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บทคััดย่่อ
การศึึกษาเรื่่อ� ง “สถานภาพองค์์ความรู้้ก� ารวิิจัยั ภาพยนตร์์ในระดัับบััณฑิิตศึึกษา
ในประเทศไทย” มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีี การใช้้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั และ
องค์์ความรู้้ง� านวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษาระหว่่างปีี พ.ศ. 2551 - 2560
การวิิจัยั นี้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพโดยใช้้วิิธีกี ารวิิจัยั เอกสาร ผลการวิิจัยั พบว่่า แนวคิิด
และทฤษฎีีที่่ใ� ช้้เป็็นกรอบแนวคิิดในงานวิิจัยั ระดัับบััณฑิิตศึึกษา สามารถจำแนกเป็็น
3 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย 1) แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับผู้้ส่� ง่ สาร ซึ่่ง� ประกอบด้้วยกลุ่่�มแนวคิิด
ทฤษฎีีที่่�ศึึกษาด้้านการประชาสััมพัันธ์์และการโฆษณา กลุ่่�มแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ศึึกษา
ด้้านการบริิหารยุุทธศาสตร์์และนโยบาย กลุ่่�มแนวคิิดทฤษฎีีที่่ศึ� กึ ษาด้้านการปรัับตััว
ทางธุุรกิิจ และกลุ่่�มแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ศึึกษาเอกลัักษณ์์เฉพาะบุุคคลของผู้้�ส่่งสาร
2) แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับเนื้้�อหาสาร ประกอบด้้วย กลุ่่�มแนวคิิดทฤษฎีีที่่ศึ� กึ ษาเนื้้�อหาสาร
ในฐานะงานสร้้างสรรค์์ และกลุ่่�มแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ศึึกษาความหมายและบริิบทของ
เนื้้�อหาสาร 3) แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับผู้้รั� บั สาร ประกอบด้้วยกลุ่่�มแนวคิิดทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับ
การรัับชมภาพยนตร์์และการเลืือกใช้้บริิการโรงภาพยนตร์์ของผู้้รั� บั สาร
การใช้้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั พบว่่า งานวิิจัยั ภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษานิิยมใช้้
ระเบีียบวิิธีกี ารวิิจัยั เชิิงคุุณภาพมากกว่่าเชิิงปริิมาณ โดยการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพพบวิิธีกี าร
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ศึึกษาเนื้้�อหา และการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกมากที่่�สุดุ ส่่วนการวิิจัยั ปริิมาณพบวิิธีกี ารวิิจัยั
เชิิงสำรวจผู้้ช� มมากที่่�สุดุ
องค์์ความรู้้�งานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ พบว่่า สามารถจำแนกเป็็น 4 ด้้าน
ประกอบด้้วย องค์์ความรู้้ด้้� านเทคโนโลยีี องค์์ความรู้้ด้้� านอุุตสาหกรรม องค์์ความรู้้�
ด้้านศิิลปะ และองค์์ความรู้้ด้้� านปฏิิบัติั กิ ารทางสัังคมและวััฒนธรรม
คำสำคััญ: การวิิจัยั ภาพยนตร์์, สถานภาพภาพองค์์ความรู้้ก� ารวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์
Abstract
This study, State of Knowledge Concerning Graduate Film
Research in Thailand, aims to study concepts, theories, research
methodologies and obtained knowledge based on film graduate
thesis and dissertations published from 2008 to 2017. This study is
a qualitative research using a document analysis method. This study
found that the concepts and theories used as conceptual frameworks
in the graduate level research were categorized into 3 groups. (1)
Concepts and theories involving ‘senders’ which included theories in
public relations and advertising, theories in strategic management and
policy, theories focusing on business adaptation, and theories focusing
on the sender’s identity. (2) Concepts and theories involving ‘message’
which included message as a creative work and message meaning and
context. (3) Concepts and theories centering around ‘receiver’ including
film viewing behavior and theater use decision.
This study also found that qualitative research method was
used more in the graduate level research comparing to the quantitative
method. Textual analysis and in-depth interview were frequently used
among qualitative tools while the quantitative tools found viewer
survey the most.

2

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

In terms of film knowledge, it can be categorized into 4 areas;
film technological knowledge, film industry knowledge, film artistic
knowledge, and sociocultural practice knowledge.
Keywords: Film Research, Film Research Knowledge Status
บทนำ
มากกว่่าหนึ่่�งทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์เติิบโตขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
การศึึกษาศาสตร์์ด้้านภาพยนตร์์ (Film) จึึงได้้รัับความนิิยมมากขึ้้น� ด้้วยเช่่นกััน ทั้้�งนี้้�พบว่่า
ในต่่างประเทศมีีหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนด้้านภาพยนตร์์จำนวนเพิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งสถาบัันการศึึกษา
ของรััฐและเอกชน โดยเปิิดสอนในระดัับปริิญญาตรีี (Undergraduate) ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
หรืือปริิญญาโท - เอก (Graduate) และเปิิดสอนในลัักษณะประกาศนีียบััตรบััณฑิิต (Post Graduate) หรืือแม้้กระทั่่�งการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ โดยพบว่่าสถาบัันการศึึกษา
ที่่�เปิิดสอนหลัักสููตรด้้านภาพยนตร์์ส่ว่ นใหญ่่อยู่่�ในประเทศสหรััฐอเมริิกา แคนาดา และ
ประเทศทางยุุโรป (https://www.topuniversities.com/courses/communicationmedia-studies/top-film-schools-around-world, สืืบค้้นเมื่่อ� วัันที่่� 20 เม.ย. 2561)
ทั้้�งนี้้� สถาบัันที่่�เปิิดสอนให้้ความรู้้ด้้� านภาพยนตร์์ (Film School) มีีการสอนทุุกขั้้น� ตอน
เกี่่�ยวกัับการทำภาพยนตร์์ไม่่ว่่าจะเป็็นการผลิิต ทฤษฎีี การเขีียนบทภาพยนตร์์
การเรีียนรู้้เ� รื่่อ� งเทคนิิคการถ่่ายทำ เช่่น การใช้้กล้้องแบบต่่าง ๆ การจััดแสงหรืือการใช้้
อุุปกรณ์์อื่น่� ๆ นอกจากนี้้�การเรีียน Film School ที่่�ต่า่ งประเทศยัังครอบคลุุมไปถึึง
Film and Television, Film and Video, Animation และยัังพบว่่า Film School
ในต่่างประเทศถููกจััดหมวดหมู่่�อยู่่�ในสถาบัันด้้านศิิลปะด้้วย เพราะศาสตร์์ด้้านภาพยนตร์์
ถืือเป็็นแขนงหนึ่่�งของศิิลปะ Fine Arts (กองบรรณาธิิการ Exit Book, 2552) สำหรัับ
ในประเทศสหรััฐอเมริิกามีีสถาบัันการศึึกษาที่่�สอนด้้านภาพยนตร์์มากกว่่า 50 แห่่ง
แต่่ละแห่่งจะมีีเนื้้�อหาการสอนที่่�หลากหลาย โดยสอนทั้้�งด้้านการผลิิตภาพยนตร์์ (Film
Production) และภาพยนตร์์ศึกึ ษา (Film Studies) อาทิิ การสร้้างภาพยนตร์์ (PreProduction, Production, Post-Production), ทฤษฎีีภาพยนตร์์ (Film Theory) การ
วิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ (Film Analysis) อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ (Film Industry) รวมถึึงมีี
หลัักสููตรที่่�เปิิดสอนเพื่่อ� อบรมด้้านการทำภาพยนตร์์โดยเฉพาะ (Filmmaking Training)
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(https://www.ranker.com/list/american-film-schools/school-buddy, สืืบค้้นเมื่่อ�
วัันที่่� 20 เม.ย.2561) จากการที่่�มีคี นสนใจเรีียนด้้านภาพยนตร์์เพิ่่�มมากขึ้้น� ในแต่่ละปีีพบว่่า
มีีการจััดลำดัับหลัักสููตร/สาขาวิิชาด้้านภาพยนตร์์เพื่่อ� ช่่วยให้้ผู้้ส� นใจซึ่่ง� มาจากหลากหลาย
ประเทศทั่่�วโลกใช้้เป็็นข้้อมููลตััดสินิ ใจง่่ายขึ้้น� สำหรัับเข้้าศึึกษาด้้านภาพยนตร์์ (https://
www.thewrap.com/the-top-50-film-schools-of-2017-ranked/ และhttps://
www.ranker.com/list/american-film-schools/school-buddy, สืืบค้้นข้้อมููลเมื่่อ�
วัันที่่� 20 เม.ย.2561) ซึ่ง่� สิ่่ง� ที่่�สะท้้อนว่่า การเรีียนด้้านภาพยนตร์์ได้้รัับความนิิยมมากขึ้้น�
ทำให้้หลายสถาบัันเปิิดหลัักสููตรการเรีียนการสอนด้้านภาพยนตร์์เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�
ไม่่ใช่่เพีียงสนองความต้้องการผู้้�เรีียนที่่�สนใจด้้านภาพยนตร์์เท่่านั้้�น แต่่สภาพสัังคม
ที่่�เปลี่่ย� นไปส่่งผลให้้สถานภาพและบทบาทหน้้าที่่�ของภาพยนตร์์เปลี่่�ยนไปด้้วย ภาพยนตร์์
ไม่่เพีียงแค่่ทำหน้้าที่่�ให้้ความบัันเทิิง ให้้ความรู้้� ข้้อมููลข่่าวสาร โน้้มน้้าวใจ สร้้างทััศนคติิและ
ค่่านิิยม ตอกย้้ำ สนัับสนุุน หรืือเปลี่่ย� นแปลงทััศนคติิและพฤติิกรรมเท่่านั้้�น ภาพยนตร์์
ยัังมีีสถานภาพที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสัังคมในมิิติที่่ิ ห� ลากหลายเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับสื่่อ� อื่่น� ๆ
โดยภาพยนตร์์ถืือเป็็นพาณิิชยศิิลป์์ (Commercial Arts) ด้้วยเพราะเป็็นศิิลปะที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการของนายทุุนและผู้้ช� มภาพยนตร์์ และเมื่่อ� มีีการผลิิตมากขึ้้น� จนเป็็นระบบ
สถานภาพภาพยนตร์์จึงึ แปรเปลี่่ย� นเป็็นอุุตสาหกรรมอย่่างสมบููรณ์์ กลายเป็็นสิินค้้า
ที่่�มีีแนวโน้้มนำรายได้้เข้้าประเทศจำนวนมหาศาล (ปััทมวดีี จารุุวร และอุุบลรััตน์์
ศิิริยุิ วศั
ุ กั ดิ์์,� 2547) อีีกทั้้�งเมื่่อ� เทคโนโลยีีการสื่่อ� สารได้้รัับการพััฒนาอย่่างไม่่หยุุดนิ่่ง�
ทำให้้ผู้้ช� มไม่่ว่า่ จะอยู่่�ส่ว่ นไหนของโลกสามารถรัับชมภาพยนตร์์ผ่า่ นช่่องทางที่่�หลากหลาย
ได้้พร้้อมกััน ผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ใช้้เทคโนโลยีีในการผลิิตภาพยนตร์์ที่่�ทัันสมััยมากขึ้้�น
ผู้้�ทำการตลาดเพื่่�อส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ต่่างใช้้กลยุุทธ์์ที่่�เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ชม
ได้้สะดวกรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้น� ทำให้้ความน่่าสนใจของภาพยนตร์์ที่่ไ� ด้้รัับความนิิยมอยู่่�แล้้ว
ได้้รัับความนิิยมมากขึ้้น�
สำหรัับประเทศไทยการพััฒนาของอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ขยายตััวมากขึ้้น�
ดัังจะเห็็นได้้จากการที่่�รัฐั บาลมีีนโยบายส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมและการตลาดในธุุรกิจิ
ด้้านภาพยนตร์์ นอกจากนี้้�กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์ยังั ได้้
กำหนดวิิสัยั ทััศน์ผ์ ลัักดัันประเทศไทยเป็็นศููนย์์กลางธุุรกิจิ ภาพยนตร์์ในภููมิิภาคเอเชีีย
อีีกทั้้�งการศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยสู่่�การ
เสริิมสร้้างเศรษฐกิิจเชิิงสร้้างสรรค์์ (ผุุสดีี วััฒนสาคร และธีีรศักั ดิ์์� อุ่่�นอารมย์์เลิิศ, 2015)
พบว่่า อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยได้้รัับการสนัับสนุุนให้้มีีบทบาทส่่งเสริิมเศรษฐกิิจ
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เชิิงสร้้างสรรค์์ภายในประเทศ โดยการส่่งเสริิมดัังกล่่าวประกอบด้้วย 1) การจััดตั้้ง� ค่่าย
ภาพยนตร์์แห่่งชาติิ 2) การจััดตั้้ง� ศููนย์์บริิการด้้านภาพยนตร์์จากต่่างประเทศครบวงจร
3) การรณรงค์์ให้้เยาวชนไทยสนัับสนุุนภาพยนตร์์ไทยเชิิงสร้้างสรรค์์ 4) การส่่งเสริิม
และพััฒนาบุุคลากรในอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยเชิิงสร้้างสรรค์์ 5) การเพิ่่�มช่่องทาง
สร้้างรายได้้ให้้แก่่ภาพยนตร์์ไทยเชิิงสร้้างสรรค์์ และ 6) การเชื่่อ� มโยงให้้เป็็นอุุตสาหกรรม
บัันเทิิง จากปรากฏการณ์์ดังั กล่่าว ส่่งผลให้้การศึึกษาด้้านภาพยนตร์์ในประเทศไทยได้้รัับ
ความนิิยมเพิ่่�มมากขึ้้น� ทั้้�งระดัับปริิญญาตรีี ปริิญญาโท และประกาศนีียบััตรในหลัักสููตร
ที่่� อ บรมวิิ ช าชีี พ เฉพาะทางภาพยนตร์์ จ ากข้้อมููลของสำนัั ก งานคณะกรรมการ
การอุุดมศึึกษาแห่่งชาติิ (สกอ.) ที่่�ประกาศรัับทราบการให้้ความเห็็นชอบ/อนุุมัติั หิ ลัักสููตร
ของสภาสถาบัันอุุดมศึึกษา ระหว่่างปีี พ.ศ. 2555 - 2561 พบว่่า มีีสถาบัันการศึึกษา
ทั้้�งรััฐและเอกชนหลายแห่่งที่่�เปิิดสอนหลัักสููตรเฉพาะทางด้้านภาพยนตร์์โดยตรง
เพิ่่�มขึ้้น� (อ้้างใน http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR /CurrCer1.html,
สืืบค้้นเมื่่อ� วัันที่่� 3 มิิถุนุ ายน พ.ศ.2561) ซึ่ง่� ความนิิยมเรีียนหลัักสููตรด้้านภาพยนตร์์ใน
ประเทศไทยทำให้้เกิิดงานวิิจัยั ในลัักษณะวิิทยานิิพนธ์์ สารนิิพนธ์์หรืือรายงานเฉพาะ
บุุคคลในหลัักสููตรที่่�เปิิดสอนปริิญญาโทเฉพาะทางภาพยนตร์์โดยตรงและหลัักสููตร
ปริิญญาโทด้้านสื่่อ� สารมวลชน นิิเทศศาสตร์์ วารสารศาสตร์์ หรืือ อื่่น� ๆ ปรากฏขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เมื่่อ� มีีงานวิิจัยั ในลัักษณะนี้้�เพิ่่�มขึ้้น� จึึงมีีความจำเป็็นต้้องสำรวจทบทวน
สถานภาพของความรู้้ด้้� านภาพยนตร์์ ซึ่ง่� จะทำให้้เห็็นความรู้้ใ� นเรื่่อ� งนี้้�อย่่างเป็็นระบบ
มากขึ้้น� ที่่�ผ่า่ นมามีีการศึึกษาวิิจัยั เพื่่อ� สำรวจองค์์ความรู้้ด้้� านภาพยนตร์์โดยวรรณีี สำราญเวทย์์
(2551) ทำการศึึกษางานวิิจัยั ระดัับวิิทยานิิพนธ์์และโครงการเฉพาะบุุคคลด้้านภาพยนตร์์
คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ทำการสำรวจและ
วิิเคราะห์์เนื้้�อหาในวิิทยานิิพนธ์์ โครงการเฉพาะบุุคคลด้้านภาพยนตร์์ ของหลัักสููตร
ปริิญญาโท คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ตั้้ง� แต่่
ปีีการศึึกษา 2528 - 2549 โดยผลการวิิจัยั พบว่่า มีีวิทิ ยานิิพนธ์์ด้้านภาพยนตร์์จำนวน
ทั้้�งหมด 17 เล่่มส่่วนใหญ่่ศึกึ ษาองค์์ประกอบของการสื่่อ� สารที่่�เป็็น “ผู้้รั� บั สาร” มากที่่�สุดุ
และมากกว่่าครึ่่ง� หนึ่่�งใช้้ระเบีียบวิิธีกี ารวิิจัยั เชิิงปริิมาณ สำหรัับโครงการเฉพาะบุุคคล
ด้้านภาพยนตร์์พบว่่ามีีจำนวน 21 เล่่ม โดยมุ่่�งสนใจศึึกษาองค์์ประกอบของการสื่่อ� สาร
ที่่�เป็็น “ผู้้ส่� ง่ สาร/ผู้้ผ� ลิิต” มากที่่�สุดุ รองลงมาคืือ “ผู้้รั� บั สาร” ส่่วนมากเป็็นการศึึกษา
ในเชิิงคุุณภาพ แต่่ก็พ็ บว่่าใช้้วิิธีกี ารศึึกษาแบบเชิิงคุุณภาพผสมเชิิงปริิมาณด้้วย
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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อย่่างไรก็็ตามเมื่่อ� ความนิิยมในการศึึกษาด้้านภาพยนตร์์ยังั คงมีีต่อ่ เนื่่อ� ง และ
มีีหลัักสููตรเปิิดสอนในสถาบัันการศึึกษาทั้้�งรััฐและเอกชนหลายแห่่ง ทำให้้งานวิิจััย
ด้้านภาพยนตร์์มีีจำนวนเพิ่่�มมากขึ้้�น ประกอบกัับพบว่่าที่่�ผ่่านมายัังไม่่มีีการสำรวจ
งานวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์อย่่างต่่อเนื่่อ� งหลัังจากการสำรวจของวรรณีี สำราญเวทย์์ (2551)
ที่่�สำรวจวิิทยานิิพนธ์์ที่่เ� ผยแพร่่ในช่่วง พ.ศ. 2528 - 2549 และเป็็นการวิิจัยั ที่่�สำรวจ
เฉพาะคณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์เท่่านั้้�น ผู้้ศึ� กึ ษา
จึึงสนใจที่่�จะสำรวจสถานภาพองค์์ความรู้้ก� ารวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์ เพื่่อ� เป็็นการทบทวน
สถานภาพความรู้้ก� ารวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์ในช่่วงหนึ่่�งทศวรรษที่่�ผ่า่ นมาว่่าได้้มีีการสั่่�งสม
องค์์ความรู้้ด้้� านนี้้�ไว้้อย่่างไร
วััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� ศึึกษาแนวคิิด ทฤษฎีี การใช้้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั และองค์์ความรู้้ง� านวิิจัยั
ด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษาระหว่่างปีี พ.ศ. 2551 - 2560
แนวคิิด ทฤษฎีี และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กลุ่่�มทฤษฎีีที่่�ใช้้ศึึกษาด้้านภาพยนตร์์
การศึึ ก ษาวิิ จัั ย ด้้านภาพยนตร์์ มัั ก จะพบว่่ า มีี ทั้้� ง การศึึ ก ษาในมิิ ติิ ด้้ าน
การผลิิตภาพยนตร์์ (Film Production) ซึ่่�งจะให้้ความสำคััญกัับการวิิเคราะห์์
กระบวนการและเทคนิิคการผลิิตภาพยนตร์์ตั้้ง� แต่่ Pre - Production, Production,
Post - Production และการศึึกษาภาพยนตร์์ในมิิติิที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต หรืือ
เรีียกว่่า ภาพยนตร์์ศึึกษา (Film Studies) ซึ่่�งเป็็นการวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ โดยใช้้
แนวคิิด ทฤษฎีีกลุ่่�มต่่าง ๆ มาเป็็นกรอบในการศึึกษาภาพยนตร์์ อาทิิ ทฤษฎีี
ด้้านสัังคมศาสตร์์ ภาษาศาสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ ศิิลปะ จิิตวิิทยา แนวคิิดด้้านกฎหมาย
ภาพยนตร์์ รวมถึึงแนวคิิดด้้านการสื่่�อสารการตลาด เป็็นต้้น
	ทั้้�งนี้้�มีแี นวทางการศึึกษาภาพยนตร์์ (Approach) ที่่�ทำให้้เห็็นความหมาย
และบทบาทภาพยนตร์์ได้้ชััดเจนขึ้้�น สรุุปได้้ 4 ด้้าน (กำจร หลุุยยะพงศ์์, 2556,
น. 2-5) คืือ
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1. ด้้านเทคโนโลยีี ที่่�มองพััฒนาการของภาพยนตร์์ตั้้ง� แต่่ยุคุ แรกที่่�ไม่่ค่อ่ ยมีี
เทคโนโลยีี แต่่ต่่อมาเริ่่�มพััฒนาตามเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เริ่่�มมีีเรื่่�องราว มีีสีี
มีีเสีียง
2. ด้้านอุุตสาหกรรม เป็็นการพิิจารณาภาพยนตร์์ด้้านกำไรที่่�ได้้รัับ จนถึึง
การมีีสถานภาพเป็็นอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ที่่�ทำรายได้้สููงทั้้�งในและต่่างประเทศ
3. ด้้านศิิลปะ เป็็นการมองภาพยนตร์์เพื่่อ� ยกระดัับให้้ภาพยนตร์์เป็็นศิิลปะ
มีีการพััฒนาเทคนิิคในการผลิิตเพื่่อ� ให้้ภาพยนตร์์น่า่ สนใจมากขึ้้น� เช่่น การตััดต่อ่ ภาพ
ที่่�กระจััดกระจายมารวมกัันให้้มีีความหมายและกลายเป็็นเรื่่�องราว การใช้้ภาพ
มุุมกล้้องการเคลื่่�อนไหวของกล้้อง แสง สีี การจััดองค์์ประกอบของภาพทำให้้
ภาพยนตร์์มีีศิิลปะด้้วยตััวของมัันเอง
4. การศึึกษาภาพยนตร์์ในฐานะปฏิิบัติั กิ ารสัังคมและวััฒนธรรม เป็็นการศึึกษา
ภาพยนตร์์ที่่�ให้้ความสนใจความสััมพัันธ์์ของภาพยนตร์์กัับสัังคม ใน 2 ด้้าน คืือ
ด้้านแรกภาพยนตร์์ในฐานะภาพสะท้้อนสัังคม (Reflectionism) ซึ่่�งหมายถึึง
ภาพยนตร์์ เ ป็็ น เสมืือนกระจกที่่� ส ะท้้อนความเป็็ น ไปในสัั ง คม ในทางกลัั บ กัั น
ด้้านที่่�สองภาพยนตร์์คืือการประกอบสร้้างความเป็็นจริิง (Constructionism)
เป็็นการมองตามสำนัักมาร์์กซิิสต์์และวััฒนธรรมศึึกษา ซึ่ง่� มองว่่าแม้้จะไม่่มีคี วามจริิง
แต่่ภาพยนตร์์ก็็สามารถประกอบสร้้างความหมายใหม่่ขึ้้�นได้้ตามแต่่ว่่าใครจะเป็็น
ผู้้�กำหนด แนวทางดัังกล่่าวมองว่่าผู้้�ชมจะถููกครอบงำความหมายจากภาพยนตร์์
โดยไม่่รู้้�ตััว และหากเป็็นสำนัักวััฒนธรรมศึึกษาก็็จะขยายความต่่อว่่า แม้้จะถููก
ครอบงำความหมายก็็ตามแต่่ผู้ช้� มก็็สามารถตีีความหมายได้้ตามประสบการณ์์ของตน
ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นวิิธีีคิิดชุุดใหม่่ในการวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์
นอกจากนี้้� กำจร หลุุยยะพงศ์์ (2556) ยัังได้้กล่่าวถึึงแนวคิิดเบื้้�องต้้น
ในการวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ว่่า ประกอบไปด้้วยกลุ่่�มทฤษฎีีที่่�งานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์
หลายชิ้้�นนิิยมนำมาเป็็นกรอบในการวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ คืือกลุ่่�มทฤษฎีีตััวบท
หรืือการวิิเคราะห์์ตััวบท (Textual Analysis) กลุ่่�มทฤษฎีีบริิบทหรืือการวิิเคราะห์์
บริิบท (Contextual Analysis) และกลุ่่�มทฤษฎีีผู้รั้� บั สารหรืือการวิิเคราะห์์ผู้รั้� บั สาร
(Audience Analysis) ซึ่่�งอธิิบายได้้ดัังนี้้�
1. กลุ่่�มทฤษฎีีตััวบทหรืือการวิิเคราะห์์ตััวบท (Textual Analysis)
กลุ่่�มนี้้�ให้้ความสนใจการวิิเคราะห์์รููปแบบ (Form) หรืือโครงสร้้างภายใน
ของตััวบทภาพยนตร์์ โดยมีีแนวทางในการวิิเคราะห์์ที่่�สำคััญ ได้้แก่่
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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1.1 การวิิเคราะห์์รููปแบบของภาพยนตร์์ในแนวทางที่่�เรีียกว่่า
Formalism ที่่� เ ชื่่� อ ว่่ า ความหมายของภาพยนตร์์ เกิิ ดจ ากการเรีี ย งตัั ว ของ
องค์์ประกอบ เช่่น ขนาดภาพ มุุมกล้้อง การเคลื่่�อนไหวของกล้้อง แสง สีีและ
การตััดต่่อ เนื่่�องจากภาพยนตร์์เป็็นศิิลปะที่่�ไม่่สามารถถ่่ายทอดภาพได้้เหมืือนกัับ
ความเป็็นจริิงที่่�เรามองเห็็นทุุกวััน ผู้้ส� ร้้างภาพยนตร์์จึงึ สร้้างโลกเฉพาะที่่�คล้้ายคลึึงกัับ
โลกความเป็็นจริิงผ่่านสิ่่ง� ที่่�เรีียกว่่า “ภาษาหนััง” ซึ่่ง� ได้้แก่่ การวิิเคราะห์์ขนาดของภาพ
ในระดัับต่่าง ๆ อาทิิ ภาพระยะใกล้้ ภาพระยะปานกลาง ภาพข้้ามหััวไหล่่ ภาพเต็็มตััว
ภาพระยะไกลมาก การวิิ เ คราะห์์ ก ารใช้้มุุ ม กล้้องของภาพยนตร์์ เช่่ น มุุ ม สููง
มุุมระดัับสายตา มุุมต่่ำ โดยแต่่ละมุุมจะสื่่อ� ความหมายที่่�แตกต่่างกัันไป การวิิเคราะห์์
การเพิ่่�มความลึึกของวััตถุุในภาพด้้วยการใช้้แสงและเงาเพื่่อ� ลดความเป็็นสองมิิติขิ อง
ภาพยนตร์์ทำให้้เกิิดความสมจริิง โดยอาจจำแนกรููปแบบการจััดแสง ได้้แก่่ การจััดแสง
แบบ High key หรืือการจััดแสงที่่�เน้้นความสว่่างของแสงและเงาที่่�สมดุุล ในทางกลัับกััน
การจััดแสงแบบ Low key จะเป็็นการจััดแสงให้้เห็็นเงาตััดกัันชััดเจน ซึ่่�งมัักพบใน
ภาพยนตร์์ที่่ต้้� องการสื่่อ� ความหมายของอารมณ์์โศกเศร้้าตื่่น� เต้้น หรืือภาพยนตร์์แนวผีี
สืืบสวน และฟิิล์์มนััวร์์ (Film Noir) การวิิเคราะห์์การให้้สีีเพื่่�อสื่่�อความหมายและ
ปลุุกอารมณ์์ความรู้้�สึึก เช่่น สีีแดงหมายถึึงความร้้อนแรง สีีฟ้้าคืือความสดใส หรืือ
ในบางวััฒนธรรมอาจหมายถึึงความทุุกข์์ระทม โดยในยุุคแรก ๆ ของการผลิิต
ภาพยนตร์์ ก ารใช้้สีี จ ะสื่่� อ ความหมายถึึ ง ความไม่่ จริิ ง หรืือฉากในจิิ น ตนาการ
การวิิเคราะห์์การกำหนดกรอบภาพ ซึ่ง่� การกำหนดกรอบภาพในภาพยนตร์์มีเี ป้้าหมาย
เพื่่�อให้้ผู้้�ชมจ้้องมองในจุุดที่่�ต้้องการ เป็็นการจำกััดวิิธีีการดููและมุุมมองของผู้้�ชม
การตััดสิ่่�งที่่�ไม่่ต้้องการนำเสนอออกไป รวมถึึงการบัังคัับไม่่ให้้วััตถุุอยู่่�หน้้ากล้้อง
มากเกิินไปเพราะจะทำให้้วััตถุุดููใหญ่่เกิินจริิง หรืือในทางกลัับกัันก็็อาจวางไว้้
หน้้ากล้้องเพื่่�อเน้้นความหมาย การวิิเคราะห์์การเคลื่่�อนกล้้อง หรืือการเคลื่่�อนไหว
ของกล้้องเพื่่�อสื่่�อความหมาย เช่่น การ Pan หรืือการเคลื่่�อนกล้้องจากซ้้ายไปขวา
เพื่่�อสื่่�อความหมายบางประการและเพื่่�อให้้เสมืือนสายตาของตััวละครที่่�กำลัังมอง
ซ้้ายหรืือขวา ใกล้้เคีียงกัับการ Tilt หรืือการเคลื่่�อนกล้้องแนวตั้้�งโดยกล้้องอยู่่�กัับที่่�
นอกจากนี้้�ยัังมีีการทำให้้กล้้องเคลื่่�อนไปพร้้อมอุุปกรณ์์หรืือเรีียกว่่าการทำ Dolly
เช่่นภาพของการติิดตามการเคลื่่�อนไหวของตััวละคร และหากต้้องการความรู้้�สึึก
ตื่่�นเต้้นก็็จะใช้้อุุปกรณ์์เสริิมที่่�เรีียกว่่า Hand Held ทำให้้ได้้ภาพสั่่�นไหวคล้้าย
การวิ่่�งตามตััวละคร
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กล่่าวได้้ว่่า ภาษาหนััง ทำให้้ภาพยนตร์์มิิใช่่เพีียงการถ่่ายทำสิ่่�งที่่�เห็็น
เท่่านั้้�นแต่่เป็็นการแปลงสิ่่ง� ที่่�เห็็นด้้วยการใช้้ศิิลปะของภาพยนตร์์และกลายเป็็นภาพ
เพื่่�อดึึงดููดให้้ผู้้�ชมรู้้�สึึกตามจิินตนาการของผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ ทั้้�งนี้้� ส่่วนสำคััญของ
การวิิเคราะห์์รููปแบบของภาพยนตร์์ยัังพิิจารณาเรื่่�องการลำดัับหรืือการตััดต่่อภาพ
(Editing) เพื่่อ� การเล่่าเรื่่อ� ง ซึ่่ง� พััฒนาอย่่างไม่่หยุุดนิ่่ง� โดยผู้้ก� ำกัับภาพยนตร์์แต่่ละยุุค
จะใช้้การตััดต่่อภาพเพื่่�อเล่่าเรื่่�องให้้น่่าสนใจผ่่านวิิธีีการต่่าง ๆ เช่่น การใช้้ภาพ
การจััดฉากเพื่่�อย่่นเวลาและพื้้�นที่่�ที่่�ปรากฏในเรื่่�องราวของภาพยนตร์์ การเรีียงช็็อต
(Shot) หรืือภาพที่่�หนึ่่�งกัับสอง สามและสี่่�มาเรีียงต่่อกััน (Juxtaposition) เพื่่�อให้้
เกิิดเรื่่�องราวและทำให้้ผู้้�ชมเข้้าใจเนื้้�อหาโดยที่่�ภาพทั้้�งหมดอาจไม่่มีีความสอดคล้้อง
หรืือเกี่่�ยวโยงกัันใด ๆ แต่่กลัับได้้ความหมายใหม่่ขึ้้�นมา ซึ่่�งเรีียกเทคนิิคนี้้�ว่่า Soviet
Montage
อย่่างไรก็็ตามในระยะหลัังจะพบว่่า การศึึกษาวิิจััยที่่�ใช้้การวิิเคราะห์์
รููปแบบหรืือโครงสร้้างของตััวบทภาพยนตร์์มักั จะมีีการใช้้แนวคิิดเรื่่อ� งการสร้้างสรรค์์
งานเทคนิิคพิิเศษด้้านภาพ (Behind Visual Effect) มาเป็็นกรอบในการศึึกษา
วิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ด้้วย ทั้้�งนี้้�เนื่่อ� งจากปััจจุบัุ นั มีีภาพยนตร์์ที่่ใ� ช้้เทคนิิคพิิเศษเกิิดขึ้้น�
หลายเรื่่�องและส่่วนมากล้้วนเป็็นเรื่่�องที่่�ได้้รัับความนิิยมและทำเงิินให้้กัับผู้้�สร้้าง
ประกอบกัับมีีหลายสถาบัันที่่�เปิิดสอนด้้านภาพยนตร์์ มีีวิิชาหรืือสาขาด้้านเทคนิิค
พิิ เ ศษในการผลิิ ต ภาพยนตร์์ เ พิ่่� ม มากขึ้้� น ด้้วย นอกจากนี้้� ก ารใช้้เทคนิิ ค พิิ เ ศษ
ด้้านภาพยนตร์์ก็็ถููกพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การใช้้เทคนิิคจากคอมพิิวเตอร์์
มาทำเป็็นระบบ 3 มิิติแิ ทนการใช้้มืือวาดการ์์ตููนในเรื่่อ� ง Toy Story I ซึ่ง่� เป็็นภาพยนตร์์
เอนิิเมชั่่�น (Animation) ระดัับฮอลลีีวููดเรื่่�องแรกที่่�ออกมาในโลก (เกรีียงไกร
ศุุภกรรัังสีี และ ศิิริิศัักดิิ คชพััชริินทร์์ อ้้างใน สำนัักงานศิิลปวััฒนธรรมร่่วมสมััย
กระทรวงวััฒนธรรม, 2551)
		
1.2 การวิิเคราะห์์รููปแบบของภาพยนตร์์ในแนวทางที่่�เรีียกว่่า
Realism หรืือสััจนิยิ ม ซึ่่ง� เชื่่อ� ว่่าภาพยนตร์์ไม่่ควรนำเสนอเฉพาะเรื่่อ� งราวประโลมโลก
ของคนชั้้�นสููง และมีีลัักษณะไม่่สมจริิงเท่่านั้้�น แต่่ภาพยนตร์์ควรเปิิดเผยให้้เห็็น
ชีีวิิตของผู้้�คนจริิง ๆ หรืือคนธรรมดา ถ่่ายทำในพื้้�นที่่�จริิง ตััดต่่อน้้อย นำเสนอ
อย่่างเรีียบง่่าย ภาพยนตร์์จึงึ จะเป็็นศิิลปะที่่�แท้้จริิง หรืือกล่่าวสรุุปได้้ว่่า การวิิเคราะห์์
ภาพยนตร์์ในแนวทาง Realism มองว่่าภาพยนตร์์น่่าจะเป็็นศิิลปะของความจริิง
หรืือความสมจริิงมากกว่่าการแสดงออกและสร้้างสรรค์์ของผู้้�กำกัับตามแนวทาง
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Formalism เท่่านั้้�น ภาพยนตร์์ต้้องถ่่ายทอดความจริิงด้้วยการบัันทึึกภาพบนพื้้�นที่่�
จริิงโดยเป็็นการบัันทึึกอััตโนมััติไิ ม่่ใช้้มุุมกล้้อง ตััวละครก็็มักั จะเป็็นตััวจริงิ ไม่่เน้้นการ
ตััดต่อ่ เนื้้�อหามัักจะนำเสนอชีีวิติ ประจำวััน การเมืือง และปััญหาสัังคม อย่่างไรก็็ตาม
ในช่่วงหลัังแนวคิิด Realism ถููกตั้้�งคำถามจากสำนัักมาร์์กซิิสต์์ว่่าภาพยนตร์์
ในตระกููลสััจนิยิ มจะนำเสนอความเป็็นจริิง และสะท้้อนภาพของสัังคม (Reflection)
ที่่�เป็็นจริิงทั้้�งหมดได้้หรืือไม่่ พร้้อมทั้้�งนำเสนอให้้เห็็นมุุมตรงกัันข้้ามว่่า ภาพยนตร์์
อาจเป็็นพื้้�นที่่�ของการประกอบสร้้างความจริิงเสีียมากกว่่า
2. กลุ่่�มทฤษฎีีบริิบทหรืือการวิิเคราะห์์บริิบท (Contextual Analysis)
กลุ่่�มนี้้�การวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์จะขยายไปสู่่�การวิิเคราะห์์บริิบทภาพยนตร์์
ซี่่�งได้้รัับความนิิยมในกลุ่่�มนัักวิิชาการในด้้านอื่่�น ๆ นัับตั้้�งแต่่ช่่วงทศวรรษที่่� 1970
ไม่่ว่่าจะเป็็นประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคมและวััฒนธรรม ซึ่่�งทำให้้ศาสตร์์
ด้้านภาพยนตร์์มีลัี กั ษณะเป็็นสหวิิทยาการหรืือการเชื่่อ� มร้้อยกัับศาสตร์์ด้้านอื่่น� มากขึ้้น�
ไม่่ได้้ผููกขาดเฉพาะนัักวิิชาการด้้านภาพยนตร์์เพีียงอย่่างเดีียว อีีกทั้้�งทำให้้เกิิด
การก่่อร่่างสร้้างวิิชาด้้านภาพยนตร์์ศึึกษา (Film Studies) เข้้มข้้นขึ้้�น ทั้้�งนี้้�
การวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์โดยใช้้ทฤษฎีีบริิบทมีีจำนวนมาก แต่่กำจร หลุุยยะพงศ์์
(2556) พิิจารณาใน 3 ด้้านที่่�น่า่ สนใจ คืือ (1) ด้้านการศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ภาพยนตร์์
และปััจจัยั เศรษฐกิิจ (2) ด้้านการศึึกษาการประกอบสร้้างความหมายและอุุดมการณ์์
ในภาพยนตร์์ตามสำนัักมาร์์กซิิสต์์และวััฒนธรรมศึึกษา และ (3) ด้้านการศึึกษา
กลุ่่�มภาพยนตร์์ตามสำนััก Genre และ Auteur ดัังนี้้�
		
2.1 ด้้านการศึึกษาประวััติศิ าสตร์์ภาพยนตร์์และปััจจัยั เศรษฐกิิจ
แบ่่ ง เป็็ น 2 แนวทางคืือ แนวทางแรกการศึึ ก ษาประวัั ติิ ศ าสตร์์ ภ าพยนตร์์
ให้้ความสำคััญกัับประวััติศิ าสตร์์และพััฒนาการด้้านเทคโนโลยีีภาพยนตร์์ในมิิติต่ิ า่ ง ๆ
ที่่�มีีผลต่่อการกำหนดเนื้้�อหาและรููปแบบภาพยนตร์์ ทั้้�งนี้้�การศึึกษาประวััติิศาสตร์์
ด้้านภาพยนตร์์ในประเทศไทยนั้้�นพบว่่ามีีหน่่วยงานสำคััญในประเทศไทยที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับการเก็็บรวบรวม และบัันทึึกเรื่่�องราวประวััติิศาสตร์์ภาพยนตร์์ในประเทศไทย
โดยเป็็นองค์์การที่่�ดำเนิินงานมาได้้เกืือบ 35 ปีี คืือ หอภาพยนตร์์แห่่งชาติิ (องค์์การ
มหาชน) (พ.ศ.2527 - 2562) ภายใต้้การกำกัับดููแลของกระทรวงวััฒนธรรม ทั้้�งนี้้�
หนึ่่�งในบัันทึึกประวััติิศาสตร์์การเกิิดภาพยนตร์์ในสยามประเทศของหอภาพยนตร์์
ที่่� ส ะท้้อนให้้เห็็ น แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การศึึ ก ษาประวัั ติิ ศ าสตร์์ ภ าพยนตร์์ ที่่�ชัั ด เจน
คืือ หนัังสืือเรื่่�อง “ว่่าด้้วยหนัังฯ ในเมืืองบางกอก” ซึ่่�งเขีียนโดยนายหนหวยหรืือ
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คุุณศิิลปชััย ชาญเฉลิิม ถููกนำมารวบรวมและจััดพิิมพ์์เผยแพร่่โดยหอภาพยนตร์์
(หอภาพยนตร์์แห่่งชาติิ, 2555) ได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่า การศึึกษาวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์มีหัี วข้้
ั อ
ที่่�สำคััญไม่่แพ้้หััวข้้ออื่่น� ๆ คืือ การวิิจัยั เกี่่ย� วกัับประวััติศิ าสตร์์ภาพยนตร์์ โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์์ในประเทศไทยหรืือเกี่่�ยวกัับประเทศไทยเพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจนและ
เป็็ น การเก็็ บ บัั น ทึึ ก ที่่� เ ป็็ น ระบบเกี่่� ย วกัั บ การศึึ ก ษาภาพยนตร์์ ใ นประเทศไทย
ในมิิติิด้้านประวััติิศาสตร์์ (หอภาพยนตร์์แห่่งชาติิ, 2555)
สำหรัับแนวทางที่่�สอง คืือ ให้้ความสนใจว่่ามิิติเิ ชิิงเศรษฐกิิจจะส่่งผลกระทบ
ต่่อกระบวนการภาพยนตร์์ 4 ระดัับ คืือ 1) การผลิิต (Production) 2) การแพร่่กระจาย
และการการฉาย (Distribution & Exhibition) 3) การส่่งเสริิมการขาย (Promotion)
และ 4) การบริิโภคภาพยนตร์์ (Consumption) โดยนัักวิิชาการกลุ่่�มนี้้�เชื่่�อว่่า
ภาพยนตร์์ เ ป็็ น อุุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่่ ที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั บ ผลกำไรและส่่ ง ผลต่่ อ
กระบวนการภาพยนตร์์โดยตรง
		
2.2 ด้้านการศึึกษาการประกอบสร้้างความหมายและอุุดมการณ์์
ในภาพยนตร์์ตามสำนัักมาร์์กซิิสต์์และวััฒนธรรมศึึกษา การวิิเคราะห์์บริิบทของ
ภาพยนตร์์ในกลุ่่�มนี้้� ได้้แนวทางจากสำนัักมาร์์กซิิสต์์ (Marxism) ที่่�มองว่่าอุุดมการณ์์
เป็็นกรอบการรัับรู้้�ของมนุุษย์์ที่่�แฝงอยู่่�ในภาษาและจิิตไร้้สำนึึกของผู้้�คนโดยไม่่รู้้�ตััว
โดยในด้้านภาษา นัักวิิชาการสำนัักมาร์์กซิิสต์์ในกลุ่่�ม Screen Theory ของอัังกฤษ
เห็็นว่่าอุุดมการณ์์ส่ง่ ผลต่่อการรัับรู้้ข� องมนุุษย์์ โดยมีีรากฐานความคิิดจากนัักวิิชาการ
ชาวฝรั่่ง� เศสคืือ Louis Althusser ซึ่่ง� ก็็ได้้รัับอิิทธิพิ ลจากนัักมานุุษยวิิทยาที่่�มีชื่ี อ่� เสีียง
ชาวฝรั่่�งเศสคืือ Claude Levi-Strauss อีีกทอดหนึ่่�ง กลุ่่�มนี้้�เห็็นว่่าภาพยนตร์์เป็็น
เรื่่�องเล่่าและเป็็นชุุดภาษาหนึ่่�งที่่�เป็็นแหล่่งผลิิตและเผยแพร่่อุุดมการณ์์ให้้เรามอง
หรืือตััดสิินใจโลก (รวมถึึงไม่่มองหรืือมองข้้าม) ได้้อย่่างดีีและแนบเนีียน หรืือกล่่าว
อีี ก นัั ย หนึ่่� ง คืือภาพยนตร์์ ส ามารถสร้้างหรืือตอกย้้ำอุุ ด มการณ์์ อ ะไรให้้กัั บ ผู้้� ช ม
นอกจากนี้้�ยังั วิิเคราะห์์บริิบทของภาพยนตร์์ตามแนวทางสััญญะวิิทยา (Semiology)
ของนัักภาษาศาสตร์์ที่่ชื่� อ่� Ferdinand de Saussure และนัักวิิชาการด้้านภาพยนตร์์
ชื่่อ� Christian Metz โดยมองว่่าภาพยนตร์์เป็็นระบบภาษาหนึ่่�งที่่�เป็็นรหััส (Code) เฉพาะ
และมีี ก ฎเกณฑ์์ ที่่� ส ร้้างขึ้้� น มิิ ไ ด้้เป็็ น เรื่่� อ งธรรมชาติิ แ ต่่ เ ป็็ น เรื่่� อ งของสัั ง คมและ
วััฒนธรรมเป็็นผู้้�กำหนด
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สำหรัั บ ด้้านอุุ ด มการณ์์ ฝัั ง ลึึ ก ในจิิ ต ไร้้สำนึึ ก แนวคิิ ดนี้้� ใ ห้้ความสนใจ
ระบบสััญญะในจิิตไร้้สำนึึก (Unconscious) ว่่า ผู้้�ชมสามารถนำสััญญะที่่�ปรากฏ
ในภาพยนตร์์เข้้าสู่่�จิิตไร้้สำนึึกของตนเองได้้โดยไม่่รู้้�ตััว โดยเป็็นแนวคิิดที่่�ประยุุกต์์
จากสำนัักจิิตวิิเคราะห์์ของ Jacques Lacan ความน่่าสนใจของแนวคิิดนี้้เ� มื่่อ� ย้้อนไป
แนวคิิดแรกพบว่่าสัังคมพยายามสร้้างกรอบหรืือควบคุุมจิิตไร้้สำนึึกของมนุุษย์์ด้้วย
การกำหนดความหมายผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ซึ่่�งทำให้้ผู้้�ชมกลายเป็็น “ตััวตน” (Subject)
ที่่�สัังคมต้้องการ
		
2.3 ด้้านการศึึกษากลุ่่�มภาพยนตร์์ตามสำนััก Genre และ
Auteur เป็็นการวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ที่่�ไม่่ได้้ศึึกษาหรืือวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์เพีียง
เรื่่�องเดีียวแต่่จะเน้้นศึึกษา “กลุ่่�ม” ภาพยนตร์์ โดยเป็็นการศึึกษาภาพยนตร์์แบบ
คู่่�ขนานทั้้� ง ตัั ว บทและบริิ บ ท โดยแบ่่ ง แนวทางการวิิ เ คราะห์์ เ ป็็ น สองเรื่่� อ งคืือ
การศึึกษาตระกููลภาพยนตร์์ (Genre Studies) กัับการศึึกษาประพัันธกร (Auteur
Studies)
การศึึกษาตระกููลภาพยนตร์์ (Genre Studies) เป็็นการวิิเคราะห์์กลุ่่�มหนััง
ที่่�ผลิิตมาใกล้้เคีียงกััน ซึ่่�งด้้านหนึ่่�งมาจากสููตรสำเร็็จของอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
ที่่�ผลิิตขึ้้น� เพื่่อ� ให้้ภาพยนตร์์ขายได้้ในเชิิงพาณิิชย์์ อีีกด้้านคืือเป็็นการสร้้างความคาดหวััง
ให้้กัับผู้้�ชมว่่าภาพยนตร์์ที่่�กำลัังจะได้้ชมมีีรููปแบบและเนื้้�อหาเช่่นไร นอกจากนี้้�
แนวทางการวิิเคราะห์์ตระกููลภาพยนตร์์สามารถวิิเคราะห์์ได้้จากองค์์ประกอบภายใน
หรืือการเล่่าเรื่่อ� งตามแนวทาง Formalism หรืือวิิเคราะห์์อุดุ มการณ์์หรืือความหมาย
ที่่�แฝงอยู่่�ในตระกููลภาพยนตร์์
	รููปแบบหรืือตระกููลของภาพยนตร์์ (Genre) เป็็นภาษาฝรั่่ง� เศสที่่�หมายถึึง
ประเภท (Type/Kind) โดยในช่่วงทศวรรษที่่� 1920 เป็็นยุุคอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
จากฮอลลีีวููดเติิบโตอย่่างมากมีีการผลิิตภาพยนตร์์เป็็น “กลุ่่�ม ประเภท หรืือ
ตระกููล”ภาพยนตรในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่อ� ดึึงดููดผู้้ช� มให้้มารัับชม ซึ่ง่� ภาพยนตร์์แต่่ละ
ตระกููลจะมีีสุุนทรีียะและโลกทััศน์์ที่่�แตกต่่างกััน แต่่ภาพยนตร์์ทุุกตระกููลต่่างมีี
จุุดร่่วมเดีียวกััน คืือ เป็็นสิ่่�งที่่�ถููกประกอบสร้้างขึ้้�นมาทั้้�งสิ้้�น (กำจร หลุุยยะพงศ์์ และ
สมสุุข หิินวิิมาน, 2552) การนำแนวคิิดตระกููลของภาพยนตร์์มาเป็็นกรอบใน
การศึึกษาภาพยนตร์์จะทำให้้เห็็นบริิบทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาพยนตร์์ที่่�สำคััญ ได้้แก่่
1) ด้้านอุุตสาหกรรม ซึ่่ง� มีีผลต่่อการกำหนดรููปแบบของภาพยนตร์์ให้้เป็็นมาตรฐาน
(Standard) เพื่่� อ มุ่่�งเป้้ า หมายการหวัั ง ผลกำไร สามารถโฆษณาได้้ง่่ า ย และ
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เป็็นการลดการให้้ความสำคััญแก่่ผู้้�กำกัับชั้้�นนำ โดยมุ่่�งหวัังการผลิิตประเภทหรืือ
กลุ่่�มของภาพยนตร์์ที่่ผู้� ก้� ำกัับธรรมดาก็็สามารถทำตามได้้ อัันส่่งผลต่่อกำไรได้้มากที่่�สุดุ
2) ด้้านตััวบท เป็็นการพิิจารณาเนื้้�อหาและรููปแบบของภาพยนตร์์ที่่มี� รี ะบบระเบีียบ
เดีียวกััน ทั้้�งในแง่่ของการเล่่าเรื่่อ� งหรืือองค์์ ประกอบภายใน เช่่น ตััวละคร โครงเรื่่อ� ง
เวลา สถานที่่�และภาษาภาพยนตร์์ตามแนวทาง Formalism ที่่�ทำให้้เกิิดขนบ
(Convention) ของภาพยนตร์์แต่่ละรููปแบบ 3) ด้้านผู้้ผ� ลิิต หรืือผู้้ช� ม คืือการกำหนด
ความคาดหวัังของผู้้�ชมที่่�คาดเดาว่่า จะได้้รัับชมภาพยนตร์์ในรููปแบบที่่�ตนต้้องการ
และก็็จะทำให้้ผู้้ผ� ลิิตได้้รัับผลกำไรจากการที่่�ผู้ช้� มเข้้าไปรัับชม (กฤษดา เกิิดดี,ี 2543)
	ทั้้�งนี้้� Robert Kolker กล่่าวถึึงเรื่่�อง Genre ไว้้น่่าสนใจว่่า การกํําหนด
ตระกููลภาพยนตร์์ขึ้้�นมานั้้�น เป็็นการสร้้างกลุ่่�มเพื่่�อให้้ผู้้�ชมเตรีียมตััว หรืือรัับรู้้�ว่่า
ภาพยนตร์์ที่่�จะดููนั้้�นเป็็นประเภทใด กลุ่่�มใด ซึ่่�งในแต่่ละประเภทนั้้�นก็็มีีหลากหลาย
เรื่่�องราวผสมกัันไป หรืือที่่�เรีียกว่่า Sub-genre นั่่�นเอง (Robert Kolker, 1999
อ้้างในปรััชญา เปี่่�ยมการุุณ และพฤทธิ์์� ศุุภเศรษฐศิิริิ, 2559) นอกจากนั้้�น ตระกููล
ภาพยนตร์์ (Film Genre) น่่าจะเป็็นการจํําแนกประเภทภาพยนตร์์ซึ่่�งเป็็นที่่�คุ้้�นเคย
สํําหรัับคนดูู อย่่างน้้อยในเบื้้�องต้้นมัันก็็ถููกใช้้เพื่่�อตอบสนองความพยายามในการ
ที่่�จะหาข้้อสรุุปสั้้น� ๆ ว่่า ภาพยนตร์์เรื่่อ� งหนึ่่�ง ๆ นั้้�น มีีลักั ษณะและเนื้้�อหาเป็็นเช่่นไร
(กฤษดา เกิิดดี,ี 2543,น. 9 - 11) เพราะฉะนั้้�น การศึึกษาภาพยนตร์์คงมิิอาจกล่่าวถึึง
แค่่เพีียงตระกููลใดตระกููลหนึ่่�ง หากแต่่ต้้องนิิยามภาพยนตร์์เรื่่อ� งนั้้�นตามทิิศทางของ
แก่่นเรื่่อ� ง เนื้้�อหาหลัักที่่�ภาพยนตร์์เรื่่อ� งนั้้�นต้้องการสื่่อ� ทั้้�งนี้้� อาจมีีความหลากหลาย
ที่่�ผสมปนเปกัันไป เพราะสุุดท้้ายคนที่่�เข้้าใจดีีที่่สุ� ดคืื
ุ อ ผู้้ช� มภาพยนตร์์เรื่่อ� งนั้้�นนั่่�นเอง
การศึึกษาประพัันธกร (Auteur Studies) หรืือผู้้�กำกัับภาพยนตร์์จะ
สนใจกลุ่่�มภาพยนตร์์ของผู้้�กำกัับคนเดีียวกััน โดยมองว่่าผู้้�กำกัับภาพยนตร์์ในฐานะ
ศิิลปิินจะสามารถสร้้างสรรค์์ความคิิดสู่่�ภาพยนตร์์ได้้อย่่างไรภายใต้้ข้้อจำกััดของ
สื่่อ� ภาพยนตร์์ รวมถึึงข้้อจำกััดของอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ และแนวคิิดนี้้ยั� งั ให้้ความ
สนใจการวิิเคราะห์์รููปแบบและเนื้้�อหาภาพยนตร์์ตามสููตรของผู้้�กำกัับโดยเฉพาะ
เรื่่�องการจััดองค์์ประกอบภาพจนเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวของผู้้�กำกัับคนเดีียวกััน
	ทั้้�งนี้้�การนำทฤษฎีีประพัันธกร (Auteur Theory) มาเป็็นกรอบแนวคิิด
ในการวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ยังั คงมีีจุดอ่
ุ อ่ นให้้พึึงระวััง (ฉััตรระวีี มหิิธิธรร
ิ มธร, 2558,
น. 11-12) ได้้แก่่1) การวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ของผู้้�กำกัับคนใดคนหนึ่่�งโดยยกย่่อง
ให้้ผู้้� ก ำกัั บ อยู่่�ในฐานะศิิ ล ปิิ น ที่่� ผ ลิิ ต ภาพยนตร์์ เ พีี ย งคนเดีี ย วถืือเป็็ น การขัั ดกัั บ
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ธรรมชาติิของการสร้้างภาพยนตร์์เพราะภาพยนตร์์ต้้องทำงานเป็็นกระบวนการ
อาศัั ย ความร่่ ว มมืือจากบุุ ค คลหลายฝ่่ า ย 2) ในกระบวนการสร้้างภาพยนตร์์
มีีปััจจััยภายนอกหลายอย่่างที่่�อยู่่�เหนืือการควบคุุมของผู้้�กำกัับไม่่ว่่าจะเป็็นเวลา
งบประมาณ สถานที่่�หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนั้้�นการวิิเคราะห์์จึึงอย่่าละเลย
ปััจจัยั ที่่�น่า่ จะมีีส่ว่ นในการสร้้างหรืือกำกัับภาพยนตร์์ของผู้้ก� ำกัับด้้วย 3) ในบางครั้้ง�
การกำกัับภาพยนตร์์ของผู้้�กำกัับอาจต้้องถ่่ายทอดภาพใดภาพหนึ่่�งหรืือฉากใด
ฉากหนึ่่�งหรืือภาพยนตร์์ทั้้ง� เรื่่อ� ง เพื่่อ� แก้้ปััญหาข้้อจำกััดที่่เ� กิิดขึ้้น� ในกระบวนการสร้้าง
ภาพยนตร์์แต่่ไม่่ใช่่เพื่่อ� สร้้างสรรค์์ผลงานที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของผู้้ก� ำกัับเท่่านั้้�น ดัังนั้้�น
การวิิเคราะห์์ภาพยนตร์์ที่่�ปรากฏของผู้้�กำกัับตามกรอบทฤษฎีีประพัันธกรต้้อง
พึึงระวัังด้้วยว่่าผลงานที่่�เกิิดขึ้้น� นั้้�นเป็็นลัักษณะงานสร้้างสรรค์์เฉพาะของผู้้ก� ำกัับหรืือ
เป็็นเพีียงการแก้้ปััญหาข้้อจำกััดในการสร้้างหนัังที่่�เกิิดขึ้้น� เท่่านั้้�น 4) ทฤษฎีีนี้้มี� แี นวโน้้ม
ที่่�จะให้้น้้ำหนัักและความสนใจกัับผู้้�กำกัับภาพยนตร์์ที่่�ทำงานมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ยาวนาน เนื่่อ� งจากแนวทางหลัักของทฤษฎีีนี้้คืื� อ การเลืือกภาพยนตร์์ “จำนวนหนึ่่�ง”
ของผู้้�กำกัับคนใดคนหนึ่่�งมาทำการศึึกษาวิิเคราะห์์ ซึ่่�งการจะเลืือกภาพยนตร์์หนึ่่�ง
มาได้้นั้้�น แสดงว่่าต้้องเป็็นผู้้�กำกัับที่่�ทำงานมาอย่่างน้้อยช่่วงระยะเวลาหนึ่่�งไม่่ใช่่
ผู้้�กำกัับหน้้าใหม่่ ดัังนั้้�น การเลืือกผลงานของผู้้�กำกัับมาศึึกษา จะมีีแนวโน้้มเฉพาะ
ผู้้�กำกัับที่่�อาจไม่่ใช่่ผู้้�กำกัับหน้้าใหม่่ก็็ได้้
3. กลุ่่�มทฤษฎีีผู้้�รัับสารหรืือการวิิเคราะห์์ผู้้�รัับสาร (Audience Analysis)
นอกจากนี้้� กำจร หลุุยยะพงศ์์ (2556) ยัังได้้จััดกลุ่่�มทฤษฎีีตามแนวทางภาพยนตร์์
ศึึกษาที่่�ใช้้เป็็นกรอบในการศึึกษาวิิจััยด้้านภาพยนตร์์เป็็นกลุ่่�มที่่�เรีียกว่่า กลุ่่�มทฤษฎีี
การศึึกษาผู้้�รัับสารหรืือการวิิเคราะห์์ผู้้�รัับสาร ซึ่่�งแบ่่งได้้เป็็น 3 กลุ่่�มย่่อย ดัังนี้้�
		
3.1 การศึึกษาพฤติิกรรมการรัับชม เป็็นการศึึกษาผู้้�รัับสาร
โดยใช้้กรอบแนวคิิดด้้านจิิตวิิทยาและการตลาดของผู้้ผ� ลิิตภาพยนตร์์ มุ่่�งศึึกษาว่่าใคร
คืือผู้้�ชม ชมเพราะอะไร ต้้องการชมเรื่่�องอะไร ภายใต้้ความเชื่่�อที่่�ว่่าผู้้�ชมภาพยนตร์์
มัั ก มีี ค วามต้้องการที่่� ห ลากหลาย และเปลี่่� ย นแปลงความต้้องการได้้ รวมถึึ ง
มีีพฤติิกรรมการรัับชมที่่�แตกต่่างกััน เช่่น งานวิิจััยที่่�มุ่่�งวิิเคราะห์์ผู้้�รัับชมภาพยนตร์์
ว่่าได้้รัับอิิทธิิพลที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกชมภาพยนตร์์ด้้านใด ซึ่่�งอาจเกิิดจาก
ตััวภาพยนตร์์ที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจชม อาทิิ การเล่่าเรื่่�องของภาพยนตร์์ การสร้้าง
อารมณ์์ของภาพยนตร์์ การให้้สาระแง่่คิิดความรู้้�ของภาพยนตร์์ การสร้้างความตื่่�น
ตาตื่่น� ใจของภาพยนตร์์ หรืืออาจได้้รัับอิิทธิพิ ลที่่�เป็็นปััจจัยั ด้้านการส่่งเสริิมการตลาด

14

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

ในภาพยนตร์์ เช่่น การโฆษณาภาพยนตร์์ การจััดกิิจกรรมพิิเศษ (Special Event)
เพื่่อ� กระตุ้้น� ให้้ชมภาพยนตร์์ การลด แลก แจกแถมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับภาพยนตร์์ เป็็นต้้น
		
3.2 การศึึกษาจิิตวิิเคราะห์์กัับภาพยนตร์์ เป็็นการวิิเคราะห์์
ภาพยนตร์์ตามแนวทางสำนัักจิิตวิิทยาของฟรอยด์์ (Sigmund Freud) และลากอง
(Jacques Lacan) โดยมองว่่าการวิิเคราะห์์ความฝัันตามแนวทางจิิตวิิเคราะห์์ไม่่ได้้
ต่่างจากการวิิเคราะห์์ภาพที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์ เพราะภาพยนตร์์เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�แฝง
ไปด้้วยความคิิดหรืือความปรารถนาบางอย่่างที่่�ไม่่อาจพููดได้้ในชีีวิิตจริิง การศึึกษา
ภาพยนตร์์ตามแนวทางของสำนัักนี้้�จะทำให้้เห็็นความต้้องการอุุดมการณ์์และ
อััตลัักษณ์์ของคนในสัังคม โดยหััวใจสำคััญของการศึึกษาในสำนัักนี้้�จะสนใจการ
ดููของผู้้� ช มทั้้� ง ในเรื่่� อ งอำนาจและการสร้้างตัั ว ตนของมนุุ ษ ย์์ ทั้้� ง นี้้� ก ารศึึ ก ษา
จิิตวิิเคราะห์์กัับภาพยนตร์์ที่่�เกี่่�ยวโยงกัับเรื่่�องอำนาจยัังพบว่่ามีีสำนัักคิิดอื่่�น ๆ
ที่่�นำทฤษฎีีจิิตวิิเคราะห์์มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อศึึกษาภาพยนตร์์ อาทิิ สำนััก Feminism
ที่่�ศึึกษาอำนาจการจ้้องมองในภาพยนตร์์ โดยชี้้�ว่่า ภาพยนตร์์เป็็นสื่่�อของผู้้�ชายโดย
ผู้้�หญิิงที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์ล้้วนถููกผู้้�ชายจ้้องมองหรืือที่่�เรีียกว่่า Male Gaze
ทั้้�งจากผู้้ก� ำกัับภาพยนตร์์ ผู้้ก� ำกัับภาพ และเมื่่อ� ปรากฏในจอภาพยัังถููกจ้้องมองจาก
ผู้้�ชมที่่�มีีลัักษณะการมองแบบผู้้�ชาย นอกจากนี้้�ในด้้านการสร้้างตััวตนของมนุุษย์์
สำนััก Feminism ยัังพิิจารณาถึึงการเลีียนแบบสิ่่�งที่่�เห็็นในภาพยนตร์์ตามทฤษฎีี
ของลากองว่่า การชมภาพยนตร์์เปรีียบเสมืือนการที่่�ผู้้�ชมกำลัังอยู่่�ในภาวะ “Mirror
Stage/Phase” ซึ่่�งเป็็นขั้้�นตอนการสร้้างตััวตนของมนุุษย์์จากการดููกระจกเงา
และหลงใหลเรืือนร่่างที่่�ได้้จ้้องมอง (Narcissistic) เมื่่�อประยุุกต์์แนวคิิดดัังกล่่าว
กัับภาพยนตร์์จะพบว่่าการจ้้องมองตััวละครในภาพยนตร์์ทำให้้ลืืมตััวตนที่่�มีีอยู่่�
ชั่่�วคราว ส่่วนหนึ่่�งเพราะผู้้�ชมอยู่่�ในที่่�มืืดจึึงง่่ายต่่อสภาวะแห่่งการย้้อนกลัับไปสู่่�
การจ้้องมองตนเองในกระจก ผู้้�ชมจึึงสร้้างตััวตนขึ้้�นมาจากตััวละครซึ่่�งต่่างจากการ
จ้้องมองด้้วยมุุมมองเชิิงอำนาจ Turner (1999) เมื่่�อผู้้�ชมเห็็นตััวละครในภาพยนตร์์
ก็็มีีแนวโน้้มอยากเป็็นแบบตััวละครนั้้�น ๆ หรืือที่่�เรีียกว่่า กระบวนการอ้้างอิิง
เพื่่�อสร้้างตนเอง (Identification) (กาญจนา แก้้วเทพ และสมสุุข หิินวิิมาน, 2551
อ้้างในกำจร หลุุยยะพงศ์์, 2556)
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3.3 การศึึ ก ษาการตีี ค วามหมายในภาพยนตร์์ ข องสำนัั ก
วััฒนธรรมศึึกษา ซึ่่�งเน้้นการศึึกษาวััฒนธรรมในชีีวิิตประจำวััน โดยมีีแนวทาง
การศึึกษาภาพยนตร์์ 2 ด้้านคืือ ด้้านแรกเชื่่�อว่่า ภาพยนตร์์ถืือเป็็นเครืือข่่าย
วััฒนธรรมที่่�ผลิิตซ้้ำและสร้้างอุุดมการณ์์ต่า่ ง ๆ ตามทััศนะของมาร์์กซิิสต์์ อีีกด้้านหนึ่่�ง
สำนัักวััฒนธรรมศึึกษาให้้ความสนใจต่่อพลัังอำนาจผู้้�รัับสารในฐานะ Active คืือ
มองว่่ากลุ่่�มบุุคคลที่่�ชมภาพยนตร์์นั้้�นไม่่ได้้ถููกครอบงำเสมอไปแต่่จะตีีความหมาย
ที่่�แตกต่่างหลากหลายไปตามทุุนหรืือประสบการณ์์ที่่�ตนเองมีีอยู่่� ดัังที่่� Hall (1999)
นัักวิิชาการสำนัักนี้้�อธิิบายว่่า การตีีความหมายของผู้้รั� บั สารมีีได้้อย่่างน้้อย 3 แบบคืือ
การตีีความไปตามความหมายที่่�ผู้ผ้� ลิิตสร้้าง (Preferred Meaning) การตีีความหมาย
ตรงกัันข้้ามจากผู้้�ผลิิต (Oppositional Meaning) การตีีความหมายแบบต่่อรอง
(Negotiated Meaning) ในทัั ศ นะดัั ง กล่่ า วนอกจากมองว่่ า ผู้้� รัั บ สารมีี พ ลัั ง
แล้้วยัังมองว่่าความหมายมีีได้้หลากหลายขึ้้น� อยู่่�กัับว่่าใครจะกำหนดหรืือตีีความหมาย
ได้้อย่่างไร นอกเหนืือจากการวิิเคราะห์์การตีีความหมายแล้้ว สำนัักวััฒนธรรมศึึกษา
ยัังให้้ความสนใจศึึกษาผู้้�ชมในแบบอื่่�นๆ ซึ่่�งยัังคงมุ่่�งเน้้นการให้้ความสำคััญของ
ผู้้�รัับสารในฐานะ Active อยู่่� เช่่น การศึึกษากลุ่่�มแฟนภาพยนตร์์ การศึึกษาดารา
การศึึกษาการเชื่่�อมโยงของตััวบทหรืือสััมพัันธบท
นอกจากกลุ่่�มทฤษฎีีที่่�ใช้้ศึึกษาภาพยนตร์์ ทั้้�ง 3 กลุ่่�มที่่�กล่่าวมา คืือ
กลุ่่�มทฤษฎีีตััวบทหรืือการวิิเคราะห์์ตััวบท (Textual Analysis) กลุ่่�มทฤษฎีีบริิบท
หรืือการวิิเคราะห์์บริิบท (Contextual Analysis) และกลุ่่�มทฤษฎีีผู้้�รัับสารหรืือ
การวิิเคราะห์์ผู้้�รัับสาร (Audience Analysis)
งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	สุุ ร พงษ์์ โสธนะเสถีี ย ร และอรรถพร กงวิิ ไ ล (2550) ศึึ ก ษาเรื่่� อ ง
สถานภาพองค์์ความรู้้ข� องการจััดการทางการสื่่อ� สารในประเทศไทย มีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่อ� วิิเคราะห์์เนื้้�อหางานวิิจัยั เกี่่ย� วกัับการจััดการทางการสื่่อ� สาร เพื่่อ� ให้้เห็็นภาพรวม
และพััฒนาการขององค์์ความรู้้�ด้้านการจััดการทางการสื่่�อสารในประเทศไทย และ
เพื่่�อสัังเคราะห์์ผลการวิิจััยเกี่่�ยวกัับการจััดการทางการสื่่�อสาร ซึ่่�งจะทำให้้ได้้ข้้อสรุุป
ทั่่�วไปที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับการจััดการทางการสื่่�อสารในประเทศไทย โดยศึึกษาเฉพาะ
งานวิิจััยที่่�เป็็นวิิทยานิิพนธ์์ สารนิิพนธ์์ หรืือโครงการเฉพาะบุุคคลในระดัับบััณฑิิต
ศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยของรััฐ 2 แห่่ง ที่่�เปิิดสอนหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับวารสารศาสตร์์/
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นิิเทศศาสตร์์ในระดัับบััณฑิิตศึึกษา คืือ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์และจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย และมหาวิิทยาลััยเอกชน 2 แห่่งที่่�เปิิดสอนหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
การจััดการทางการสื่่อ� สารและมีีมหาบััณฑิิตจบการศึึกษาแล้้ว คืือ มหาวิิทยาลััยธุุรกิจิ
บััณฑิิตย์์ และมหาวิิทยาลััยเกริิก โดยศึึกษางานวิิจัยั ทีีเผยแพร่่ในปีีพ.ศ. 2538 - 2547
โดยใช้้วิิธีีการวิิจััย 2 รููปแบบคืือ การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content Analysis) และ
การสัังเคราะห์์งานวิิจััย (Research Synthesis) ด้้วยเทคนิิควิิธีี Meta - Analysis
ผลการวิิจััยพบว่่า มีีจำนวนงานวิิจััยที่่�พบจำนวน 566 เรื่่�อง แบ่่งเป็็นงานวิิจััย
การจััดการทางการสื่่�อสารขององค์์การทั่่�วไปจำนวน 414 เรื่่�อง และงานวิิจััยด้้าน
การบริิหารสื่่�อสารมวลชน จำนวน 152 เรื่่�อง โดยพบว่่าภาพรวมงานวิิจััยมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ในลัักษณะค่่อยเป็็นค่่อยไป โดยในช่่วงครึ่่�งทศวรรษแรก
(พ.ศ.2538 - 2542) และช่่วงครึ่่ง� ทศวรรษหลััง (พ.ศ.2543 - 2547) เมื่่อ� เปรีียบเทีียบแล้้ว
มีีสััดส่่วน 2:3 โดยส่่วนใหญ่่กระจุุกตััวที่่�มหาวิิทยาลััยของรััฐ โดยหากเป็็นงานวิิจััย
การจััดการทางการสื่่�อสารที่่�มีีกลุ่่�มเป้้าหมายภายในองค์์การส่่วนใหญ่่ จะมีีจุุดเน้้น
3 ประเด็็นคืือ การใช้้สื่่�อขององค์์การ การเปิิดรัับข่่าวสารจากสื่่�อขององค์์การ และ
ผลกระทบจากการเปิิดรัับข่่าวสารจากสื่่�อขององค์์การ ส่่วนการจััดการทางการ
สื่่�อสารที่่�มีีกลุ่่�มเป้้าหมายภายนอกองค์์การนั้้�นจะเน้้นที่่�เรื่่�องนโยบาย แผน หรืือ
กลยุุทธ์ใ์ นการสื่่อ� สารและการประเมิินผลในการสื่่อ� สาร ในด้้านประเภทของงานวิิจัยั
พบว่่า ส่่วนใหญ่่นิิยมใช้้เชิิงปริิมาณแต่่ก็็มีีแนวโน้้มใช้้การวิิจััยเชิิงคุุณภาพเพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งนี้้�หากเป็็นการจััดการทางการสื่่�อสารที่่�มีีกลุ่่�มเป้้าหมายภายในองค์์การที่่�เน้้นการ
เปิิดรัับข่่าวสารจากสื่่�อขององค์์การ และผลกระทบจากการเปิิดรัับข่่าวสารจากสื่่�อ
ขององค์์การจะใช้้การวิิจัยั เชิิงปริิมาณแต่่ถ้้าเน้้นการใช้้สื่่อ� ขององค์์การจะใช้้การวิิจัยั
เชิิงคุุณภาพในขณะที่่�การจััดการทางการสื่่อ� สารที่่�มีกี ลุ่่�มเป้้าหมายภายนอกองค์์การ
ที่่�เน้้นการประเมิินผลการสื่่อ� สารจะใช้้การวิิจัยั เชิิงปริิมาณแต่่ถ้้าเน้้นที่่�นโยบาย แผน
หรืือกลยุุทธ์์ในการสื่่�อสารจะใช้้การวิิจััยเชิิงคุุณภาพ นอกจากนี้้� พบว่่าภาพรวมของ
งานวิิจัยั ด้้านการบริิหารสื่่อ� สารมวลชนมีีจำนวนเพิ่่�มมากขึ้้น� หลายเท่่าตััว โดยงานวิิจัยั
การบริิหารสื่่�อสารมวลชนที่่�พบส่่วนใหญ่่มาจากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ซึ่่�งมีี
เพิ่่�มมากขึ้้�นในครึ่่�งทศวรรษหลััง (พ.ศ.2543 - 2547)
	วรรณีี สำราญเวทย์์ (2551) ศึึกษางานวิิจัยั ระดัับวิิทยานิิพนธ์์และโครงการ
เฉพาะบุุคคลด้้านภาพยนตร์์ คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสำรวจงานวิิจััยระดัับวิิทยานิิพนธ์์และโครงการ
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เฉพาะบุุคคลด้้านภาพยนตร์์ และเพื่่�อวิิเคราะห์์ระเบีียบวิิธีีวิิจััยของงานวิิทยานิิพนธ์์
และโครงการเฉพาะบุุคคล โดยใช้้กรอบความคิิดเกี่่�ยวกัับระเบีียบวิิธีีวิิจััยและ
องค์์ประกอบของกระบวนการสื่่�อสาร เป็็นแนวทางในการจััดทำโครงสร้้างและ
องค์์ประกอบต่่าง ๆ ที่่�ต้้องการศึึกษา โดยใช้้แบบบัันทึึกข้้อมููล (Coding Form)
เป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููลและใช้้เทคนิิคการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาและวิิเคราะห์์
เอกสารในการวิิเคราะห์์วิิทยานิิพนธ์์ และโครงการเฉพาะบุุคคลด้้านภาพยนตร์์
ของหลัักสููตรปริิญญาโท คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2528 - 2549 จำนวน 38 เรื่่�อง ผลการวิิจััยพบว่่า
มีีวิิทยานิิพนธ์์ด้้านภาพยนตร์์จำนวนทั้้�งหมด 17 เล่่มส่่วนใหญ่่ศึึกษาองค์์ประกอบ
ของการสื่่�อสารที่่�เป็็น “ผู้้�รัับสาร” มากที่่�สุุดและมากกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งใช้้ระเบีียบวิิธีีการ
วิิจัยั เชิิงปริิมาณ สำหรัับโครงการเฉพาะบุุคคลด้้านภาพยนตร์์พบว่่ามีีจำนวน 21 เล่่ม
โดยมุ่่�งสนใจศึึกษาองค์์ประกอบของการสื่่�อสารที่่�เป็็น “ผู้้�ส่่งสาร/ผู้้�ผลิิต” มากที่่�สุุด
รองลงมาคืือ “ผู้้�รัับสาร” ส่่วนมากเป็็นการศึึกษาในเชิิงคุุณภาพ แต่่ก็็พบว่่าใช้้วิิธีี
การศึึกษาแบบเชิิงคุุณภาพผสมเชิิงปริิมาณด้้วย
	รัักศานต์์ วิิวััฒน์์สิินอุุดม (2550) ศึึกษาวิิจััยเรื่่�องเอกลัักษณ์์ไทยที่่�มีีผลต่่อ
การสร้้างสรรค์์งานอุุตสาหกรรมสารััตถะ: กรณีีศึึกษาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
ไทย มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสำรวจเอกลัักษณ์์ของไทยที่่�สามารถนำมาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
ให้้กัับอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทย โดยสำรวจกัับชาวต่่างชาติิจำนวน 411 คน
ใช้้แบบสอบถามเป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููล ผลการวิิจััยพบว่่าประเทศไทยเป็็น
ประเทศที่่�น่า่ สนใจสำหรัับการท่่องเที่่�ยว นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิส่ว่ นใหญ่่ชื่น่� ชอบ
เอกลัักษณ์์ไทยในระดัับปานกลาง ซึ่ง่� ด้้านที่่�ได้้รัับความชื่่น� ชอบได้้แก่่ภาพเขีียนเกี่่ย� วกัับ
พุุทธศาสนา สัังคม และประเพณีีต่่าง ๆ งานประติิมากรรมรููปหล่่อพระพุุทธรููป
ปููนปั้้�น แกะสลััก งานสถาปััตยกรรมด้้านศาสนสถาน พระที่่�นั่่ง� และพระบรมมหาราชวััง
รวมถึึงานปราณีีตศิิลป์์ประเภทเครื่่�องประดัับตกแต่่งงานเกี่่�ยวกัับผ้้าและงานที่่�มีี
ลัักษณะพิิเศษ เช่่น เครื่่�องถม เครื่่�องลงยา เครื่่�องเงิิน และเบญจรงค์์ สิ่่�งที่่�ประทัับใจ
อื่่�น ๆ ได้้แก่่ ด้้านการเคารพบููชาและการปฏิิบััติิตามคำสอนของพระพุุทธศาสนา
การให้้ความสำคััญกัับศาสนาเกี่่�ยวกัับการเป็็นศููนย์์กลางชุุมชน และศููนย์์รวมทาง
วััฒนธรรมความเชื่่อ� ในเรื่่อ� งวิิญญาณ ประเพณีีต่า่ ง ๆ ที่่�เป็็นแบบแผนในการดำเนิินชีีวิติ
รวมถึึงนิิสััยใจคอของคนไทย ส่่วนในมุุมมองของผู้้�ผลิิตภาพยนตร์์ต่่างมีีความเห็็น
ร่่วมกัันว่่ามีีความเชื่่�อในเอกลัักษณ์์วััฒนธรรมไทยที่่�สามารถนำมาผสมผสานกัับ
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ความคิิดสร้้างสรรค์์และพััฒนาไปสู่่�ธุุรกิิจที่่�เรีียกว่่าอุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์ได้้
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
แหล่่งข้้อมููล และกลุ่่�มตััวอย่่าง
ใช้้การวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิิธีีการวิิเคราะห์์
เอกสาร (Documentary Research Approach) จากงานวิิจััยที่่�เป็็นวิิทยานิิพนธ์์
ด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษาของนิิสิิต นัักศึึกษาที่่�เขีียนเป็็นภาษาไทยและ
เผยแพร่่ระหว่่างปีี พ.ศ. 2551 - 2560 จาก 2 สถาบัันการศึึกษาคืือ (1) จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย คณะนิิเทศศาสตร์์ (2) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ คณะวารสารศาสตร์์
และสื่่�อสารมวลชน
กำหนดวิิธีีการคััดเลืือกแหล่่งข้้อมููลแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
คืือ วางแผนเลืือกแหล่่งข้้อมููลจากฐานข้้อมููลออนไลน์์ของห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััย 2
แห่่ง ได้้แก่่ ห้้องสมุุดจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
และฐานข้้อมููลอื่่�น อาทิิ ฐานข้้อมููลของโครงการเครืือข่่ายห้้องสมุุดในประเทศไทย
(Thai Library Integrated System: ThaiLIS) โดยต้้องเป็็นฐานข้้อมููลที่่�ทำให้้เข้้าถึึง
ข้้อมููลได้้โดยวิิธีกี ารดาวโหลด (Download) วิิทยานิิพนธ์์ ระดัับปริิญญาบััณฑิิตศึึกษา
ที่่�พบจากการสืืบค้้นออนไลน์์เพื่่�อสามารถวิิเคราะห์์รายละเอีียดของวิิทยานิิพนธ์์นั้้�น
ได้้ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการศึึกษา ทั้้�งที่่�เป็็นวิิทยานิิพนธ์์ของคณะนิิเทศศาสตร์์/
คณะวารสารศาสตร์์และสื่่�อสารมวลชนที่่�เผยแพร่่ในช่่วงระหว่่างปีี พ.ศ. 2551 2560 เท่่านั้้�น โดยไม่่นัับรวมงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์โฆษณา ภาพยนตร์์ที่่�เผยแพร่่
ทางสื่่�อโทรทััศน์์
เครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ตารางลงรหััส (Coding Sheet) โดยผู้้�วิิจััยได้้ใช้้แนวทางคิิดและทฤษฎีี
จากการศึึกษาทบทวนวรรณกรรมไว้้มาจำแนกวิิทยานิิพนธ์์ หรืืองานวิิจัยั ในแต่่ละเล่่ม
จากนั้้�นจึึงวิิเคราะห์์ถึึงระเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นเพื่่�อศึึกษาตามฐานคิิดของ
แต่่ละแนวคิิดทฤษฎีีที่่�ใช้้ รวมทั้้�งสรุุปถึึงลัักษณะองค์์ความรู้้�ที่่�วิิทยานิิพนธ์์ หรืือ
งานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์แต่่ละเล่่มค้้นพบ
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การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. วางเค้้าโครงของข้้อมููล โดยการทำรายชื่่�อหรืือข้้อความที่่�จะถููกนำมา
วิิเคราะห์์แล้้วแบ่่งไว้้เป็็นประเภท (Categories)
2. คำนึึงถึึงบริิบท (Context) หรืือสภาพแวดล้้อมประกอบของข้้อมููล
เอกสารที่่�นำมาวิิเคราะห์์ เช่่น ช่่วงเวลาที่่�เขีียนเป็็นอย่่างไร เพื่่อ� ให้้การวิิเคราะห์์เป็็น
ไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรยายคุุณลัักษณะเฉพาะของเนื้้�อหาโดยไม่่โยงไปสู่่�
ลัักษณะของเอกสาร ผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับ
3. การวิิเคราะห์์เนื้้�อหาจะทำตามเนื้้�อหาที่่�ปรากฏ (Manifest Content)
ในเอกสารกัับเนื้้�อหาที่่�ซ่่อนเร้้น (Latent Content)
ผลการศึึกษา
	จากการสำรวจองค์์ความรู้้ง� านวิิจัยั ระดัับบััณฑิิตศึึกษาขึ้้น� ไป โดยใช้้คำค้้น
“ภาพยนตร์์” เพื่่อ� การสืืบค้้นพบวิิทยานิิพนธ์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา ตามเกณฑ์์ที่่ไ� ด้้ระบุุไว้้
ในบทระเบีียบวิิธีีวิิจััย พบงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์จำนวนทั้้�งสิ้้�น 95 หััวเรื่่�องโดย
สามารถนำมาจำแนกปััญหาการวิิจััยโดยใช้้เกณฑ์์เรื่่�ององค์์ประกอบการสื่่�อสารได้้
พบว่่า ปััญหาการวิิจัยั ที่่�ตั้้ง� คำถามศึึกษาผู้้ส่� ง่ สารในงานภาพยนตร์์ จำนวน 27 ปััญหา
(คิิดเป็็นร้้อยละ 23.5) ปััญหาการวิิจัยั ที่่�ตั้้ง� คำถามศึึกษาเนื้้�อหาสาร จำนวน 64 ปััญหา
(คิิดเป็็นร้้อยละ 55) ปััญหาการวิิจััยที่่�ตั้้�งคำถามศึึกษาผู้้�รัับสาร จำนวน 25 ปััญหา
(คิิดเป็็นร้้อยละ 21.5) โดยไม่่พบปััญหาการวิิจัยั ที่่�ตั้้ง� คำถามศึึกษาช่่องทางการสื่่อ� สาร
โดยผลการวิิจััยพบว่่า
1.แนวคิิด และทฤษฎีีที่่ใ� ช้้ศึึกษาวิิจัยั ในงานวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
แนวคิิดและทฤษฎีีหลัักที่่�ใช้้ศึึกษาวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
สามารถจััดกลุ่่�มและจำแนกผ่่านหลัักองค์์ประกอบของการสื่่�อสารที่่�ประกอบด้้วย
ผู้้�ส่่งสาร เนื้้�อหาสาร ช่่องทางการสื่่�อสาร และผู้้�รัับสาร
1.1 แนวคิิดและทฤษฎีีในงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
จำแนกตามองค์์ประกอบการสื่่�อสารสามารถจำแนกตามองค์์ประกอบการสื่่�อสาร
คืือ แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับผู้้�ส่่งสาร แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาสาร แนวคิิด
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ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับช่่องทางการสื่่�อสาร และแนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับผู้้�รัับสาร
		
1.1.1 แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับผู้้�ส่่งสาร หมายถึึง แนวคิิดทฤษฎีี
ที่่�ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้เพื่่�อศึึกษาวิิจััยผู้้�ส่่งสาร สามารถจำแนกเป็็นกลุ่่�มทฤษฎีีได้้ ดัังนี้้�
		
กลุ่่�มทฤษฎีีที่่�ศึึกษาด้้านการประชาสััมพัันธ์์และการโฆษณา
พบว่่า เป็็นการศึึกษาผู้้�ส่่งสารในฐานะที่่�เป็็นภาคอุุตสาหกรรม และบริิษััทผู้้�ผลิิต
ภาพยนตร์์ โดยมองภาพยนตร์์ในฐานะที่่�เป็็นสิินค้้า นัักวิิจััยได้้ใช้้ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการตลาดและกลยุุทธ์์การสื่่�อสารการตลาด (Marketing and Marketing
Communication Strategy) แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ การวางตราสิิ น ค้้า (Brand
Placement) แนวคิิดเกี่่�ยวกัับจุุดดึึงดููดและจุุดขาย (Motivational Appeal &
Selling Point) แนวคิิดการจุุดกระแส (Tipping Point) และทฤษฎีีการสื่่�อสาร
เพื่่อ� การโน้้มน้้าวใจ (Persuasive Communication) โดยเฉพาะการศึึกษาภาพยนตร์์
ที่่�ประสบความสำเร็็จทางรายได้้ในฐานะเป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี (Best Practice)
		
กลุ่่�มทฤษฎีีที่่�ศึึกษาด้้านการบริิหารยุุทธศาสตร์์และนโยบาย
พบว่่า เป็็นการศึึกษาผู้้�ส่่งสารในฐานะที่่�เป็็นผู้้�บริิหารยุุทธศาสตร์์และนโยบาย
ด้้านภาพยนตร์์ โดยมองภาพยนตร์์ในฐานะเป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ผลััดกันั เศรษฐกิิจและ
สัังคมของประเทศ นัักวิิจัยั ได้้ใช้้ทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับกัับการศึึกษาอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
ในฐานะที่่�เป็็นอุุตสาหกรรมวััฒนธรรม (Cultural Industry) และอุุตสาหกรรม
สร้้างสรรค์์ (Creative Industry) รวมทั้้�ง แนวคิิดเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจอุุตสาหกรรม
ภาพยนตร์์ไทย นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการศึึกษาการกำกัับดููแลผู้้�ส่่งสารภาพยนตร์์ผ่่าน
การศึึกษากฎระเบีียบข้้อบัังคัับทางกฎหมายด้้านภาพยนตร์์ ด้้วยแนวคิิดเกี่่�ยวกัับ
การควบคุุมสื่่อ� (Media Control) แนวคิิดอำนาจนิิยม (Authoritarianism) แนวคิิด
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Social Responsibility) และแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการจััด
ประเภทภาพยนตร์์ (Movie Rating)
		
กลุ่่�มทฤษฎีีที่่�ศึึกษาด้้านการปรัับตััวทางอุุตสาหกรรม พบว่่า
เป็็นการศึึกษาผู้้�ส่่งสารในฐานะผู้้�ผลิิต และผู้้�จััดจำหน่่ายภาพยนตร์์ในการปรัับตััว
ทางการผลิิตและธุุรกิิจ อัันเป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนผ่่านทางเทคโนโลยีี (Digital
Disruption) ที่่�ส่่งผลให้้เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการผลิิตภาพยนตร์์จากฟิิล์์มสู่่�ดิิจิิทััล
โดยใช้้กรอบแนวคิิดเรื่่�องการถ่่ายทำภาพยนตร์์ดิิจิิทััล (Digital Film Production)
และการจััดการเทคโนโลยีี (Technology Management in Organization)
รวมทั้้�ง การเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของการเข้้าถึึงการรัับชมภาพยนตร์์ที่่�เปลี่่�ยนผ่่าน
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จากการรัับชมในโรงภาพยนตร์์ สู่่�การดาวน์์โหลดเพื่่�อรัับชมในพื้้�นที่่�ส่่วนตััว ศึึกษา
ผ่่านกรอบแนวคิิดเรื่่�องคุุณลัักษณะของอิินเทอร์์เน็็ต แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการพาณิิชย์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-commerce) แนวคิิดเกี่่�ยวกัับธุุรกรรมการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-payment) และแนวคิิดเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญา (Intellectual Property)
นอกจากนี้้� ยัังการศึึกษาถึึงการปรัับตััวของสายหนัังและธุุรกิิจโรงภาพยนตร์์ใน
ส่่วนภููมิิภาคที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการขยายตััวของโรงภาพยนตร์์ในส่่วนภููมิิภาค
ผ่่ า นกรอบแนวคิิ ด การบริิ ห ารงานจัั ด หาและจัั ดซื้้� อ ภาพยนตร์์ ใ นประเทศไทย
แนวคิิดเกี่่ย� วกัับสายหนัังและการบริิหารสายหนััง แนวคิิดเรื่่อ� งช่่องทางการจััดจำหน่่าย
ภาพยนตร์์ และแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานโรงภาพยนตร์์
		
กลุ่่�มทฤษฎีีศึกึ ษาเอกลัักษณ์์เฉพาะบุุคคลของผู้้ส่� ง่ สาร พบว่่า
เป็็นการศึึกษาผู้้ส่� ง่ สารในฐานะที่่�เป็็นผู้้ส� ร้้างสรรค์์ผลงานภาพยนตร์์และงานการแสดง
ทางภาพยนตร์์จนได้้รัับการยอมรัับว่่า ความเป็็นตััวตนของผู้้ส่� ง่ สารมีีความสััมพัันธ์์กับั
การสร้้างสรรค์์ผลงานจนเป็็นที่่�ยอมรัับ โดยศึึกษาผ่่านทฤษฎีีประพัันธกร (Auteur
Theory) และแนวคิิดเรื่่�องการศึึกษาประวััติิชีีวิิตบุุคคล
		
1.1.2 แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับเนื้้�อหาสาร หมายถึึง แนวคิิดทฤษฎีี
ที่่�ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้เพื่่�อศึึกษาวิิจััยเนื้้�อหาสาร สามารถจำแนกเป็็นกลุ่่�มทฤษฎีีได้้ ดัังนี้้�
กลุ่่�มทฤษฎีีที่่�ศึึกษาเนื้้�อหาสารในฐานะที่่�เป็็นงานสร้้างสรรค์์
พบว่่า เป็็นการศึึกษาเนื้้�อหาภาพยนตร์์ในฐานะพื้้�นที่่�ทางงานศิิลปะที่่�แสดงถึึงลััทธิิ
ทางศิิลปะ ความงดงามเชิิงทััศนศิิลป์์ และความคิิดสร้้างสรรค์์ ผ่่านกรอบแนวคิิด
ศิิลปะลััทธิิสำแดงพลัังอารมณ์์ หรืือลััทธิิเอ็็กเพรสชัันนิิสม์์ (Expressionism)
กลุ่่�มทฤษฎีีที่่�ศึึกษาความหมายและบริิบทของเนื้้�อหาสาร
พบว่่า เป็็นการศึึกษาเนื้้�อหาภาพยนตร์์โดยชี้้�เฉพาะไปที่่�ประเด็็นมิิติิทางสัังคมและ
วััฒนธรรมต่่าง ๆ อัันหลากหลายว่่า มีีการสร้้างความหมายผ่่านกรอบแนวคิิดการ
ประกอบสร้้างความจริิงทางสัังคม (Social Construction of Reality) กรอบแนวคิิด
การนำเสนอภาพตััวแทน (Representation) และกรอบแนวคิิดเรื่่�องวาทกรรม
(Discourse) โดยมีีกรอบทฤษฎีีการเล่่าเรื่่�อง (Narrative Theory) กรอบแนวคิิด
เกี่่�ยวกัับการศึึกษาตััวบท (Text) บริิบท (Context) และสััมพัันธบท (Intertext)
กรอบแนวคิิดสัญ
ั ญะวิิทยา (Semiology) และกรอบแนวคิิดเกี่่ย� วกัับภาษาภาพยนตร์์
(Film Language) เป็็นเครื่่อ� งมืือเข้้าถึึงความหมายในประเด็็นต่่าง ๆ บนเนื้้�อหาสาร
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1.1.3 แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับผู้้�รัับสาร หมายถึึง แนวคิิดทฤษฎีี
ที่่�ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้เพื่่�อศึึกษาวิิจััยผู้้�รัับสาร สามารถสรุุปเป็็นกลุ่่�มทฤษฎีีได้้ ดัังนี้้�
		
กลุ่่�มทฤษฎีี เ กี่่� ย วกัั บ รัั บ ชมภาพยนตร์์ แ ละการเลืือกใช้้
โรงภาพยนตร์์ของผู้้�รัับสาร พบว่่า เป็็นการศึึกษาผู้้�รัับสารในฐานะผู้้�บริิโภค
ผ่่านกรอบแนวคิิดเรื่่อ� งการเปิิดรับั สื่่อ� (Media Exposure) และกรอบแนวคิิดเกี่่ย� วกัับ
พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภค (Theories of Consumer Behavior) ในมิิติต่ิ า่ ง ๆ เช่่น ทััศนคติิ
(Attitude) ความต้้องการ (Want/Need) การรัับรู้้� (Perception) กรอบทฤษฎีีการใช้้
และความพึึงพอใจ (Use and Gratification Theory) และทฤษฎีีการปลููกฝััง
(Cultivation Theory) เพื่่�อประเมิินพฤติิกรรมของผู้้�ชมภาพยนตร์์
2. ระเบีียบวิิธีีวิิจััยที่่�ใช้้ศึึกษาวิิจััยในงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
	ระเบีี ย บวิิ ธีี วิิ จัั ย ที่่� ใ ช้้ในงานวิิ จัั ย ด้้านภาพยนตร์์ ร ะดัั บ บัั ณ ฑิิ ต ศึึ ก ษา
สามารถจััดกลุ่่�มและจำแนกเป็็น วิิธีีการวิิจััย วิิธีีการเก็็บข้้อมููล เครื่่�องมืือในการ
เก็็บข้้อมููล และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในงานด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
2.1 วิิธีีการวิิจััยที่่�ใช้้ในงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
สามารถจำแนกได้้เป็็น 2 แนวทางหลัักในการวิิจััย ประกอบด้้วย
การวิิ จัั ย เชิิ ง คุุ ณ ภาพ (Qualitative Research) และการวิิ จัั ย เชิิ ง ปริิ ม าณ
(Quantitative Research) ทั้้� ง นี้้� จากงานวิิ จัั ย ด้้านภาพยนตร์์ ร ะดัั บ บัั ณ ฑิิ ต
ศึึกษาของคณะนิิเทศศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และคณะวารสารศาสตร์์
และสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ในช่่วงเวลาปีีพ.ศ.2551 - 2560
ระยะเวลา 10 ปีี รวม 95 หััวเรื่่�องนั้้�น สามารถจำแนกวิิธีีการวิิจััยโดยพบว่่า ผู้้�วิิจััย
มีีการเลืือกใช้้วิิธีีการวิิจััยเชิิงคุุณภาพจำนวน 89 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 85.58) และ
ผู้้�วิิจััยมีีการเลืือกใช้้วิิธีีการวิิจััยเชิิงปริิมาณจำนวน 15 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 14.42)
ของวิิธีีการศึึกษาที่่�ถููกเลืือกใช้้
	ทั้้�งนี้้� หากจำแนกวิิธีีการวิิจััยสััมพัันธ์์กัับมหาวิิทยาลััย งานวิิจััยระดัับ
บััณฑิิตศึึกษาของคณะนิิเทศศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ในช่่วงระยะเวลา
ปีีพ.ศ.2551 - 2560 ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้วิิธีีการวิิจััยเชิิงคุุณภาพจำนวน 70 ครั้้�ง (คิิดเป็็น
ร้้อยละ 87.5) และเลืือกใช้้วิิธีีการเชิิงปริิมาณจำนวน 10 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 12.5)
งานวิิจัยั ระดัับบััณฑิิตศึึกษาของคณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััย
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ธรรมศาสตร์์ ในช่่วงระยะเวลาปีีพ.ศ.2551 - 2560 ผู้้�วิิจััยเลืือกใช้้วิิธีีการวิิจััย
เชิิงคุุณภาพจำนวน 19 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 79.17) และเลืือกใช้้วิิธีีการเชิิงปริิมาณ
จำนวน 5 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 20.83)
2.2 วิิธีีการเก็็บข้้อมููลใช้้ในงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
การศึึกษาพบว่่า งานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษาในระหว่่าง
ปีีพ.ศ.2551 - 2560 ในส่่วนของงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพเกืือบทั้้�งหมดเป็็นการศึึกษา
เนื้้�อหาสารและการสััมภาษณ์์บุคุ คล ประชากรของการศึึกษาจึึงเป็็นเนื้้�อหาภาพยนตร์์
ทั้้�งวจนภาษาและอจนภาษา และผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญ (Key Informants) ในฐานะ
ผู้้บ� ริิหารค่่ายหนัังและผู้้ส� ร้้างสรรค์์เนื้้�อหาภาพยนตร์์กับั ผู้้ช� มภาพยนตร์์ ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงเลืือก
ใช้้วิิธีกี ารเก็็บข้้อมููลเป็็นการสุ่่�มตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยมีีการกำหนดเกณฑ์์คััดเลืือกเนื้้�อหาโดยใช้้ช่่วงเวลา หรืือคุุณลัักษณะของเนื้้�อหา
สารเฉพาะที่่�สััมพัันธ์์กัับประเด็็นศึึกษา และมีีการกำหนดเกณฑ์์ความเกี่่�ยวข้้องกัับ
ประเด็็นศึึกษาของผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญมากำกัับด้้วยเช่่นกััน และมีีการเลืือกใช้้วิิธีีการ
สุ่่�มแบบพอกพููน (Snowball Sampling) เพื่่�อเฟ้้นหา
ขณะที่่�ในส่่วนของงานวิิจัยั เชิิงปริิมาณ ทั้้�งหมดเป็็นการเก็็บข้้อมููลโดยการ
สุ่่�มตััวอย่่างจากประชากรที่่�เป็็นประชาชนผู้้อ� าศััยอยู่่�ในเขตกรุุงเทพมหานคร โดยการ
วิิจัยั ทั้้�งหมดมีีการคำนวณของขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้สููตรของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) ทั้้�งนี้้� ในการวิิจััยเชิิงสำรวจทั้้�งหมดมีีการกำหนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ไว้้ที่่�จำนวน 400 คน และมีีการกำหนดวิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างในลัักษณะการสุ่่�ม
แบบหลายขั้้�นตอน (Multi - stage Sampling) [ซึ่่�งในงานวิิจััยบางหััวเรื่่�องใช้้คำว่่า
“การสุ่่�มแบบผสมผสาน” (Mixed Sampling)] โดยใช้้การสุ่่�มแบบบัังเอิิญ (Accidental
Sampling) การสุ่่�มแบบสััดส่่วน (Quota Sampling) และการสุ่่�มแบบกลุ่่�ม
(Cluster Sampling) เพื่่�อหาตััวแทนที่่�สามารถให้้ข้้อมููลอย่่างมีีความน่่าเชื่่�อถืือ
3.เครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููล และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
ศึึ ก ษาพบการใช้้เครื่่�องมืือในการเก็็บ ข้้อมููลในงานวิิ จัั ย เชิิ ง คุุ ณ ภาพ
สามารถจััดกลุ่่�มเป็็น 4 ประเภทเครื่่�องมืือ คืือ
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3.1 เครื่่�องมืือการศึึกษาความหมายโดยการลงรหััส (Coding Sheet)
ในวิิธีีการศึึกษาความหมายเอกสาร (Document Research) การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
(Content Analysis) การวิิเคราะห์์ตัวั บท (Textual Analysis) การวิิเคราะห์์บริิบท
(Contextual Analysis) และการวิิเคราะห์์สััมพัันธบท (Intertextual Analysis)
3.2 เครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููลด้้วยวิิธีกี ารสััมภาษณ์์ (Interview / In - depth
interview) ในวิิธีีการเก็็บข้้อมููลจากผู้้�ให้้ข้้อมููลสำคััญ (Key Informants)
3.3 เครื่่�องมืือการสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม (Participant Observation)
ผู้้�โดยผู้้�วิิจััยเป็็นผู้้�สัังเกตกลุ่่�มอย่่างและบัันทึึกข้้อมููล
3.4 เครื่่อ� งมืือเก็็บข้้อมููลด้้วยวิิธีกี ารกลุ่่�มสนทนา (Focus Group) ในการ
เก็็บข้้อมููลที่่�ผ่่านการถกเถีียงอภิิปรายเพื่่�อหาฉัันทามติิ
นอกจากนี้้�ยังั พบการใช้้เครื่่อ� งมืือในการเก็็บข้้อมููลในงานวิิจัยั เชิิงปริิมาณ
1 ประเภทเครื่่�องมืือ คืือ
3.5 เครื่่�องมืือการสำรวจโดยใช้้แบบสอบถาม (Questionnaire)
ในการเก็็บข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็นผู้้�ชมภาพยนตร์์หรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลความเห็็น
โดยเป็็นการเก็็บข้้อมููลแบบภาคตััดขวาง (Cross-sectional Survey) การศึึกษาพบว่่า
มีีการใช้้เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลเรีียงลำดัับจากมากไปน้้อย คืือ การศึึกษาความหมาย
โดยการลงรหััส 72 ครั้้ง� (คิิดเป็็นร้้อยละ 49.65) การสััมภาษณ์์ 47 ครั้้ง� (คิิดเป็็นร้้อยละ
32.50) การแจกแบบสอบถาม 15 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 10.35) กลุ่่�มสนทนา 9 ครั้้�ง
(คิิดเป็็นร้้อยละ 6) และการสัังเกตอย่่างมีีส่่วนร่่วม 2 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 1.50)
ในส่่วนของการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในงานวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
พบว่่า ในวิิธีกี ารวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้แนวทางศึึกษาความหมายเนื้้�อหาที่่�ปรากฎ
(Manifest Content) และความหมายเนื้้�อหาที่่�ซ่่อนอยู่่� (Latent Content)
ที่่� ไ ด้้จากการศึึ ก ษาความหมาย การสัั ม ภาษณ์์ กลุ่่�มสนทนา และการสัั ง เกต
อย่่างมีีส่ว่ นร่่วม โดยใช้้การวิิเคราะห์์สรุุปอุุปนััย (Analytic Induction) เป็็นหลััก ใน
วิิ ธีี วิิ จัั ย เชิิ ง ปริิ ม าณใช้้วิิ ธีี ก ารวิิ เ คราะห์์ โ ดยใช้้สถิิ ติิ เ ชิิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ประกอบด้้วย ค่่าความถี่่� (Frequency) ร้้อยละ (Percent) และ ค่่าเฉลี่่ย�
(Mean) และการวิิเคราะห์์โดยใช้้สถิิติเิ ชิิงอนุุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้้วย
การทดสอบความแตกต่่างของค่่ากลางของสองประชากรอิิสระ (2-Sample T-test)
การวิิเคราะห์์ค่่าความแปรปรวนทางเดีียว (One-way ANOVA) การทดสอบ
ความแตกต่่างของความแปรปรวนของสองประชากร (F- test) เป็็นปกติิ
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4.องค์์ความรู้้�ที่่�ปรากฎในงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
การศึึกษาพบองค์์ความรู้้�ในการวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
โดยสามารถจำแนกเป็็น 4 กลุ่่�มองค์์ความรู้้�
4.1 องค์์ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
สามารถจำแนกเป็็นองค์์ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีในระดัับมหภาค และ
องค์์ความด้้านเทคโนโลยีีในระดัับจุุลภาค
		
4.1.1 องค์์ความรู้้ด้้� านเทคโนโลยีีในระดัับมหภาค การวิิจัยั ศึึกษา
ถึึงองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนผ่่าน (Transformation) เทคโนโลยีีการผลิิตของ
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ และองค์์ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับรููปแบบการจััดจำหน่่ายภาพยนตร์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากการรัับชมในโรงภาพยนตร์์สู่่�การดาวน์์โหลดรัับชมส่่วนบุุคคล
ซึ่่�งองค์์ความรู้้�ทั้้�งสอง เป็็นการศึึกษาถึึงการเปลี่่�ยนโครงสร้้างการผลิิตและการจััด
จำหน่่ายของอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทย
		
4.1.2 องค์์ความรู้้ด้้� านเทคโนโลยีีในระดัับจุุลภาค การวิิจัยั ศึึกษา
ถึึงการขยายตััวของกิิจการโรงภาพยนตร์์แบบมีีหลายหน้้าจอในพื้้�นที่่�เดีียว หรืือ
โรงภาพยนตร์์แบบมััลติิเพล็็กซ์์ (Multiplex Theatre) ไปสู่่�ภููมิิภาคซึ่ง่� มีีผลกระทบต่่อ
ระบบสายหนัังของเจ้้าของธุุรกิจิ โรงภาพยนตร์์ การลงทุุนเทคโนโลยีีการจััดฉาย และ
การต่่อรองจััดซื้้�อภาพยนตร์์ในส่่วนภููมิิภาค ทำให้้ธุุรกิิจการจััดซื้้�อและการจััดฉาย
ภาพยนตร์์ถููกผููกขาดโดยเจ้้าของเครืือข่่ายโรงภาพยนตร์์ขนาดใหญ่่
4.2 องค์์ความรู้้�ด้้านอุุตสาหกรรม
สามารถจำแนกเป็็นองค์์ความรู้้�ด้้านอุุตสาหกรรมในระดัับมหภาค และ
องค์์ความด้้านอุุตสาหกรรมในระดัับจุุลภาค
		
4.2.1 องค์์ความรู้้�ด้้านอุุตสาหกรรมในระดัั บมหภาค เป็็ น
องค์์ความรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นไปยัังผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�ส่่งสารในการวิิจััยศึึกษาถึึงศัักยภาพของ
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยสู่่�เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งจะทำให้้ภาพยนตร์์กลายเป็็น
สิิ น ค้้าทางวัั ฒ นธรรมผ่่ า นเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล รวมถึึ ง การพัั ฒ นาแรงงานของ
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ให้้เป็็นอุุตสาหกรรมที่่�ขับั เคลื่่อ� นด้้วยแรงงานที่่�มีสี มรรถนะสููง
(High Skilled Worker) ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มมููลค่่าภาพยนตร์์ในฐานะที่่�เป็็นผลิิตภััณฑ์์
สร้้างสรรค์์ รวมทั้้�ง การศึึกษาถึึงกฎหมายและประวััติศิ าสตร์์กฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
ผู้้�ผลิิตในแง่่มุุมการควบคุุมเนื้้�อหา เช่่น การจััดประเภทภาพยนตร์์ (Movie Rating)
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นอกจากนี้้� การวิิจััยยัังมีีการศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้ในเชิิงนโยบายในการส่่งเสริิม
ภาพยนตร์์ไทยสำหรัับเด็็ก เพื่่�อเป็็นแนวทางหนึ่่�งในการให้้การศึึกษาต่่อเยาวชน
ในรููปแบบของการศึึกษาเชิิงหรรษา (Edutainment) อีีกด้้วย
		
4.2.2 องค์์ความด้้านอุุตสาหกรรมในระดัับจุุลภาค เป็็นองค์์ความรู้้�
ที่่�มุ่่�งเน้้นศึึกษาผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�ส่่งสารในการศึึกษาถึึงการกระตุ้้�นให้้เกิิดการบริิโภค
ภาพยนตร์์ ผ่่านการศึึกษาถึึงทิิศทางและการนำเสนอภาพยนตร์์ตััวอย่่างของ
ภาพยนตร์์ฮอลลีีวููด เป็็นระยะเวลา 15 ปีี ในระหว่่างปีี พ.ศ.2005 - 2014 และ
ศึึกษาถึึงวิิธีีการนำเสนอเนื้้�อหาสารในตััวอย่่างภาพยนตร์์เพื่่�อส่่งเสริิมการตลาด
ภาพยนตร์์ไทย ขณะเดีียวกััน ยัังมีีการศึึกษาพบองค์์ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับภาพลัักษณ์์ของ
ค่่ายผลิิตภาพยนตร์์ในฐานะที่่�เป็็นตราสิินค้้าเปรีียบเทีียบระหว่่างบริิษัทั สหมงคลฟิิล์ม์
จำกัับ และบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม ไท หัับ จำกััด รวมทั้้�ง องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกลไก
ความสำเร็็จของการผลิิตและจััดจำหน่่ายภาพยนตร์์ที่่ส� ร้้างรายได้้มากกว่่า 100 ล้้าน
นอกเหนืือจากนั้้�นแล้้ว ยัังมีีการศึึกษาองค์์ความรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นไปยัังผู้้�ชม ผู้้�บริิโภค หรืือ
ผู้้�รัับสารถึึงพฤติิกรรมที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการชมภาพยนตร์์ในแง่่มุุมที่่�เป็็นปััจจััย
ความต้้องการ การเปิิดรัับข่่าวสาร และพฤติิกรรมการเข้้าชมภาพยนตร์์
4.3 องค์์ความรู้้�ด้้านศิิลปะ
สามารถจำแนกเป็็นองค์์ความรู้้ด้้� านศิิลปะผ่่านการก่่อเกิิดจากศิิลปิินและ
สุุทรีียภาพ และองค์์ความรู้้�ด้้านศิิลปะจากผู้้�เสพงาน
		
4.3.1 องค์์ความรู้้ด้้� านศิิลปะผ่่านการก่่อเกิิดศิลิ ปิินและสุุทรียี ภาพ
เป็็นองค์์ความรู้้ที่่� มุ่่�� งเน้้นศึึกษาผู้้ผ� ลิิตหรืือผู้้ส่� ง่ สารในฐานะเจ้้าของผลงาน และงานที่่�ได้้รัับ
การยกย่่องว่่าเป็็นเอกลัักษณ์์ในแต่่ละองค์์ประกอบของการผลิิตภาพยนตร์์ผ่่าน
การศึึกษาลััทธิทิ างศิิลปะผ่่านผลงานของผู้้ก� ำกัับภาพยนตร์์ที่่มี� เี อกลัักษณ์์เฉพาะ หรืือ
องค์์ความรู้้�ที่่ศึ� ึกษาถึึงภููมิิหลััง การใช้้ชีีวิิตที่่�หล่่อหลอมทัักษะและความสามารถของ
นัักแสดงในฐานะที่่�เป็็นประพัันธกรของศิิลปะภาพยนตร์์
		
4.3.2 องค์์ความรู้้�ด้้านศิิลปะจากผู้้�เสพงาน เป็็นองค์์ความรู้้�ที่่�
มุ่่�งเน้้นศึึกษาผู้้�ชมภาพยนตร์์ หรืือผู้้�รัับสาร ในการรัับรู้้�สุุทรีียภาพ หรืือความงดงาม
ของศิิลปะที่่�ฝัังตััวในงานภาพยนตร์์ผ่่านการศึึกษาการรัับรู้้�มู๊๊�ดแอนด์์โทนในการ
ออกแบบงานสร้้างภาพยนตร์์สยองขวััญ
4.4 องค์์ความรู้้�ด้้านปฏิิบััติิการทางสัังคมและวััฒนธรรม
เป็็นการศึึกษาถึึงองค์์ความรู้้�ด้้านปฏิิบััติิการสร้้างความหมาย วาทกรรม และ
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ภาพตััวแทนทางสัังคมและวััฒนธรรม ในมิิติที่่ิ ห� ลากหลาย ประกอบด้้วย มิิติเิ รื่่อ� งเพศ
มิิติิเรื่่�องอารมณ์์ ความรู้้�สึึก และพฤติิกรรม มิิติิเรื่่�องอััตลัักษณ์์และภาพตััวแทน
มิิติิเรื่่�องการเมืือง ชนชั้้�น อุุดมการณ์์ และการต่่อต้้าน
		
4.4.1 มิิติเิ รื่่อ� งเพศ เป็็นการศึึกษาองค์์ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับเพศกระแส
หลัักผ่่านการศึึกษาความหมาย และการสร้้างความหมาย “ความเป็็นชาย” และ
“ความเป็็ น สาวโสด” หรืือองค์์ ค วามรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ เพศทางเลืือกผ่่ า นการศึึ ก ษา
ความหมาย “ชายรัักชาย” หรืือ “รัักร่่วมเพศ” ในลัักษณะต่่าง ๆ ที่่�ปรากฏในเนื้้�อหา
ภาพยนตร์์ นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการศึึกษาตััวบุคุ คลจริิงยอมรัับได้้ว่่า ความหมายที่่�สร้้างนั้้�น
สะท้้อนความเป็็นตััวเองได้้จริิงหรืือไม่่ เช่่น การศึึกษาความเป็็นสาวโสด ผู้้�วิิจััย
ได้้นำภาพความหมายที่่�ถููกประกอบสร้้างขึ้้น� ทั้้�งหมดไปให้้สาวโสดที่่�เป็็นตััวบุคุ คลจริิง
จำนวนหนึ่่�งจำแนก เพื่่�อแบ่่งแยกว่่า ความหมายใดเป็็นความหมายที่่�สะท้้อนจาก
ความจริิง และความหมายใดผู้้�ผลิิตสื่่�อภาพยนตร์์เป็็นผู้้�ประกอบสร้้างขึ้้�น
		
4.4.2. มิิติเิ รื่่อ� งอารมณ์์ ความรู้้สึ� กึ และพฤติิกรรม เป็็นการศึึกษา
องค์์ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับอารมณ์์ ความคิิด และความรู้้สึ� กึ ผ่่านการศึึกษาความหมาย และ
การสร้้างความหมายของ “ผีี” ของภาพยนตร์์ต้้นฉบัับเอเชีียและถููกสร้้างใหม่่
โดยฮอลลีีวููด เพื่่�อค้้นหาคุุณลัักษณะร่่วมและต่่างของผีีตััวเดีียวกััน แต่่ถููกสร้้าง
ความหมายจากผู้้�สร้้างสรรค์์ที่่�มีีฐานคิิดที่่�แตกต่่างกัันเชิิงสัังคมและวััฒนธรรม หรืือ
การศึึกษาการสร้้างความหมาย “ความกลััว” ข้้ามสื่่�อบัันเทิิงคดีีจากวรรณกรรม
ละครโทรทััศน์์ และภาพยนตร์์ เพื่่�อศึึกษาว่่า สื่่�อที่่�แตกต่่างกัันมีีกรรมวิิธีีในการสร้้าง
ความกลััวในลัักษณะที่่�เหมืือนกัันหรืือต่่างกัันอย่่างไร นอกจากนี้้� ยัังมีีการศึึกษา
การประกอบสร้้างความหมาย “ความรััก” ที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์ไทย เพื่่อ� ศึึกษาความหมาย
เชิิงขนบว่่า โลกทางสัังคมในภาพยนตร์์นั้้น� สอนให้้ผู้้ช� มทราบว่่า หากจะมีีความรู้้สึ� กึ รััก
กัับใครสัักคน เราจะสามารถปฏิิบััติิตนอย่่างไรได้้บ้้าง
		
4.4.3 มิิติิเรื่่�องอััตลัักษณ์์หรืือภาพตััวแทน เป็็นการศึึกษาองค์์
ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับเอกลัักษณ์์ของคน และชาติิพันั ธุ์์� ผ่่านการประกอบสร้้างความหมาย
“สมเด็็จพระศรีีสุุริิโยทััย” “ซููสีีไทเฮา” “สาวเกาหลีี” “ซิินเดอเรลลา” หรืือ
“แวมไพร์์” ซึ่่�งต่่างเป็็นคนที่่�อาจมีีชีีวิิตดำรงอยู่่� หรืือเป็็นคนในประวััติิศาสตร์์ หรืือ
เป็็นคนที่่�อยู่่�ในนวนิิยายไม่่มีอี ยู่่�จริิง แต่่ความหมายถึึงบุุคคลเหล่่านี้้�สามารถลื่่น� ไหลได้้
ตามเวลา นอกจากนี้้� แล้้วยัังพบการศึึกษาความหมายและการประกอบสร้้างความ
หมายในมิิติิเรื่่�องอััตลัักษณ์์ ผ่่านการศึึกษาพื้้�นที่่�ในการศึึกษา “พื้้�นที่่�วััยรุ่่�น” หรืือ

28

วารสารการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ปีีที่่� 10 ฉบัับที่่� 1 มกราคม - มิิถุุนายน 2565

การสร้้างภาพตััวแทน “คุุกชาย” ที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์ไทย ตลอดจนการศึึกษา
อััตลัักษณ์์ความเป็็นชาติิ ผ่่านองค์์ความรู้้ที่่� ศึ� กึ ษาวิิจัยั ความเป็็นจีีนที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์
จีีนแผ่่นดิินใหญ่่ที่่�ออกเผยแพร่่สู่่�ต่่างประเทศในระหว่่างปีีพ.ศ.254 3- 2551 และ
การศึึกษาอััตลัักษณ์์ความเป็็นไทยผ่่านภาพยนตร์์ของเชิิด ทรงศรีี รวมทั้้�งมีีการศึึกษา
องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับภาพตััวแทนของพื้้�นที่่�ชายขอบ เช่่น การสร้้างภาพตััวแทน
“3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้” ในภาพยนตร์์ไทยและการสร้้างอััตลัักษณ์์ “ความเป็็น
อีีสาน” ในภาพยนตร์์สั้้�นเทศกาลภาพยนตร์์อีีสาน ด้้วย
		
4.4.4 มิิติิเรื่่�องการเมืือง ชนชั้้�น อุุดมการณ์์ และการต่่อต้้าน
เป็็นการศึึกษาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความหมาย และการประกอบสร้้างความหมาย
เกี่่�ยวความสััมพัันธ์์เชิิงกัับอำนาจในภาพยนตร์์ เช่่น การศึึกษาองค์์ความรู้้�ในเรื่่�อง
ความหมายเกี่่ย� วกัับ “ประเด็็นทางการเมืือง” ที่่�ปรากฏในภาพยนตร์์ไทยร่่วมสมััยว่่า
มีีการถ่่ายทอดวิิธีกี ารคิิดหรืืออุุดมการณ์์ใด อีีกทั้้�ง ในเรื่่อ� ง “ผีี” ไทยนั้้�น ก็็เป็็นผลผลิิต
ที่่�เป็็นภาพสะท้้อนทางสัังคมไทย จึึงได้้มีีการศึึกษาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความหมาย
เรื่่�อง ลัักษณะ “ชนชั้้�น” ของผีีในหนัังผีีไทย และมีีการศึึกษาองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ความหมาย และกระบวนการสร้้างความหมาย “การขััดขืืนอำนาจทางสัังคม”
ที่่�ปรากฎในภาพยนตร์์ไทยในระหว่่างปีี พ.ศ.2513 - 2550 เพื่่�อสืืบค้้นความหมาย
ซ่่อนเร้้นเกี่่�ยวกัับอุุดมการณ์์การต่่อต้้านการกดขี่่�ข่่มเหงผ่่านโครงสร้้างทางสัังคม
ที่่�สอดแทรกในภาพยนตร์์ไทย
อภิิปรายผล
งานวิิจััยเรื่่�อง “สถานภาพองค์์ความรู้้� การวิิ จััยภาพยนตร์์ ในระดัั บ
บััณฑิิตศึึกษาในประเทศไทย” ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาวิิจััยงานวิิจััยและวิิทยานิิพนธ์์
ด้้านภาพยนตร์์ที่่�เผยแพร่่ระหว่่างปีีพ.ศ.2551 - 2560 ทั้้�งนี้้� ในภาพกว้้างแล้้ว
หากนำข้้อมููลที่่�พบไปเปรีียบเทีียบกัับงานวิิจััยเรื่่�อง “การศึึกษางานวิิจััยระดัับ
วิิทยานิิพนธ์์และโครงการเฉพาะบุุคคลด้้านภาพยนตร์์ คณะวารสารศาสตร์์และ
การสื่่อ� สารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์” โดยวรรณีี สำราญเวทย์์ ซึ่ง่� จะพบเห็็น
การเคลื่่�อนตััวขององค์์ความรู้้�ด้้านการวิิจััย 2 แง่่มุุม
แง่่มุุมที่่�หนึ่่�ง: เชิิงปริิมาณ พบว่่า จำนวนองค์์ความรู้้�ด้้านการวิิจััย
ภาพยนตร์์ โดยนัับตั้้ง� แต่่ปีพี .ศ.2528-2537 ที่่�คณะวารสารศาสตร์์และสื่่อ� สารมวลชน
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ เปิิดสอนในระดัับบััณฑิิตศึึกษา ในทศวรรษแรก (นัับตั้้ง� แต่่
ปีีพ.ศ.2528 - 2537) มีีผู้้�ทำวิิจััยในฐานะที่่�เป็็นวิิทยานิิพนธ์์ เพีียง 1 เล่่ม ในขณะที่่�
ทศวรรษที่่� 2 (นัั บ ตั้้� ง แต่่ ปีี พ .ศ.2538 - 2547) พบงานวิิ จัั ย ด้้านภาพยนตร์์
ในฐานะที่่�เป็็นวิิทยานิิพนธ์์ เพิ่่�มเป็็นจำนวน 10 เล่่ม และในทศวรรษที่่� 3 (นัับตั้้�งแต่่
พ.ศ.2548 - 2557) พบงานวิิ จัั ย ด้้านภาพยนตร์์ ใ นฐานะที่่� เ ป็็ น วิิ ท ยานิิ พ นธ์์
เพิ่่�มเป็็นจำนวน 29 เล่่ม ทั้้�งนี้้� ในช่่วงเวลาระหว่่างปีีพ.ศ.2545 - 2554 นั้้�น เป็็นช่่วงที่่�
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ประเทศไทยกำลัังอยู่่�ในช่่วงขาขึ้้�น โดยเฉพาะในปีี 2546
ที่่�อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ไทยประสบความสำเร็็จในเรื่่�องความนิิยมและรายได้้
จากภาพยนตร์์เรื่่�อง “องค์์บาก” โดยปรััชญา ปิ่่�นแก้้ว “แฟนฉััน” โดยคมกฤษ
ตรีีวิิมล, ทรงยศ สุุขมากอนัันต์์, นิิธิิวััฒน์์ ธราธร, วิิชชา โกจิ๋๋�ว, วิิทยา ทองอยู่่�ยง,
อดิิสรณ์์ ตรีีสิิริิเกษม ส่่วนความสำเร็็จในเรื่่�องชื่่�อเสีียงและการได้้รัับการยอมรัับจาก
เวทีีประกวดต่่างประเทศนั้้�น ภาพยนตร์์เรื่่�อง “สุุดเสน่่หา (Blissfully Yours)” ของ
อภิิชาติิพงศ์์ วีีระเศรษฐกุุล ได้้รัับรางวััล Un Certain Regard ในเทศกาลภาพยนตร์์
เมืืองคานส์์ (Cannes Film Festival) หลัังจากนั้้�น เป็็นช่่วงที่่�อุตุ สาหกรรมภาพยนตร์์
เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว มีีการเปิิดตััวบริิษััทผลิิตภาพยนตร์์หรืือค่่ายหนัังเกิิดขึ้้�นเป็็น
จำนวนมาก ดัังนั้้�น จึึงกล่่าวได้้ว่่า เนื้้�อหาภาพยนตร์์ที่่�หลากหลายมีีการขยายตััวขึ้้�น
ด้้วยเหตุุ เพราะทั้้�งที่่�การผลิิตภาพยนตร์์ภายในประเทศที่่�มีีจำนวนมากขึ้้�น โดยใน
ช่่วงปีีพ.ศ.2548 - 2557 นั้้�น มีีการผลิิตภาพยนตร์์ไทยเพื่่�อจััดฉายประมาณการ
45 - 55 เรื่่�องต่่อปีี รวมทั้้�งยัังมีีการจััดซื้้�อภาพยนตร์์จากต่่างประเทศเพื่่�อจััดฉาย
ในประเทศอีีกจำนวนมาก ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงกล่่าวได้้ว่่า การขยายตััวขององค์์ความรู้้�
ภาพยนตร์์ในแวดวงวิิชาการนั้้�น เป็็นไปตามการขยายตััวของอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
ภายในประเทศ
นอกจากนี้้� หากพิิจารณาไปที่่�ตัวั งานวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์ในระดัับบััณฑิิต
ศึึกษานั้้�น พบว่่า ในช่่วง 22 ปีีแรกของการจััดการเรีียนการสอนในระดัับบััณฑิิตศึึกษา
ของคณะวารสารศาสตร์์และการสื่่อ� สารมวลชน งานวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์มีกี ารกำหนด
ปััญหาการวิิจัยั ที่่�มุ่่�งตั้้ง� คำถามไปที่่�ผู้รั้� บั สารมากที่่�สุดุ คืือ จำนวน 9 ครั้้ง� (คิิดเป็็นร้้อยละ
52.94) เนื้้�อหาสาร เป็็นลำดัับรอง จำนวน 5 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 29.41) และ
ผู้้�ส่่งสารเป็็นจำนวนสุุดท้้าย จำนวน 3 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 17.65) โดยไม่่มีีงานวิิจััย
ด้้านภาพยนตร์์ที่่�สนใจศึึกษาด้้านช่่องทางการสื่่�อสาร หากเปรีียบเทีียบในช่่วง
ระยะเวลาทศวรรษที่่�งานวิิจััยชิ้้�นนี้้� ได้้ศึึกษาองค์์ความรู้้�การวิิจััยภาพยนตร์์ในระดัับ
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บััณฑิิตศึึกษาในช่่วงปีีพ.ศ.2551 - 2560 ในส่่วนของงานวิิจัยั ระดัับบััณฑิิตศึึกษาของ
คณะวารสารศาสตร์์และการสื่่�อสารมวลชน มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์นั้้�น พบว่่า
มีีผู้ส้� นใจศึึกษาเนื้้�อหาสารมากที่่�สุดุ จำนวน 16 ครั้้ง� (คิิดเป็็นร้้อยละ 51.60) ผู้้รั� บั สาร
เป็็นลำดัับรอง จำนวน 11 ครั้้ง� (คิิดเป็็นร้้อยละ 35.50) และผู้้ส่� ง่ สารเป็็นลำดัับสุุดท้้าย
จำนวน 4 ครั้้�ง (คิิดเป็็นร้้อยละ 12.90) ไม่่พบงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ที่่�สนใจศึึกษา
ด้้านช่่องทางการสื่่�อสารเช่่นกััน
ขณะเดีียวกััน ในเรื่่�องวิิธีีการวิิจััย พบว่่า ในระหว่่างปีีพ.ศ.2528 - 2549
มีีการเลืือกใช้้วิิธีกี ารวิิจัยั เชิิงเชิิงปริิมาณ (คิิดเป็็นร้้อยละ 58.82) เกืือบเท่่ากัับวิิธีกี าร
วิิจััยเชิิงคุุณภาพ (คิิดเป็็นร้้อยละ 41.18) นั้้�น ในช่่วงปีี พ.ศ.2551 - 2560 นั้้�น พบว่่า
มีีการเลืือกใช้้วิิธีกี ารวิิจัยั เชิิงคุุณภาพมากขึ้้น� (คิิดเป็็นร้้อยละ 79.17) และการเลืือกใช้้
วิิธีวิี จัิ ยั เชิิงปริิมาณลดลง (คิิดเป็็นร้้อยละ 20.83) จากข้้อมููลที่่�เปรีียบเทีียบกัันข้้างต้้น
ดัังนั้้�น จึึงกล่่าวโดยสรุุปว่่า ทิิศทางการศึึกษาวิิจััยด้้านภาพยนตร์์มีีการเคลื่่�อนตััวไป
ศึึกษาเนื้้�อหาสารมากขึ้้�น ขณะเดีียวกััน พฤติิกรรมของผู้้�วิิจััยมีีแนวโน้้มว่่าจะเลืือก
ใช้้วิิธีีการวิิจััยเชิิงคุุณภาพเป็็นวิิธีีการศึึกษางานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ในระดัับบััณฑิิต
ศึึกษามากขึ้้�น
แง่่มุุมที่่�สอง: เชิิงคุุณภาพ ประการแรก พบว่่า แม้้ว่่าการศึึกษาวิิจััย
เนื้้�อหาสารภาพยนตร์์ผ่่านวิิธีีการวิิจััยเชิิงคุุณภาพจะมีีการขยายตััวในหมู่่�นัักวิิจััย
ด้้านภาพยนตร์์ในระดัับบััณฑิิตศึึกษามากขึ้้�น แต่่ดููเหมืือนว่่า การเก็็บข้้อมููลยัังมีี
ความเป็็นอััตวิิสัยั (Subjectivity) สููง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การวิิเคราะห์์เนื้้�อหาที่่�อาศััย
การตีีความความหมายในเนื้้�อหาที่่�ซ่่อนเร้้น (Latent Content) เนื่่�องจากการ
ศึึกษาพบว่่า ถอดความเนื้้�อหาสารในฐานะที่่�เป็็นตััวบท วาทกรรม ความหมาย และ
กระบวนการสร้้างความหมาย ผู้้วิ� จัิ ยั เกืือบทั้้�งสิ้้น� ใช้้วิิธีกี ารตีีความความหมายด้้วยตััวผู้้�
วิิจัยั เอง ประจัักษ์์พยานสำคััญคืือ แทบไม่่มีกี ารระบุุถึงึ วิิธีกี ารวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบย้้ำ
ยััน (Data Triangulation) ในการรัับรองความน่่าเชื่่อ� ถืือของกระบวนการเก็็บข้้อมููล
และไม่่มีกี ารระบุุรายนามผู้้ช่� ว่ ยตีีความความหมายในการลงรหััสแต่่อย่่างใด อย่่างไร
ก็็ตาม งานวิิจััยความหมายที่่�ปรากฎในภาพยนตร์์ในส่่วนของคณะวารสารศาสตร์์
และการสื่่�อสารมวลชนนั้้�น พบว่่า งานวิิจััยที่่�มุ่่�งศึึกษาเนื้้�อหาสารหลายเล่่ม ได้้ใช้้
วิิธีีการเก็็บข้้อมููลสองแนวทางในงานวิิจััย เพื่่�อตรวจสอบความเชื่่�อมั่่�นของข้้อมููล
เช่่น “การสื่่อ� สารภาพตััวแทนของคุุกชายในภาพยนตร์์ไทย ศึึกษากรณีีภาพยนตร์์เรื่่อ� ง
น.ช. นัักโทษชาย” นัักวิิจัยั ศึึกษาการสร้้างภาพตััวแทนของคุุกชายในภาพยนตร์์ไทย
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ในชั้้�นต้้น จากนั้้�นนำความหมายที่่�ศึึกษาพบนั้้�น ไปให้้ผู้้�ชมที่่�มีีประสบการณ์์ร่่วม
และไม่่มีีประสบการณ์์ร่่วมกัับคุุกชาย ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับคุุกชายตามโลกทััศน์์
ของตนเอง
ประการที่่�สอง แม้้ว่่า ผลการวิิจััยจะพบว่่า จะไม่่มีีผู้้�วิิจััยสนใจตั้้�งคำถาม
งานวิิจัยั โดยมุ่่�งไปที่่�ช่อ่ งทางการสื่่อ� สาร แต่่ในสัังคมโลกยุุคหลัังปกติิใหม่่ (Post New
Normal) เทคโนโลยีีจะเป็็นตััวกำหนดระบบนิิเวศสื่่�อของอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในปััจจุุบัันภาพยนตร์์ฮอลลีีวููดมีีแนวโน้้มลงโรงฉายภาพยนตร์์
ในระยะเวลาที่่� ใ กล้้เคีี ย ง หรืืออาจจะเทีี ย บเท่่ า การเผยแพร่่ รัั บ ชมภาพยนตร์์
ที่่�ถ่่ายทอดผ่่านโทรทััศน์์ระบบอิินเทอร์์เน็็ต (Streaming TV) ดัังนั้้�น การวิิจััย
ช่่องทางการสื่่อ� สารภาพยนตร์์จึงึ มีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นแนวทางการศึึกษาสำคััญสำหรัับ
การวิิจััยภาพยนตร์์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งพฤติิกรรมการเปิิดรัับชม เพราะ
หากเราชื่่�นชอบภาพยนตร์์เรื่่�องหนึ่่�งหลัังจากชมในโรงภาพยนตร์์แล้้ว หลัังจากนั้้�น
การเปิิดรัับชมภาพยนตร์์เรื่่�องเดีียวกัันบนโทรทััศน์์ระบบอิินเทอร์์เน็็ตจะมีีผลต่่อ
การทิิ ศท างของทัั ศ นคติิ เ ชิิ ง บวกที่่� มีี อ ยู่่�หรืือไม่่ หรืือเรายัั ง ตั้้� ง ใจชมทุุ ก ฉากนั้้� น
เหมืือนเดิิม และจดจำได้้ทุุกฉากทุุกตอน
ข้้อเสนอแนะจากการศึึกษา
1.บทความนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของงานวิิจััยสถานภาพองค์์ความรู้้�การวิิจััย
ภาพยนตร์์ในระดัับบััณฑิิตศึึกษาในประเทศไทยจากคณะวิิชาที่่�เปิิดการเรีียนการสอน
ด้้านการสื่่อ� สารและนิิเทศศาสตร์์ และมีีการใช้้แนวคิิดด้้านภาษาศาสตร์์ สัังคมศาสตร์์
และมนุุษยศาสตร์์มาเป็็นกรอบแนวคิิดในการศึึกษา จึึงเห็็นควรที่่�จะมีีการศึึกษา
ในแนวทางสลัับขั้้�ว คืือ ศึึกษางานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ในคณะวิิชาด้้านภาษาศาสตร์์
สัังคมศาสตร์์ และมนุุษยศาสตร์์ หรืืออื่่�น ๆ เพื่่�อเปลี่่�ยนมโนทััศน์์ตั้้�งต้้นในการศึึกษา
2.บทความนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของานวิิจัยั ที่่�เก็็บข้้อมููลงานวิิจัยั ด้้านภาพยนตร์์
จากคณะที่่�เปิิดการเรีียนการสอนด้้านการสื่่อ� สารและนิิเทศศาสตร์์ในมหาวิิทยาลััยรััฐ
เห็็นควรที่่�จะมีีการเปิิดพื้้�นที่่�ศึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ที่่�เป็็นงานวิิจััยด้้านภาพยนตร์์ของ
มหาวิิทยาลััยเอกชน เพื่่อ� ขยายมุุมมองจุุดสนใจในการศึึกษาภาพยนตร์์ให้้รอบด้้านขึ้้�น
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