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บทคดัย่อ  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาและการส่ือสารใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจ
เหนือธรรมชาติของภาพยนตร์ไทยกบัภาพยนตร์อเมริกนั เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการ
วิเคราะห์ใบปิดภาพยนตร์ไทย 10 เร่ือง และภาพยนตร์อเมริกนั 10 เร่ืองโดยมีเกณฑ์การคดัเลือก คือ พิจารณาเฉพาะ
ภาพยนตร์ท่ีท ารายได้สูงสุดในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ประกอบกับการเก็บขอ้มูลประเภทบุคคล ด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (In depth Interview) โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก คือ ตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการควบคุม
และดูแลรูปแบบการโฆษณาหรือการตลาดของผูจ้ดัจ าหน่ายภาพยนตร์ หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการถ่ายภาพ หรือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ เป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นศิลปะและการออกแบบ  หรือผูเ้ช่ียวชาญในการ
ออกแบบโปสเตอร์หรือใบปิดภาพยนตร์ ผลจากการศึกษาพบว่า กระบวนการส่ือสารและส่ือความหมายบนใบปิด
ภาพยนตร์ไทยและอเมริกันมีความเหมือนกันด้านความต้องการส่ือสารเน้ือหาภาพยนตร์ โดยใช้กระบวนการ
สร้างสรรคใ์บปิดฯ ท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ ดว้ยเง่ือนไขทางการตลาดของบริษทั
เจา้ของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงส่วนมากหลกัในการออกแบบใบปิดภาพยนตร์ท่ีน าเขา้มาฉายในประเทศไทยนั้นจะถูกก าหนดโดย
บริษทัเจา้ของลิขสิทธ์ิ และแมว้า่มีการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เขา้มาแลว้ ก็ยงัตอ้งยดึหลกัดงักล่าวในการออกแบบ แต่หาก
ไม่มีหลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นตวัก าหนด บริษทัท่ีจดัจ าหน่ายภาพยนตร์จะตอ้งให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัจ าหน่าย และฝ่าย
สร้างสรรค ์เป็นผูก้  าหนดทิศทางการส่ือสาร โดยมุ่งเนน้ท่ีการสร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจผูช้ม มากกวา่ความเป็น
งานศิลปะ โดยน าเสนอภาพดารานกัแสดงบนใบปิดฯ เพื่อผลกัดนัยอดขายภาพยนตร์ โดยพบวา่มีการใชห้ลกัการตลาด
ภาพยนตร์เขา้มาเก่ียวขอ้งแทบจะทั้งส้ิน ทั้งน้ีความแตกต่างของใบปิดภาพยนตร์ไทยและอเมริกนันั้น ผูศึ้กษาพบวา่มี
ความแตกต่างในเร่ืองการน าเสนอภาพนักแสดง โดยใบปิดภาพยนตร์อเมริกนันั้นจะไม่เน้นท่ีการขายนักแสดงเพ่ือ
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ดึงดูดผูช้ม แต่จะเนน้ไปท่ีการขายเร่ืองราวหรือเน้ือหาภาพยนตร์เป็นหลกั โดยพบวา่ภาพยนตร์บางเร่ืองนั้นผูรั้บสารไม่
สามารถรับรู้ไดเ้ลยวา่ใครเป็นนกัแสดง โดยจะทราบเพียงแค่เป็นเร่ืองราวของอะไรเท่านั้น 
  
ค ำส ำคญั: ใบปิดภาพยนตร์ การวิเคราะห์เนือ้หา ภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติ 
 

Abstract 
This qualitative research aims to analyze the textual and visual signification in Thai and American horror 

and supernatural power movie posters. In the analysis, 10 Thai and 10 American movie posters were collected by 
means of a purposive sampling to be sources of data. The criteria was that the selected movies, either Thai or 
American, had to be the top ten grossing movies in Thailand. Apart from the textual analysis, an in-depth interview 
with experts was also conducted. The selected experts must specialize in the fields related to the production of 
movies such as the marketing and movie promotion, art and design, photography, and movie poster design.  The 
results of the study revealed that there was a similarity between Thai and American movie posters in terms of the 
communication and the transmission of meaning. The posters from both countries were creatively designed and 
mainly aimed at presenting the content of movie. However, the poster design of an imported movie would normally 
be restricted or closely controlled by the copyright owner of that movie. Without this limitation, the marketing and 
distributing teams in a movie distribution company would be the ones who indicate the direction of communication 
by putting an emphasis on creating an attractive commercial art rather than a general artwork in order to draw 
attention from the audience. In addition, there was also a difference between Thai and American posters since most 
Thai posters were likely to contain the images of Thai leading actors and actresses to attract the audience, meanwhile 
the American movie distributors tended to highlight the significance of the movie’s content and timeline rather than 
presenting the actors or actresses. 
 
Keywords: Posters, Textual Analysis, Super natural power movie 

 
1. บทน า 

เม่ือภาพยนตร์มีบทบาทในฐานะเป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลสูง และแพร่หลาย ท าให้การแข่งขนัเพ่ือโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์ภาพยนตร์ถูกยกระดบัมากยิง่ข้ึน โดยส่ือหน่ึงท่ียงัคงไดรั้บความนิยมมาโดยตลอด และยงัดึงดูดให้
คนเขา้ชมภาพยนตร์ ก็คือ โปสเตอร์ภาพยนตร์ หรือใบปิดหนงั โดยใบปิดฯ นั้นสามารถส่ือสารและสะทอ้นค่านิยมของ
สงัคมในขณะนั้นได ้อยา่งเช่น ค่านิยมเร่ืองศิลปะในการออกแบบใบปิดฯ รวมไปถึงความเช่ือในเร่ืองศาสนา ซ่ึงอาจจะ
พบความแตกต่างหรือจุดร่วมในการออกแบบใบปิดภาพยนตร์ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งท่ี โดยผูว้ิจยัเช่ือวา่ ความ
เช่ือในศาสนาและจิตวิญญาณต่างๆ นั้น มีความน่าศึกษาและน่าเปรียบเทียบเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่
ศรัทธาและนับถือศาสนาพุทธ ในขณะท่ีต่างประเทศนั้นก็มีความเช่ือและศาสนาท่ีหลากหลายและแตกต่างจากไทย
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อยา่งน่าสนใจ สังเกตไดจ้ากโปสเตอร์ภาพยนตร์ประเภทจิตวิญญาณ หรือหนงัเก่ียวกบับุคคลในศาสนาของไทยและ
ต่างประเทศ  

จากท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ทั้ งการส่ือสารโปสเตอร์ภาพยนตร์และทศันคติความเช่ือนั้น
ลว้นแต่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งน่าสนใจ ในการน้ีประเด็นเร่ืองของการเก่ียวกบัการตีความของผูรั้บสาร อาจถือเป็น
ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการก าหนดความส าเร็จหรือความลม้เหลวทางการส่ือสารของโปสเตอร์ภาพยนตร์ ซ่ึงหาก
การออกแบบสร้างสรรคง์านโปสเตอร์นั้นท าให้ผูช้มหรือผูรั้บสารเช่ือมโยงเน้ือหาในระดบัต่างๆ ได ้ยอ่มสามารถบ่งช้ี
ความส าเร็จทางการส่ือสารไดเ้ช่นกนั  

จากท่ีกล่าวมาน้ีผูว้ิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาการส่ือสารและการส่ือความหมายของใบปิดภาพยนตร์
สยองขวญัอ านาจเหนือธรรมชาติของไทยและอเมริกนั โดยนิยามศพัทข์องภาพยนตร์สยองขวญัอ านาจเหนือธรรมชาติ 
(Super natural power) หมายถึง ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือเร่ืองต่ืนเตน้ ท่ีเก่ียวกบัผี ส่ิงล้ีลบั ลึกลบั เก่ียวกบัพลงัหรือส่ิงมีชีวิต
เหนือธรรมชาติ หลุดพน้จากโลกความเป็นจริง เช่น มนุษยต์่างดาว วญิญาณ ปีศาจ เป็นตน้ 

โดยศึกษาว่าเน้ือหาภาพยนตร์และใบปิดนั้น สามารถสะทอ้นหรือมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร โดยมุ่งศึกษา
เฉพาะภาพยนตร์สยองขวญัแนวเหนือธรรมชาติในไทย และอเมริกนั เน่ืองจากเป็นท่ีคุน้เคยส าหรับสังคมไทย และ
ไดรั้บความนิยมจากผูช้มเสมอ โดยในการวเิคราะห์เน้ือหาและการส่ือสารผา่นใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจ
เหนือธรรมชาติของภาพยนตร์ไทยกบัภาพยนตร์อเมริกันนั้น ผูว้ิจัยได้อาศัยแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ มาเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ดงัน้ี 1) แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ภาษาภาพเชิงเทคนิค, องค์ประกอบภาพ และแนวคิดเร่ือง 
แบบจ าลองการส่ือสารของจาคอปสัน  และของ Nick Lacey 2) ทฤษฎีสัญญะวิทยา 3) อ านาจเหนือธรรมชาติใน
ภาพยนตร์หรือเร่ืองเล่า และ 4) แนวคิดเร่ืองการตลาดภาพยนตร์ ทั้งน้ีผูว้ิจยัน าแนวคิดเร่ืองการตลาดภาพยนตร์มาเพ่ือ
วเิคราะห์กระบวนการส่ือสารของใบปิดฯ ตลอดจนกลยทุธ์ในการส่ือสารเพื่อดึงดูดผูช้ม หรือการใชภ้าพดารานกัแสดง
มาเพ่ือผลักดันยอดขายภาพยนตร์ โดยเช่ือว่าการส่ือสารระหว่างผู ้ผลิตกับผู ้บริโภคนั้ นเป็นไปเพ่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดท้ราบข่าวสารเก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองนั้น เพ่ือจูงใจใหป้ระชาชนดูภาพยนตร์ 

ทั้งน้ีผูว้ิจัยน าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ตระกูลหนังผีไทย (สกุลวดี สุขอนันต์, 2553), พฒันาการภาษา
โปสเตอร์ (นิภาพร เนียมแสง , (2537) ปัจจัยในการเลือกชมภาพยนตร์อเมริกัน (ฮอลลีวูด) ของนิสิตนักศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (ปริญดา จิตติรัตนากร , 2539) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้มูด้แอนด์โทน
ของผูช้มภาพยนตร์ไทย ในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวญั (ณัฐพล วงษช่ื์น , 2552) และการใชภ้าพ
บุคคลแนวสีเอกรงค์ เพื่อการส่ือความหมายของงานโฆษณาในนิตยสาร (ปรัชญ์ วีสเพ็ญ , 2556) มาใชเ้พื่อท าความ
เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตระกูลหนังผีไทยท่ีมีต่อผูส้ร้างภาพยนตร์ ผูช้มภาพยนตร์ และกระบวนการผลิตซ ้ า
อุดมการณ์ในสงัคม เพื่อทราบประวติัความเป็นมาและกระบวนการผลิตของโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย และศึกษาปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฒันาการ “ภาษาโปสเตอร์” ประกอบกับแนวคิดเก่ียวกับการตลาดและการส่ือสารการตลาดธุรกิจ
ภาพยนตร์ แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างสรรค ์“มูด้แอนดโ์ทน” (Mood and Tone) ในงานออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์
ไทยแนวสยองขวญั และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ “มู ้ดแอนด์โทน” ของผูช้มในการออกแบบงานสร้าง
ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวญั  
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ทั้งน้ีแนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ภาษาภาพเชิงเทคนิค, องค์ประกอบภาพ และแนวคิดเร่ือง แบบจ าลองการ
ส่ือสารของ Jakobson นั้น ผูว้ิจยัจะใชเ้พ่ือวิเคราะห์ภาพท่ีปรากฏบนใบปิดภาพยนตร์ ทั้งเร่ืองของการเล่าเร่ืองราวโดย
ใชแ้สง การจดัวาง การใชสี้ในการออกแบบ การใชเ้ทคนิคภาพต่างๆ รวมถึงวธีิในการสร้างสรรคใ์บปิดภาพยนตร์ วา่มี
กระบวนการส่ือความหมายอยา่งไร โดยอิงตามหลกัการส่ือสารของ Jakobson ส่วนทฤษฎีสญัญะวทิยา ใชเ้พื่อวเิคราะห์
การส่ือความหมายของภาพท่ีปรากฏในใบปิดภาพยนตร์ เพื่อสะทอ้นแนวคิด ความเช่ือเร่ืองเหนือธรรมชาติ และสารท่ีผู ้
ส่งสารตอ้งการน าเสนอนั้น ใชก้ารส่ือสารและการส่ือความหมายอยา่งไร เพ่ือให้ผูรั้บสารสามารถถอดรหัสไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ส่วนแนวคิดเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติในภาพยนตร์หรือเร่ืองเล่า ใช้เพื่อเป็น
องคป์ระกอบและพ้ืนฐานความรู้ในการวเิคราะห์ความเช่ือในเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติทั้งของไทยและอเมริกนั เพ่ือ
น ามาถอดสัญญะท่ีซ่อนอยูใ่นใบปิดภาพยนตร์วา่มีการส่ือความหมายอยา่งไร และใชแ้นวคิดเร่ืองการตลาดภาพยนตร์
เพ่ือเป็นองคป์ระกอบในการวเิคราะห์การออกแบบส่ือท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์หรือโฆษณาอยา่งใบปิดภาพยนตร์ วา่
การออกแบบใบปิดภาพยนตร์นั้นจะมีการส่ือสารอยา่งไร มีกระบวนการออกแบบอย่างไรเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
รับชมภาพยนตร์ 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เขา้ใจถึงการส่ือสารและการส่ือความหมาย ของใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ (Super natural) ของไทยและอเมริกนั 

2. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบใบปิดภาพยนตร์สยองขวญั แนวอ านาจเหนือธรรมชาติของไทยและ
อเมริกนั 
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การค้นควา้วิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกับการวิเคราะห์ตัวบท 
(Textual Analysis) โดยวิเคราะห์จากเน้ือหาภาพยนตร์ และใบปิดหนัง และการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (In 
depth Interview)  

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชข้อ้มูลประเภทเอกสาร และขอ้มูลประเภทบุคคล ส่วนของขอ้มูลเอกสารนั้น ผูว้จิยั
เลือกศึกษาใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก คือ คดัเฉพาะภาพยนตร์ท่ีท ารายไดสู้งสุดในประเทศไทย แยกเป็นภาพยนตร์ไทย 10 เร่ือง 
ไดแ้ก่ 1. ลดัดาแลนด ์(2011) 2. หา้แพร่ง (2009) 3. แฝด (2007) 4. ฝากไวใ้นกายเธอ (2014) 5. ส่ีแพร่ง (2008) 6. บุปผา
ราตรี เฟส 2 (2005) 7. ชตัเตอร์ กดติดวญิญาณ (2004) 8. บา้นผีสิง (2007) 9. แฟนเก่า (2009) 10. ลองของ 2 (2008) และ
แยก เป็นภาพยนต ร์อ เม ริกัน  10  เร่ือง  ได้แ ก่  1. Constantine (2005) 2. Final Destination 3 (2006) 3. The Final 
Destination (2009) 4. Clover field (2008) 5. The Conjuring 2 (2016) 6. Priest (2011) 7. Abraham Lincoln: Vampire 
Hunter (2012) 8. Silent Hill (2016) 9. Annabelle (2014) 10. The Boy (2016)  

ดา้นขอ้มูลประเภทบุคคลนั้น ผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก (In depth Interview) เพื่อให้ทราบ
ถึงขอ้มูลในระดบัต่างๆ ของเร่ืองราวท่ีตอ้งการศึกษา โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือก คือ ตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการควบคุม
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และดูแลรูปแบบการโฆษณาหรือการตลาดของผูจ้ดัจ าหน่าย หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการถ่ายภาพ หรือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นศิลปะและการออกแบบ หรือนกัวิชาการหรือผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นศิลปะและการออกแบบ  หรือผูเ้ช่ียวชาญในการ
ออกแบบโปสเตอร์หรือใบปิดภาพยนตร์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดแ้หล่งขอ้มูลประเภทบุคคลดงัน้ี 

1) สุภาพ หริมเทพาธิป รองผูอ้  านวยการฝ่ายจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ บริษทัโมโนฟิลม์จ ากดั และบรรณาธิการ
บริหาร นิตยสาร Bioscope 

2) อนุชยั ศรีจรูญพูท่อง อดีตท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัน์ 
3) อนิวรรต กรก าแหง ต าแหน่ง Manager - Head of Mono Pictures (Graphic Design Supervisor) ผูเ้ช่ียวชาญ

ในการออกแบบโปสเตอร์หรือใบปิดภาพยนตร์ 
4) Poster man (จกักภางค ์อกักพนัธานนท์) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นใบปิดภาพยนตร์ และคอลมันิสต ์Poster Gallery 

จากนิตยสาร Starpics 
 
4. ผลการวจิยั 

การศึกษาเน้ือหาและการส่ือสารผ่านใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจเหนือธรรมชาติของภาพยนตร์
ไทยกบัภาพยนตร์อเมริกนั ไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่การวิเคราะห์การส่ือสารผ่านใบปิดภาพยนตร์ฯ และขั้นตอนการ
ออกแบบและผลิตใบปิดภาพยนตร์ฯ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 

1. การส่ือสารใบปิดภาพยนตร์  
1.1 ภาพผูแ้สดงบนใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัเหนือธรรมชาติ 
ภาพผูแ้สดงบนใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัเหนือธรรมชาติของอเมริกนันั้น พบวา่มกัจะไม่เผยให้เห็นหน้า

นกัแสดงหลกัอยา่งชดัเจน เพ่ือสร้างความลึกลบัให้กบัเร่ืองราวในภาพยนตร์ ส่วนมากจะเป็นการบอกเล่าถึงตวัละคร
หลกัอย่างคลุมเครือ เช่นการยืนหันหลงั ให้เห็นหน้าเพียงด้านขา้ง หรือให้เห็นปรากฎเพียงเงาทะมึนสีด าเขม้ เช่น 
ภาพยนตร์เร่ือง The Conjuring 2, Silent Hill และ The Boy ท่ีตวัละครต่างหนัหลงัทั้งสามเร่ือง  

นอกจากน้ีผูศึ้กษาพบวา่ใบปิดฯ มกัออกแบบให้ตวัละครหรือตวัเอกของเร่ืองกม้หน้าลงเพ่ือส่ือสารถึงการ
ซอ้นเร้นตวัตน เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Constantine ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัภาพยนตร์เร่ือง Abraham Lincoln (Vampire Hunter)  
และ The Priest โดยผูศึ้กษาพบวา่ตวัละครทั้งสามเร่ืองมีจุดร่วมท่ีคลา้ยกนั นั่นคือ มีความเขม้แข็ง มีความลบั เช่น การ
ปกปิดหนา้ท่ีหรือตวัตนของตนเอง 

ซ่ึงสวนทางกับภาพยนตร์สยองขวญัเหนือธรรมชาติของไทยท่ีนิยมเปิดเผยหน้าตาของนักแสดง มีเพียง
ภาพยนตร์เร่ืองบุปผาราตรี 2 และ ลองของ เท่านั้นท่ีไม่เผยหนา้ตาของนกัแสดงให้แน่ชดัเหมือนภาพยนตร์สยองขวญั
เหนือธรรมชาติของไทยเร่ืองอ่ืนๆ  

การจดัองคป์ระกอบของภาพ 
การจดัองคป์ระกอบของภาพ ของใบปิดภาพยนตร์ประเภทน้ีส่วนใหญ่ยงันิยมใชค้วามสมดุลแบบสมมาตรทั้ง

ของไทยและอเมริกนั เพ่ือใหค้วามรู้สึกเคร่งขรึม และสงบเงียบ 
จากการวิเคราะห์ใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัเหนือธรรมชาติของอเมริกนัทั้งหมด จะเห็นวา่ใบปิดภาพยนตร์

เร่ือง Blair Witch เป็นใบปิดเดียวท่ีใชภ้าพแนวนามธรรมในการน าเสนอ ใชเ้พียงสองสีในการออกแบบโมโนโทน คือ
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สีแดง และสีด า ท่ีให้ความรู้สึกรุนแรง อนัตราย ลุน้ระทึก และมีเร่ืองของไสยศาสตร์มาเก่ียวขอ้ง ทั้ งยงัใช้การจัด
องค์ประกอบภาพอย่างน่าสนใจ คือ เป็นลกัษณะสมมาตร ให้ความรู้สึกสงบเงียบ นอกจากน้ียงัมีการน าเอาก่ิงไมม้า
ประกอบข้ึนเป็นสญัลกัษณ์รูปคน อนัเป็นวตัถุส าคญัท่ีอยู่ในภาพยนตร์ ก็น ามาใส่ไวบ้นใบปิดซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็น
ภาพแนวนามธรรมดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ 

1.2 การใชแ้สงและสีในการออกแบบ 
การใชแ้สงและสีในการออกแบบใบปิดภาพยนตร์นั้น พบวา่ส่วนใหญ่ใชแ้สงแบบโลวคี์ย ์ทั้งของไทยและ

อเมริกนั ใหค้วามรู้สึกเขยา่ขวญั น่ากลวั 
โดยสีท่ีใชใ้นการส่ือความหมายของภาพยนตร์สยองขวญัเหนือธรรมชาติส่วนใหญ่ของอเมริกนันั้น มกัใชสี้

ด า และขาว เป็นหลกั โดยมีบางส่วนใชสี้น ้ าเงิน สีเขียว และใชสี้แดง ซ่ึงเป็นสีคู่ตรงขา้มในการเพ่ิมความน่าสนใจใหก้บั
ใบปิด 

ส่วนสีท่ีใชข้องใบปิดภาพยนตร์ไทยนั้นส่วนใหญ่จะใชสี้ด าและสีแดงเป็นหลกั โดยสีด านั้น มกัถูกน ามาใช้
เป็นฉากหลงัของวตัถุหรือตวันกัแสดงน า เพื่อส่ือถึงความตาย ความลึกลบั ลางร้าย ความอมึดอดั ความทุกข ์และลาง
สังหรณ์ ซ่ึงเป็นเน้ือหาของภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เร่ือง 5 แพร่ง , แฝด, ส่ีแพร่ง และชตัเตอร์ส่วนสีแดงนั้นมกัถูก
น าเสนอผา่นเลือด และรอยแผล เพ่ือส่ือความหมายถึงความน่ากลวั ความอนัตรายและความน่าต่ืนเตน้ เช่น บุปผาราตรี
และลองของ ส่วนใบปิดเร่ืองอ่ืนๆ นั้นใชสี้แดงปะปนบนภาพเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น  

ฟอนต ์
ฟอนตแ์ละค าท่ีใชบ้นใบปิดภาพยนตร์ทางฝ่ังอเมริกนัจะใชฟ้อนตท่ี์มีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาภาพยนตร์ เช่น 

หากเป็นภาพยนตร์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวในยคุปัจจุบนั ก็มกัใชฟ้อนตท่ี์ทนัสมยั หรือร่วมสมยั เช่น เร่ือง Final Destination 
ทั้งภาคหน่ึงและภาคสาม ส่วนเร่ืองท่ียอ้นยคุหรือเป็นต านานโบราณ ก็มกัใชฟ้อนตท่ี์ดูเก่า ขลงั เช่น Constantine ท่ีใช้
ฟอนตใ์นลกัษณะคลา้ยๆ กบัมีมนตข์ลงั ให้ความรู้สึกมีพลงั มีอิทธิฤทธ์ิเพราะมีเร่ืองของซาตานและเทวดามาเก่ียวขอ้ง 
ทั้ งยงัใส่สัญลักษณ์ของวตัถุท่ีส าคัญของเร่ืองไปด้วย เช่น ภาพยนตร์เร่ือง Priest ท่ีก็ใส่สัญลักษณ์ไม้กางเขนไป
เช่นเดียวกนั 

ในขณะท่ีรูปแบบฟอนต์ของฝ่ังไทยนั้ น มีการใช้สีฟอนต์ท่ีชัดเจนและโดดเด่นออกมาจากพ้ืนหลัง ซ่ึง
ส่วนมากเป็นสีขาว เพราะใบปิดส่วนใหญ่ใชสี้ด าหรือสีท่ีเขม้เป็นพ้ืนหลงั และพบวา่มีเพียงภาพยนตร์เร่ือง “บา้นผีสิง” 
เพียงเร่ืองเดียวท่ีใชสี้โทนเยน็ อยา่งสีน ้ าเงินในการออกแบบฟอนต ์และเนน้ฟอนตท่ี์อ่านง่าย ร่วมสมยั มกัออกแบบให้
เป้ือนเลือดสีแดง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาพยนตร์ท่ีมีเร่ืองราวของการฆาตกรรม อยา่งภาพยนตร์เร่ือง “แฝด” “ฝากไวใ้น
กายเธอ” “บุปผาราตรี เฟส 2 ” แล “แฟนเก่า” ก็มักมีการตกแต่งฟอนต์ด้วยหยดเลือด เพ่ือส่ือสารถึงเร่ืองราวใน
ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการฆาตกรรมอีกดว้ย  

ทั้งน้ีการออกแบบฟอนตข์องใบปิดฯ ของฝ่ังไทยท่ีโดดเด่นและบอกเล่าเร่ืองราวของภาพยนตร์ไดอ้ยา่งดีคือ
ภาพยนตร์เร่ือง “บุปผาราตรี” ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่มีตน้แบบมาจากการ์ตูนผีเล่มละ 3 บาทในสมยัก่อน อนัเป็นจุดก าเนิด
ไอเดียในการท าภาพยนตร์เร่ืองน้ีของผูส้ร้างนัน่เอง 

2 ขั้นตอนการออกแบบและผลิตใบปิดภาพยนตร์ 
2.1 ขั้นตอนการออกแบบและผลิตใบปิดภาพยนตร์อเมริกนั 
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เน่ืองจากกระบวนการน าเขา้ภาพยนตร์เขา้มาฉายในประเทศไทยมีกระบวนการท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัว่า
ภาพยนตร์เร่ืองนั้นมาจากตวัแทนจ าหน่ายแบบใด โดยแบ่งไดเ้ป็นสองรูปแบบ 1) ตวัแทนจ าหน่ายสาขาในประเทศไทย 
2) ตวัแทนจ าหน่ายอิสระ  

โดยตวัแทนจ าหน่ายสาขาในประเทศไทยนั้น จะเป็นตวัแทนของค่ายภาพยนตร์ในต่างประเทศท่ีมาจดัตั้งใน
ประเทศไทย โดยบริษทัตวัแทนนั้นไม่ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ เพราะทางค่ายตน้สังกดัจะป้อนภาพยนตร์เขา้มาใหพ้ร้อมกบั
นโยบายการตลาด ซ่ึงรายไดห้ลงัหักค่าใชจ่้ายแลว้จะถูกส่งให้บริษทัแม่ในต่างประเทศ โดยกระบวนการออกแบบใบ
ปิดภาพยนตร์ท่ีไดจ้ากตวัแทนจ าหน่ายสาขาฯ นั้น จะเร่ิมตน้ท่ีการชมภาพยนตร์ และนั่งประชุมหารือกนั โดยมีฝ่าย
การตลาด ฝ่ายจดัจ าหน่ายและฝ่ายสร้างสรรค ์เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ ภายใตแ้นวคิดทางการตลาดของบริษทั
แม่ โดยฝ่ายสร้างสรรคน์ั้นจะสเก็ตชห์รือร่างแบบข้ึนมา ทั้งส่วนของการจดัวางฟอนต ์ค าโปรย และวนัท่ีเขา้ฉาย เพ่ือให้
ใบปิดฯ นั้นสมบูรณ์และสามารถส่ือสารกบัผูรั้บสารไดอ้ยา่งครบถว้น โดยอาจมีการปรับแต่งภาพเพียงเลก็นอ้ย เพ่ือให้
ยงัคงรูปแบบเดิมท่ีทางบริษทัแม่ก าหนดมาให้ ซ่ึงโดยมากเป็นภาพท่ีถูกตดัมาจากซีนในภาพยนตร์ โดยพบวา่บางคร้ัง
เป็นฉากท่ีมีความส าคญั แต่ไม่เปิดเผยเน้ือหาภาพยนตร์ทั้งหมด  

นอกจากน้ีการเติมข้อความลงบนใบปิดฯ นั้ น นอกจากช่ือภาพยนตร์แล้ว การใช้ฟอนต์เองก็ต้องมีการ
ออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบ ท่ีก าหนดมาแลว้จากทางค่าย และใชช่ื้อผูส้ร้างหรือผูก้  ากบัท่ีเคยประสบ
ความส าเร็จในภาพยนตร์เร่ืองก่อนหน้า ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีนักออกแบบเองก็นิยมใส่ลงไปในใบปิดฯ เพ่ือสร้างความ
น่าสนใจใหก้บัภาพยนตร์ 

ในส่วนของตวัแทนจ าหน่ายอิสระจะมีกระบวนการผลิตใบปิดฯ ท่ีไม่แตกต่างจากตวัแทนจ าหน่ายสาขามาก
นกั ต่างแค่เพียงการน าภาพยนตร์เขา้มาฉาย เพราะตวัแทนจ าหน่ายอิสระนั้นจะตอ้งออกไปซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จาก
ต่างประเทศเพ่ือน าเขา้มาฉายในเมืองไทยดว้ยตนเอง โดยรายไดจ้ากการฉายเม่ือแบ่งกบัทางโรงภาพยนตร์แลว้ก็จะตก
เป็นของตวัแทนจ าหน่ายอิสระท่ีน าภาพยนตร์เขา้มา โดยหลงัจากท่ีไดรั้บสิทธ์ิในการฉาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัจ าหน่าย
และฝ่ายสร้างสรรค์ ก็จะเร่ิมตน้จากการชมภาพยนตร์ แลว้ประชุมหารือกนั ซ่ึงหากบริษทัเจา้ของลิขสิทธ์ินั้นไม่ไดใ้ห้
หลกัในการออกแบบมา ทุกฝ่ายข้างต้นก็จะต้องหาแนวทางในการออกแบบโดยน าเอาภาพยนตร์เร่ืองก่อนๆ มา
เปรียบเทียบ วา่เร่ืองใดบา้งท่ีประสบความส าเร็จ เร่ืองใดท่ีไม่ประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ตอ้งหากุญแจส าคญัท่ีท าให้
ภาพยนตร์เร่ืองนั้นประสบความส าเร็จ และน ามาปรับใชก้บัใบปิดฯ 

ทั้ งน้ีเม่ือได้กุญแจส าคญัมาแลว้ว่าอะไรท่ีท าให้ภาพยนตร์ประสบความส าเร็จ ฝ่ายสร้างสรรค์ก็จะเอามา
ประมวลผล และก าหนดทิศทางการส่ือสารผ่านใบปิดฯ โดยสร้างใบปิดฯ ท่ีสามารถเขา้ถึงผูช้มได้ดีท่ีสุด โดยมี
องคป์ระกอบหลกั 3 อยา่ง นัน่ก็คือ 1. ภาพ 2. ค าโปรย 3. ช่ือหนงั แลว้ฝ่ายสร้างสรรค์ก็จะท าการสเก็ตช์ภาพ หรือแคป
เจอร์ภาพจากซีนส าคญัมาปรับใชใ้นใบปิดฯ 

2.2 ขั้นตอนการออกแบบและผลิตใบปิดภาพยนตร์ไทย 
กระบวนการออกแบบใบปิดภาพยนตร์ไทยนั้นเร่ิมตน้จากการรับชมภาพยนตร์และประชุมหารือร่วมกัน

ระหวา่งฝ่ายการตลาด ฝ่ายจดัจ าหน่าย และฝ่ายสร้างสรรค์เช่นเดียวกนักบักระบวนการออกแบบใบปิดฯ ของตวัแทน
จ าหน่ายสาขาในประเทศไทยและตวัแทนจ าหน่ายอิสระ โดยฝ่ายสร้างสรรค์นั้นตอ้งตอบโจทยแ์นวคิดของการตลาด   
ท่ีเป็นฝ่ายก าหนดทิศทางของการส่ือสาร และปรับเปล่ียนใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงก็คือผูช้มภาพยนตร์ 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1634 

ขั้นตอนต่อไปคือการเขา้สู่กระบวนการสเก็ตช์แบบ หรือร่างแบบออกมาให้เป็นรูปธรรม ซ่ึงภาพยนตร์ไทย
ส่วนใหญ่มกัใชว้ธีิถ่ายข้ึนมาใหม่ตามแบบสเก็ตช์ โดยน านกัแสดงมาถ่ายภาพน่ิงกบัฉากหลงัสีขาวในสตูดิโอ ตามดว้ย
การน าภาพท่ีไดม้าจดัองคป์ระกอบภาพและขอ้ความในล าดบัต่อไป ซ่ึงปัจจยัท่ีผูอ้อกแบบหรือฝ่ายสร้างสรรคน์ ามาใช้
ในการออกแบบไดแ้ก่ สี คอมโพสซิชัน่ และค าโปรย โดยพบวา่ฝ่ายสร้างสรรค์เองก็มีการจดัองคป์ระกอบภาพ และ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการดีไซน์ตามยคุสมยั 

ส่วนของการเพ่ิมเติมขอ้ความนั้นใบปิดฯ จ าเป็นจะตอ้งระบุช่ือภาพยนตร์และค าโปรย เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ให้กบัผูพ้บเห็น โดยผูท่ี้คิดค าเหล่านั้นอาจจะเป็นผูเ้ขียนค าโฆษณาจากบริษทั หรือการตลาด และบางคร้ังก็อาจจะเป็น
ฝ่ายสร้างสรรคห์รือนกัออกแบบเองเป็นผูคิ้ด 

พอผา่นกระบวนการท่ีท าใบปิดฯ เสร็จแลว้ ก็จะน าไปสู่กระบวนการส่งใบปิดฯ ไปเสนอขายเจา้ของโปรเจค
หรือนายทุน ทั้งน้ีการท าใบปิดหนงัสยองขวญัเหนือธรรมชาติของไทยนั้นส่วนใหญ่จะใชภ้าพดาราหรือนกัแสดงท่ีเล่น
ภาพยนตร์ไปใส่บนใบปิดฯ และพบว่ามีการใช้ภาพในลกัษณะท่ีมีแรงดึงดูดทางเพศ ด้วยกรอบแนวคิดทางด้าน
การตลาดภาพยนตร์ท่ีตอ้งใชด้าราท่ีมีช่ือเสียงในการดึงดูดความสนใจจากผูช้มและสามารถขายภาพยนตร์เร่ืองนั้นได ้

ทั้งน้ีเม่ือผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างใบปิดฯ ข้ึนมาแลว้ ทางตวัแทนจ าหน่ายสาขาในประเทศไทย 
และตวัแทนจ าหน่ายอิสระ ก็จะน าใบปิดฯ ดงักล่าวไปใชเ้พ่ือการโฆษณาต่อไป 
 
5. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาและการส่ือสารผา่นใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจเหนือธรรมชาติของ
ภาพยนตร์ไทยกบัภาพยนตร์อเมริกนั ทั้ง 20 เร่ือง พบวา่ ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มีการใชอ้งคป์ระกอบภาพ ฟอนต ์แสง 
และสีในการส่ือความหมาย เช่น การใช้แสงแบบโลวคี์ยท์ั้ งของไทยและอเมริกัน ให้ความรู้สึกเขย่าขวญั น่ากลัว 
นอกจากน้ีการจดัแสงของใบปิดฯส่วนใหญ่นั้นมกัใชแ้สงแข็ง ซ่ึงท าให้ตวัแบบหรือวตัถุในภาพมีเงาเกิดข้ึนชดัเจน ให้
ความรู้สึกแข็งกร้าว ลึกลบัและอนัตราย ส่วนฟอนตน์ั้นพบวา่นิยมใชฟ้อนตท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาภาพยนตร์ คือความ
อนัตราย น่ากลวั โดยจะพบวา่ส่วนใหญ่จะมีเลือดปรากฎอยูบ่นฟอนตด์ว้ย ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่สีสามารถบอกความหมาย
ในเชิงสัญลกัษณ์ได ้(โลจนา มะโนทัย , 2552) และก่อให้เกิดการรับรู้ เป็นไปตามวตัถุประสงค์การส่ือสารของนัก
ออกแบบ สอดคล้องกับธรรมชาติในการรับชมของผูรั้บสาร โดยกระบวนการออกแบบใบปิดนั้ นสอดคล้องกับ
หลกัการและแนวคิดของจาคอปสัน (อา้งถึงใน ปิยานันท์   นุตะลยั, 2556) ท่ีได้กล่าวถึงการเรียบเรียงสัญญะไว ้2 
ประการ นัน่คือ การเลือกสรร (Selection) และการเช่ือมโยง (Combination) ดว้ยกระบวนการผลิตใบปิดภาพยนตร์ท่ีมี
การใส่วตัถุท่ีปรากฎในภาพยนตร์ลงไปในใบปิด เช่น ดอกลัน่ทม และรอยเลือดในภาพยนตร์เร่ืองแฟนเก่า โดยมีความ
เช่ือมโยงกันกับความตอ้งการส่ือสารเน้ือหาภาพยนตร์ว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวญัเหนือธรรมชาติ  และพบว่านัก
ออกแบบใชจุ้ดเด่นของภาพมาก าหนดการมองของผูช้มได ้โดยมกัสร้างจุดเด่นน้ีจะโดยใชล้กัษณะส าคญั 8 ประการ คือ 
ขนาด รูปร่าง สี ความเขม้ของสี การเคล่ือนไหว ทิศทางการเคล่ือนไหว ความโดดเด่นจากส่ิงแวดลอ้ม และต าแหน่ง 
(ประวทิย ์แต่งอกัษร, 2548) เช่น ใชสี้กระตุน้การรับรู้และอารมณ์และเสริมบรรยากาศของภาพ โดยมากจะใชสี้วรรณะ
เย็นเป็นส่วนใหญ่ของภาพ เพ่ือบอกถึงความเจ็บปวด ความเศร้า และใช้สีวรรณะร้อนเพ่ือกระตุ ้นความรู้สึกและ
เรียกร้องความสนใจจากผูรั้บสาร นอกจากน้ียงัให้ความรู้สึกถึงความน่าต่ืนเตน้ ระทึกขวญั อนัเป็นหัวใจส าคญัของ
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เน้ือหาภาพยนตร์ หรือการใช้ภาพนักแสดงน าขนาดใหญ่บนใบปิดเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผูรั้บสาร เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีการใชค้วามลึกของภาพมาใชใ้นการส่ือความหมายถึงรูปแบบการถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบสาม
มิติ มีการใชค้วามลึก 3 ระดบั ทั้งพ้ืนท่ีดา้นหนา้ ส่วนกลาง และฉากหลงั ท าใหป้ระธานภาพดูน่าสนใจ  

การส่ือความหมายในใบปิดภาพยนตร์นั้นยงัมีการใชส้ัญญะประเภท ความหมายโดยนัย ท่ีตอ้งมีปัจจยัทาง
วฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งเพ่ือใช้ในการตีความหมายด้วย ดังสังเกตไดจ้ากใบปิดภาพยนตร์เร่ือง “ลองของ” ท่ีอาจ
ส่ือสารกบัผูค้นไดเ้พียงกลุ่มเดียวท่ีมีวฒันธรรมเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของการใชไ้สยศาสตร์นัน่เอง ผูถ้อดรหัสหรือผูรั้บ
สารเองจ าเป็นต้องเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ด้วย จึงจะทราบได้ว่าเคร่ืองหมายต่างๆ นั้ นแปลว่าอะไร และ
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวจะถูกก าหนดใหแ้ตกต่างกนัไปในแต่ละวฒันธรรม และแต่ละยคุสมยั (กาญจนา แกว้เทพ, 2556) 

ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นภาพยนตร์เร่ืองใด ก็จะเป็นท่ีตอ้งพ่ึงพาหลกัการทางดา้นการตลาด โดยผูว้ิจยัพบวา่ใบปิดฯ
นั้ นต้องมีการส่ือสารระหว่างผูผ้ลิตกับผูบ้ริโภค หรือมีการส่งเสริมการตลาดโดยวิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไดท้ราบข่าวสารเก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองนั้น เพ่ือจูงใจให้ประชาชนดูภาพยนตร์ ถา้จ านวนผูดู้มากแลว้ ยอ่ม
หมายถึงภาพยนตร์เร่ืองนั้นสามารถท าก าไรให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับธุรกิจแขนงน้ี จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญด้าน
การตลาดภาพยนตร์ไทยก็มีความเห็นในเร่ืองน้ีวา่ คนไทยเองยงัตอ้งการติดตามดารานักแสดงท่ีตนเองช่ืนชอบ และมี
ความไวใ้จในช่ือเสียงของผูก้  ากบั ท าให้กระบวนการออกแบบใบปิดภาพยนตร์ฯ ของไทยนั้น ยงัจะตอ้งใชภ้าพดารา
นกัแสดงมาประกอบการออกแบบใบปิดฯ ดว้ย เพ่ือให้ภาพยนตร์เร่ืองนั้นขายได ้(สุภาพ หริมเทพาธิป, สัมภาษณ์ 12 
กมุภาพนัธ์ 2562) 
 
6. บทสรุป 

เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงการส่ือสารและการส่ือความหมาย ของใบปิดภาพยนตร์สยองขวญัแนวอ านาจเหนือธรรมชาติ 
(Super natural power) ของไทยและอเมริกนั และศึกษากระบวนการออกแบบใบปิดภาพยนตร์สยองขวญั แนวอ านาจ
เหนือธรรมชาติของไทยและอเมริกนั ผูว้ิจยัไดท้ าวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกบัการวิเคราะห์ตวั
บท (Textual Analysis) โดยวเิคราะห์จากเน้ือหาภาพยนตร์ และใบปิดหนงั และการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก 
(In depth Interview) ผูว้ิจยัพบวา่ใบปิดฯ ของไทยและอเมริกนันั้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของการใชภ้าพนกัแสดง
มาเป็นจุดขาย โดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่ยงัคงตอ้งใชห้ลกัการตลาดภาพยนตร์มาเป็นตวัก าหนดแนวทางในการออกแบบ
ใบปิดฯ มีการใชค้  าโปรยและภาษาภาพเพ่ือดึงดูดผูช้ม โดยไม่เผยเน้ือหาภาพยนตร์เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัท่ีวา่เป็นภาพยนตร์
เร้นลบัท่ีรอการไขปริศนาและหาค าตอบดว้ยตวัผูช้มเอง  

ทั้งน้ีแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษานั้นสามารถเขา้ถึงไดย้าก ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไปผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะ
วา่ ผูว้จิยัควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถติดต่อแหล่งขอ้มูลไดส้ะดวก และเน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยับางส่วนอาจ
เป็นขอ้มูลลบัหรือขอ้มูลส าคญัของบริษทัจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ ผูท้  าการวิจยัจึงควรเป็นผูมี้ความสัมพนัธ์อนัดีกับ
แหล่งขอ้มูล นอกจากน้ีส าหรับผูท้  างานด้านการออกแบบใบปิดฯ ควรศึกษาแนวคิดเร่ืองการตลาด เน่ืองจากการ
ออกแบบใบปิดฯ นั้นเป็นงานศิลปะเชิงพาณิชย ์และตอ้งอาศัยแนวคิดดา้นการตลาดมาประกอบการออกแบบอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้
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7. กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจยัช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือ แนะน าใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง และ

ไดรั้บการเอาใจใส่อยา่งดีจาก รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัน้ี ผูว้จิยักราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  
ขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่าน เลขานุการ และเพ่ือนร่วมหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิตทุกท่าน ท่ีช่วยเหลือ

และสนับสนุนก าลังใจมาโดยตลอด และท่ีขาดไม่ได้คือมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีอนุเคราะห์ให้ทุนการศึกษาตลอด
หลกัสูตร และเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัท่ีท าใหง้านวจิยัน้ีเสร็จไดท้นัก าหนดระยะเวลาใชทุ้น 

ขอขอบคุณบิดามารดา น้องชาย และกาแฟทุกแกว้ ท่ีท าให้ผ่านช่วงเวลาท้อถอยและท าวิจยัน้ีจนแลว้เสร็จ 
นอกจากน้ียงัมีผูใ้ห้ความร่วมมืออีกหลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่าน
เหล่าน้ีไวใ้นโอกาสน้ีดว้ย 
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