภาพน้ีก็ยงัคงเป็นการต่อสู้ของสายลบัเจมส์บอนด ์
ซ่ึงเขาต่อสู้ดว้ยทกัษะท่ีมีทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์อนัน่าท่ึงท่ีปรากฏอยูใ่นทุกๆ
ภาค ท าใหเ้ร่ืองราวของ Skyfall ยิง่น่าติดตามมากยิง่ข้ึน เร่ืองราวของเจมส์
บอนด์นั้นตอ้งอาศยัความฉลาดและพละก าลงัในภาคน้ีบอลตอ้งต่อสู้กบัทั้ง
ตนเองและผูอ่ื้นแต่เขาก็สามารถผา่นพน้วกิฤตต่างๆมาไดต้ามสไตลเ์จมส์
บอนด์ 

19 Transformers: Age of Extinction 

 
 
เน้ือเร่ืองยอ่ 

สถานการณ์พลิกจากหนา้มือเป็นหลงัมือเม่ือออโตบอทอ่ืนๆเสียชีวติ
เกือบทั้งหมดในขณะเดียวกนั Optimus Prime ก็ไดรั้บบาดเจบ็ร้ายแรงการ
ต่อสู้ของหุ่นยนตท์ั้งสองฝ่ายเกิดข้ึนขณะท่ีโลกก าลงัฟ้ืนตวัเน่ืองจากมีมนุษย์
กลุ่มหน่ึงพยายามสร้างประวติัศาสตร์ใหม่โดยมีโลกเป็นเป้าหมายของมหา
วบิติัคร้ังน้ี 

$1,104.1 

20 The Dark Knight Rises $1,084.9 
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เน้ือเร่ืองยอ่ 

เป็นเวลาถึง 8 ปีแลว้ท่ีแบค็แมนหายตวัไปดว้ยจกัรการเป็นฮีโร่กบั
กลายเป็นผูห้ลบหนีอศัวินรัตติกาลหรือแบทแมนนั้นยอมเสียสละทุกส่ิงทุก
อยา่งในชีวติของเขาเพื่อรับผิดในการเสียชีวติของฮาว ีเดนส์ นกัการเมืองคน
หน่ึงซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบและเป็นคนดีในสายตาของผูค้นในเมืองก็อธแธม
เน่ืองจากแบทแมนไม่อยากใหคุ้ณในก็อธแธมเส่ือมเสียศรัทธาในการเป็นคน
ดีเขาจึงรับผดิชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยรับผดิวา่เป็นคนฆ่าทั้งๆท่ีไม่ไดท้  าแต่ทุก
อยา่งเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีแมวขโมยเจา้เล่ห์เผยโฉมพร้อมกบัปฏิบติัการลบัท่ี
น่ากลวัไปกวา่นั้นคือไม่วา่แบทแมนจะมีววิฒันาการขนาดไหนไหวร้้ายสวม
หนา้กากก็มีแผนป่วนก็อธแธมจนดิบให ้Batman ตอ้งเขา้มาต่อสู้เพื่อปกป้อง
เมืองอีกคร้ัง 
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