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 การวิจัยเร่ือง “วิธีการนําเสนอภาพยนตรตัวอยางของไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553” มี
วัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการลําดับภาพของภาพยนตรตัวอยางของไทยต้ังแตป พ.ศ. 2543-2553 
และ (2) เพื่อวิเคราะหวิธีการนําเสนอภาพยนตรตัวอยางของไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553 และ     
วัดความเหมาะสมของภาพยนตรตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการศึกษาจากภาพยนตรตัวอยาง
ของไทย จํานวน 5 แนว ไดแก  แนว Action, Comedy, Drama, Horror และแนว Romantic โดย
เลือกภาพยนตรท่ีทํารายไดสูงและไดรับความนิยมในขณะท่ีเขาฉายมาเปนตัวอยาง  แนวละ 3 เร่ือง 
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสัมภาษณ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉล่ีย 
 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้  

ผลการวิเคราะหวิธีการนําเสนอและการวัดความเหมาะสมของภาพยนตรตัวอยางของ
ไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553 ใน 3 ดาน ไดแก 1) องคประกอบศิลป 2) เทคนิคพิเศษดานภาพ และ 
3) เทคนิคการผลิต ใน 5 แนว ไดแก แนว Action, Comedy, Drama, Horror และแนว Romantic 
พบวา  ตามความเห็นของผูเช่ียวชาญดานภาพยนตร ท้ังดานวิธีการนําเสนอและความเหมาะสม มี
ความแตกตางกันในแตละดานและแตละแนว 
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 The objectives of this research entitled “Presentation Processes of Thai Trailers 

Since 2000 - 2010” were: (1) to study the editing processes of the Thai trailers during a period 

from 2000 - 2010; and (2) to analyze the presentation processes of the Thai trailers during a 

period from 2000 to 2010 and also to measure the appropriateness of the Thai trailers. Five 

categories of the Thai trailers, viz., action, comedy, drama, horror, and romantic were studied; 

and  three movies characterized by being accepted as not only of the topmost money-maker 

but also of the greatest popular favor during their each presentation were included into each 

category under this study. The instrument used in collecting data was the interview form. The 

statistical procedure used in analyzing data was mean.  

 The findings could be concluded as the following.  

 The analytical results obtained by analyzing the presentation processes and the 

appropriateness of measurement of the Thai trailers shown during a period ranged from 2000 

to 2010 in three aspects i.e., 1) visual elements, 2) visual techniques, and 3) production 

techniques those included five categories of the Thai trailers, viz., action, comedy, drama, 

horror, and romantic indicated that the presentation processes and the appropriateness of the 

Thai trailers, according to the opinions of the film specialists, were of a difference in each 

aspect and in each category.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหจากอาจายธนากร เจียรกุล 
และอาจารยทุกทานท่ีไดใหโอกาสใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ และขอขอบคุณอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน และอาจารย ดร. ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา 
ท่ีไดเสียสละเวลาใหคําแนะนําและช้ีแนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธคร้ังน้ี 
 และผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา คณาจารยทุกทาน และเพ่ือนรวมรุน
ในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป ท่ีสนับสนุนและชวยเหลือ เปนกําลังใจใหแกผูวิจัยตลอดมา  รวมท้ัง
อีกหลายๆ ทานท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความเอ้ือเฟอ ทําใหงานวิจัย
ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงคไดดวยดี 
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