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บทคดัย่อ 

                 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเรื/อง “การถ่ายวีดีโอเพื/อโฆษณาการบริการผ่านสื/อ

ออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื/อโฆษณาผา่นสื/อออนไลน์” มีวตัถุประสงค ์1) ศึกษา

การถ่ายวีดีโอเพื/อโฆษณาการบริการของโรงแรม KLUB HOTEL ผ่านสื/อออนไลน์ 2) ศึกษา

กระบวนการตดัต่อวีดีโอโฆษณา การบริการของโรงแรม KLUB. HOTEL ผา่นสื/อออนไลน์ รวมถึง

การประสานงานต่างๆ จากการปฏิบติังานจริง ใหเ้กิดความพฒันาการทาํงานในอนาคตได ้

  ผู ้จดัทาํไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในโรงแรม Cinnamon Residence ตาํแหน่ง

GRAPHIC DESIGN  โดยมีหนา้ที/รับผดิชอบหลกัเกี/ยวกบัการ การถ่ายวดีีโอและตดัต่อดา้นงาน

บริการของโรงแรม โฆษณาผา่นสื/อออนไลน์  โดยปัญหาที/พบจากการถ่ายวดิีโอคือการ

ประสานงานไปทางโรงแรม KLUB HOTEL มีความล่าชา้ เนื/องจากมีลูกคา้ใชบ้ริการเป็นจาํนวน

มากจึงทาํใหเ้ขา้ไปถ่ายวดีีโอไดย้าก ส่วนการตดัต่อพบปัญหาเลก็นอ้ยในการตดัต่อ  

 หวงัเป็นอยา่งยิ/งวา่รายงานฉบบันีYจะเป็นประโยชน์และช่วยใหบุ้คคลที/ตอ้งการศึกษา การ

ถ่ายวดีีโอ และ การตดัต่อ ทางดา้นงานบริการนัYนเขา้ใจมากยิ/งขึYน  

 

คาํสําคญั : การถ่ายวดีีโอ / บริการ/ โฆษณา  
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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ที$มาและความสําคญัของปัญหา 
      ในสถานการณ์ปัจจุบนัโลกของเราได้ก้าวเขา้สู่ยุคดิจิทลัซึA งเป็นยุคสมยัทีAมีการเคลืAอนไหว

ตลอดเวลาไม่หยดุนิAง ทาํใหเ้กิดสิAงใหม่ๆเพิAมขึKนมากมาย โดยเฉพาะสืAอออนไลน์ทีAมีการเติบโตอยา่ง

ต่อเนืAองตามกาลเวลาทีAเปลีAยนไปทาํให้การตลาดและสังคมขยายตวัมากขึKน อีกทัKงยงัส่งผลให้เกิด

การเปลีAยนแปลงอยา่งรวดเร็ว และสิAงทีAไดรั้บผลกระทบจากกนัเปลีAยนแปลงนีK คือ การสืAอสารทาง

การตลาดทีAถูกแบ่งออกไปหลากหลายช่องทาง ซึA งในแต่ละประเภทช่องทางของการสืAอสารนัKนเองก็

มีการแข่งขนัทีAสูง ดงันัKนการโฆษณาจึงเขา้มามีบทบาทในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบั

ตวัสินคา้ทีAเราถือครองอยู ่

        สืAอออนไลน์ในปัจจุบนัไดถู้กตัKงใหเ้ป็นสืAอหนึAงทีAมีบทบาทในการสืAอสารกบัคนหมู่มาก ซึA งสืAอ

ออนไลน์นัKนสามารถแบ่งออกไดอี้กมากกวา่หนึAงช่องทาง โดยการทาํโฆษณานัKนจะพึAงสืAอเหล่านีK ใน

การเผยแพร่โฆษณาออกไปสู่ประชาชนและในแต่ละประเทศของตนเองไม่ไดใ้ชสื้AอเดียวทัKงหมด 

ยกตวัอยา่งช่องทาง ทีAเป็นสืAอสารมวลชน หรือ Mass Media เช่น Facebook Page และ Youtube ทีAถือ

เป็นสืAออนไลน์ ทีAมีค่านิยมแพร่หลายในประเทศไทย ในการใชเ้ป็นช่องการโฆษณาออนไลน์  

       เพราะเหตุผลขา้งต้นนีK  ทาํให้ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และ การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 

ออกมาและพฒันาต่อไปเพืAอใหป้ระสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์AตัKงเป้าหมายไว ้ 

      จากทีAไดศึ้กษางานโฆษณา ในแผนก Graphic Design ของโรงแรม Cinnamon Residence เพืAอ

ศึกษาถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณาและขัKนตอนการคิดโฆษณาการรับบรีฟจากหัวหน้าแผนก 

Graphic  และการทาํงานอยา่งเป็นระบบของทีมงานทีAช่วยใหก้ารทาํงานนัKนเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์

แบบ  

       
 

1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน 

 1. เพืAอศึกษาการถ่ายวีดีโอเพืAอโฆษณาการบริการของโรงแรม KLUB HOTEL ผ่านสืAอ

ออนไลน์  

               2. เพืAอศึกษากระบวนการตดัต่อวีดีโอเพืAอสร้างสรรคว์ีดีโองานบริการของโรงแรม KLUB. 

HOTEL เพืAอโฆษณา ผา่นสืAอออนไลน์ รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฏิบติังานจริง 

ใหเ้กิดความพฒันาการทาํงานในอนาคตได ้
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1.3 ขอบเขตของรายงาน  

                  เพืAอศึกษากระบวนการถ่ายวดีีโอและตดัต่อเพืAอโฆษณา การบริการของโรงแรม KLUB    

HOTEL  ผา่นสืAอออนไลน์โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro รวมถึงขัKนตอนการประสานงาน.   

ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาการฝึกงานโดยมีขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่งวนัทีA 14 พฤษภาคม – 30

สิงหาคม 2562 

 

 

1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 

 เพืAอทราบถึงกระบวนการผลิตสืAอโฆษณาผา่นช่องทางออนไลน์ โดยการถ่ายวดิิโอและตดั

ต่อรวมถึงเทคนิคการใช ้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพืAองานโฆษณา  

 



 

 

บทที$ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

          

         รายงานปฏิบัติสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาเรื5 องขั8 นตอนการถ่ายวีดีโอและตัดต่อเพื5อ

โฆษณาการบริการของโรงแรม Cinnamon Residence โดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ(Adobe Premiere Pro)   

 มุ่งศึกษาวิธีการและขั8นตอนในการผลิตสื5อโฆษณาในรูปแบบวีดีโอและการตดัต่อเพื5อการ

โฆษณาของโรงแรม KLUB HOTEL โดยจะใชโ้ปรแกรม (Adobe Premier Pro)ในการตดัต่อ ในการ

ผลิตวดีีโอเพื5อเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์  

 

ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้องกบัผู้ศึกษาในเรื$องต่อไปนีB 

             2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี5ยวกบัการตลาดผา่นสงัคมออนไลน์ 

           2.2 แนวคิดเกี5ยวกบัเทคนิคการตดัต่อ 

             2.3 บทบาทและหนา้ที5ของการโฆษณา 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกี$ยวกบัการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 

การตลาดสังคมออนไลน์ คือ รูปแบบของการสร้างเครื5องมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์ 

เน็ตซึ5 งมีการใชสื้5อออนไลน์ในการกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อสื5อ 

สาร และสร้างตราสินคา้ใหบ้รรลุตามความตอ้งการ โดยพื8นฐานการสร้างการตลาดสังคมออนไลน์ 

นั8นเปีน การสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั8งเนื8อหา รูปภาพ ภาพเคลื5อนไหว เสียงเพื5อวตัถุประสงค ์

หลกัของการตลาดเพื5อกระจายเนื8อหาไปยงัผูบ้ริโภค ซึ5 งการตลาดผา่นสังคมออนไลน์ถือไคว้่าเปีน 

ความนิยม 

สามารถพฒันาช่องทางที5หลากหลายในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคที5ตอ้งการไดห้ลากหลาย

รูปแบบและ กิจกรรม เช่น อีเมลห์รือการโฆษณาออนไลน์บนเวบ็ไซต ์เปีนตน้ (Kaur, 2016) 

นอกจากนี8  สื5อสงัคมออนไลน์ยงัช่วยนกัการตลาดพฒันาโอกาสทางการธุรกิจในการเขา้ถึง 

กลุ่มลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี (Kelly, Kerr&Drennan, 2010 อา้งใน Godey, 

Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito&Singh, 2016) ยิ5งไปกวา่นั8น สื5อสงัคม ออนไลน์เป็น

หนทางในการสร้างเนื8อหาทางการตลาดของแบรนดไ์ดด้ว้ยการกสร้างสรรค ์กระจายหรือ 

นาสื5อไ ปถึงผูบ้ริโภค เป็นเครื5องมือประเภทหนึ5งที5สร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้และนกัการตลาดนิยม 

ชมชอบในการใชส้ร้างการตลาด (Tsai&Men, 2013 อา้งใน Godey, etal., 2016)  
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ทั8งนี8 ตวัอยา่งการใชสื้5อสังคมออนไลน์ของวงการธุรกิจสินคา้หรูหราหรือตราสินคา้ระดบั

แพงนิยมใชเ้ครื5องมือสื5อสงัคมออนไลน์เป็นหลกัในการกระตุน้ทางการตลาดเพื5อสร้างใหต้ราสินคา้

ประสบความสาํเร็จ ตวัอย่างเช่น หลุยส์ วิตตอง (LouisVuitton: LV) มีการนาํเสนอวีดีโอการเดิน

แบบผา่น ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ5 งทาใหเ้หล่าบรรดาผูชื้5นชอบตราสินคา้ นิยมชมชอบและมีความสุข

กบัโชวไ์ดเ้หมือนใกลชิ้ดกบัตราสินคา้และกิจกรรมของตราสินคา้ (Kapferee, 2012) รวมไปถึงเบอร์

เบอรี5  (Burberry) มีการนาเสนอร้านคา้ออนไลน์ต่อลูกคา้ชาวจีน ซึ5 งเป็นการเปิดบริการบนโลก

อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั5วโมง โดยรวมไปถึงระบบการอาํนวยความสะดวกและเปิดให้มีการพูดคุย

แลกเปลี5ยนสอบถาม ทั8งนี8 เบอร์เบอรี5ยงัมีบญัชีการเขา้ถึงของนกัสังคมออนไลน์ชาวจีนผา่นเวบ็ไซต ์

ไม่วา่จะเป็นkaixin001.comและ douban.comทั8งนี8  ผูมี้ชื5อเสียงพื8นเมือง ของชาวจีนยงัมีการสนทนา

เกี5ยวกบั เบอร์เบอรี5ผา่นสื5อสงัคมออนไลน์อนัเป็นชื5อเสียงของจีนหรือโปรแกรมที5มีชื5อเสียงบนโลก

ออนไลน์ที5เรียกว่า ไวโบ (Weibo) ซึ5 งเป็นเวบ็ไซตใ์นรูปแบบไมโครบล็อกที5มีชื5อเสียงที5สุดในจีน 

นอกจากนี8  เดือน มกราคม ปี 2012 เบอร์เบอรี5 มีผูติ้ดตามจานวน 180,000 คนในเวบ็ไซตไ์วโบ ซึ5 ง

เพิ5มขึ8นจาก 90,000 คนในตน้ปี 2011 (Spillecke&Perrey, 2012) นอกจากนี8  การตลาดของธุรกิจ

ประเภทหรูหราหรือ สินคา้ระดับแพงมีการใช้สื5อสังคมออนไลน์ในการกระตุ้นยอดขาย โดย 

Kim&Ko (2012) ไดอ้ธิบายการใชก้ารตลาดของสื5อสังคมออนไลน์จากสินคา้ประเภทหรูหราหรือ

ระดบัแพงถึงความพยายามพฒันาตราสินคา้ดว้ย 5ทิศทางผ่านระบบการตลาดสังคมออนไลน์ ซึ5 ง

ประกอบดว้ย ความบนัเทิง การปฏิสัมพนัธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง และการตลาดแบบปาก

ต่อปาก 

 

2.2 แนวคดิเกี$ยวกบัเทคนิคการตดัต่อ 

    อกัษรในภาษาองักฤษ คาํวา่ (EDIT) ทั8งสี5ตวัคือ E,D,I และ T นั8น ลว้นมีความหมายเกี5ยวกบั 

การตดัตอรายการทั8งสิ8นความหมายแต่ละตวัอกัษร E=Elect แปลวา่ เลือก หรือคดัเลือก หมายถึงการ

คดัเลือก (Shot) ที5ดีทีสุดจากมวนที5ถ่ายทาํมา ซึ5 งการออกไปถ่ายทาํนั8นจะถ่ายภาพเผื5อเลือกไวแ้ลว้จึง

ตอ้งนาํมาคดัเลือกเฉพาะShot ที5มีความ ถูกตอ้ง และมีคุณภาพที5ดีสุด 

D = (Decision) แปลว่าการตดัสินใจหมายถึงเมื5อคดัเลือกแลว้ตอ้งตดัสินใจอยา่มวัเสียดาย Shot 

นั8นก็สวย (Shot) นี8 ก็นาใชถ้า้มวัแต่ลงัเลงานอาจไม่เสร็จทนัตามกาํหนดและบางครั8 งจึงตอ้งใส่ภาพ

ตามความอยากมากกวา่ตามความหมายที5ตอ้งการจะสื5อ 
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I= (Integrate) แปลวา่ การนาํมารวมกนัหรือบูรณาการ เป็นการนาํShotต่างๆที5คดัเลือกไวม้าร้อย

เรียงลาํดบัขั8นตอนใหเ้ชื5อมโยงผสมผสานทั8งดานเทคนิคดา้นความถูกตอ้งของเนื8อหาเขา้ไว ้ดว้ยกนั

อยา่งมีศิลปะ 

T= (Terminate) แปลว่า การทาํให้สิ8นสุดหรือจุดหมายปลายทางหมายถึงต้องจบลงด้วยดีมี 

คุณภาพตรงตามวตัถุประสงค ์

ลกัษณะการตัดต่อ 3 รูปแบบ ดงันีB 

         1.การตดัชนภาพ (The Cut) คือการตดัภาพชนกนัจากช็อตหนึ5 งตอตรงเขากบัอีกช็อตหนึ5 ง 

วธีินี8คนดูจะไม่ทนัสงัเกตเห็น 

         2.การผสมภาพ (The Mix) หรือ (The Dissolve) เป็นการค่อยๆเปลี5ยนภาพจากช็อตหนึ5งไป

ยงัอีกช็อตหนึ5งโดยภาพจะเหลื5อมกนัและคนดูสามารถมองเห็นได ้

3.การเลือนภาพ (The Fade) เป็นการเชื5อมภาพที5คนดูสามารถเห็นไดมี้ 2 แบบ คือ การเลือนภาพ

เขา้ (fade in) คือการเริ5มภาพจากดาํแลว้ค่อยๆปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ8นมกัใชส้าํหรับการเปิดเรื5อง 

การเลือนภาพออก (fade out) คือการที5ภาพในทา้ยช็อตค่อยๆมืดดาํสนิทมกัใชส้าํหรับการปิดเรื5อง

ตอนจบ ในการตดัต่อ ควรคาํนึงถึงความรู้เบื8องตน้ 6 ประการดงันี8       

1.แรงจูงใจ (Motivation) ในการตดัตอไม่วา่จะการ(cut), (mix) หรือ (fade) ควรมี เหตุผลที5ดีหรือ

มีแรงจูงใจเสมอ ซึ5 งแรงจูงใจนี8 อาจเป็นภาพ เสียง หรือทั8งสองอยางผสมกนัก็ได ใน ส่วนของภาพ

อาจเป็นการกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ5ง แมน้กัแสดงจะแสดงเพียงเลก็นอ้ย เช่น การขยบั ร่างกายหรือ

ขยบัส่วนของหนา้ตาสาํหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหนึ5งเช่นเสียงเคาะประตู หรือ เสียงโทรศพัท์

ดงั หรืออาจเป็นเสียงที5ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene) 

2.ขอ้มูล (Information) ขอ้มูลในที5นี8 คือขอ้มูลที5เป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงขอ้มูลใหม่ คือถา้ไม่มี

ขอ้มูลอะไรใหม่ในช็อตนั8น ๆ กไ็มจาํเป็นตอ้งนาํมาตดัต่อ ไม่วา่ภาพจะมีความ งดงามเพียงไร กค็วร

ที5จะเป็นขอ้มูลภาพที5แตกต่างจากช็อตที5แลว้ ยิ5งมีขอมูลภาพที5คนดูเห็นและ เขา้ใจมากขึ8น ผูช้มก็ยิ5ง

ไดรับขอ้มูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ8นเป็นหนาที5ของคนตดัที5จะนาํขอ้มูลภาพ มารอยให้มากที5สุด

โดยไม่เป็นการยดัเยยีดใหค้นดู 

3.องค์ประกอบภาพในช็อต (Shot Composition) ผูต้ดัไม่สามารถกาํหนด องค์ประกอบภาพ

ในช็อตได ้แต่งานของผูต้ดัคือควรใหมี้องคป์ระกอบภาพในช็อตที5สมเหตุสมผล และเป็นที5ยอมรับ

ปรากฏอยู ่องคป์ระกอบภาพในช็อตที5ไม่ดีมาจากการถ่ายทาํที5แย ่ซึ5 งทาํให้การตดัต่อทาํไดล้าํบาก

มากขึ8น 

4.เสียง (Sound) เสียงคือสวนสําคญัในการตดัต่ออีกประการหนึ5 ง เสียงรวดเร็วและลึกมากกว่า

ภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลงัภาพเพื5อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดนัอนัรุนแรง 

และอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมใหผู้ช้มเตรียมพร้อมสาํหรับการเปลี5ยนฉาก สถานที5 

หรือแมแ้ต่ประวติัศาสตร์ความคลาดเคลื5อนของเสียงที5เหมาะสมเป็นการลดคุณค่าของ การตดัต่อ
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เช่น (LS) ของสํานักงานได้ยินเสียงจากพวกเครื5 องพิมพ์ดีดตดัไปที5ช็อตภาพใกลข้อง พนักงาน

พิมพดี์ด เสียงไม่เหมือนกบัที5เพิ5งไดย้นิในช็อตปูพื8นคือเครื5องอื5นๆหยดุพิมพท์นัทีเมื5อตดัมาเป็นช็อต

ใกลค้วามสนใจของผูช้มสามารถทาํให้เกิดขึ8นไดด้ว้ยเสียงที5มาล่วงหนา้ (lapping) ตวัอยา่งเช่นการ

ตดัเสียง 4 เฟรมลวงหนา้ก่อนภาพ เมื5อตดัจากภาพในอาคารมายงัภาพฉากนอกอาคาร 

5.มุมกลอ้ง (Camera Angle) เมื5อผูก้าํกบัฯ ถ่ายทาํฉากจะทาํโดยเริ5มจากตาํแหน่งต่างๆ(มุมกลอ้ง) 

และจากตาํแหน่งต่างๆเหล่านี8 ผูก้าํกบัฯจะให้ถ่ายช็อตหลายๆช็อตคาํว่า “มุม” ถูกใช้เพื5ออธิบาย

ตาํแหน่งของกลอ้งเหล่านี8 ซึ5 งสัมพนักบัวตัถุหรือบุคคลหวัใจสาํคญัคือแต่ละครั8 งที5 (cut) หรือ (mix) 

จาก (shot) หนึ5งไปอีกช็อตหนึ5งกลอ้งควรมีมุมที5แตกต่างไปจากช็อตก่อนหนา้นี8สาํหรับคนตดัความ

แตกต่างระหว่างแกนไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมกัจะนอ้ยกว่า 45 องศาเมื5อถ่ายบุคคลเดียวกนั 

ดว้ยประสบการณ์รูปแบบนี8อาจดดัแปลงไดอี้กมาก 

6.ความต่อเนื5อง (Continuity) ทุกครั8 งที5ถ่ายทาํในมุมกลอ้งใหม่นกัแสดงหรือคนนาํเสนอจะตอ้ง

แสดงการเคลื5อนไหวหรือทาํท่าเหมือนเดิมทุกประการกบัช็อตที5แลว้วิธีการนี8 ยงัปรับใชก้บั(take)ที5

แปลกออกไปดว้ย 

ความต่อเนื5องของเนื8อหา (Continuity of content) ควรมีความต่อเนื5องของเนื8อหาเช่นนกัแสดงยก

หูโทรศพัทด์ว้ยมือขวาในช็อตแรกดงันั8นก็คาดเดาไดว้่าหูโทรศพัทย์งัคงอยูใ่นมือขวาในช็อตต่อมา

งานของคนตดัคือทาํใหแ้น่ใจวา่ความต่อเนื5องยงัคงมีอยูทุ่กครั8 งที5ทาํการตดัต่อในซีเควนส์ 

ความต่อเนื5องของการเคลื5อนไหว(Continuity of movement) ความต่อเนื5องยงัเกี5ยวของกบัทิศ

ทางการเคลื5อนไหวหากนกัแสดงหรือบุคคลเคลื5อนที5จากขวาไปซา้ยในช็อตแรกช็อตต่อมากค็าดเดา

ว่านักแสดงหรือบุคคลจะเคลื5อนไหวไปในทิศทางเดียวกนัเวน้แต่ในช็อตจะให้เห็นการเปลี5ยน

ทิศทางจริง ๆ 

ความต่อเนื5องของตาํแหน่ง (Continuity of position) ความต่อเนื5องยงัคง ความสาํคญัในเรื5องของ

ตาํแหน่งนักแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยู่ทางขวามือของฉากในช็อตแรกดงันั8นเขา

จะตอ้งอยูข่วามือในช็อตต่อมาดว้ยเวน้แต่มีการเคลื5อนไหวไปมาใหเ้ห็นในฉากถึงจะมีการเปลี5ยนไป 

ความต่อเนื5องของเสียง (Continuity of sound) ความต่อเนื5องของเสียงและสัดส่วนของเสียงเป็น

สวนที5สําคญัมากถา้การกระทาํกาํลงัเกิดขึ8นในที5เดียวกนัและเวลาเดียวกนัเสียงจะตอ้งต่อเนื5อง

จากช็อตหนึ5งไปยงัช็อตต่อไปเช่นในช็อตแรกถา้มีเครื5องบินในทอ้งฟ้าแลว้ไดย้นิเสียงดงันั8นต่อมาก็

ตอ้งไดย้ินจนกว่าเครื5องบินนั8นจะเคลื5อนห่างออกไป แมว้่าบางครั8 งอาจไม่มี ภาพเครื5องบินให้เห็น

ในช็อตที5สอง แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่ไม่จาํเป็นตอ้งมีเสียงต่อเนื5องในช็อตต่อ 

ไปนอกจากนี8 ช็อตที5อยู่ในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกันจะมีเสียงพื8น(background sound)ที5  

เหมือนกนัเรียกวา่ background ambience, atmosphere หรือเรียกยอๆวา่atmosซึ5 งตอ้งมีความ ต่อเนื5อง 
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           การตดั (The Cut) 

การตดัเป็นวิธีการเชื5อมตอ้ภาพที5ธรรมดาที5สุดที5ใชก้นั เป็นการเปลี5ยนในพริบตาเดียวจากช็อต

หนึ5 งไปอีกช็อตหนึ5 งถา้หากทาํอยา่งถูกตอ้งมนัจะไม่เป็นที5สังเกตเห็นในบรรดาวิธีการเชื5อมภาพ 3 

แบบการตดัเป็นสิ5งที5ผูช้มยอมรับว่าเป็นรูปแบบของภาพที5เป็นจริงการตดัใช้ในกรณีที5เป็นการ

กระทาํที5ต่อเนื5อง ตอ้งการเปลี5ยนจุดสนใจ มีการเปลี5ยนแปลงของขอ้มูลหรือสถานที5เกิดเหตุการณ์

ผสมภาพ (The Mix) 

การผสมรู้จกักนัในชื5อของการเลือนภาพ (The Dissolve) การเลือนทบั (The Lap Dissolve) หรือ

การเกยทบั (The Lap) นี5 เป็นวิธีการเชื5อมจากช็อตหนึ5 งไปยงัอีกช็อตหนึ5 งที5ใช้กนัทั5วไปมากเป็น 

ลาํดบัที5 2 ทาํไดโ้ดยการนาํช็อตมาเลือนทบักนั ดงันั8นตอนใกลจ้บของช็อตหนึ5งจะเริ5มมีชีวิตต่อไป 

ค่อยๆเห็นเด่นขึ8นมาเมื5อช็อตเก่าจางหายไปช็อตใหม่ก็จะเขม้ขึ8นการเชื5อมแบบนี8 เห็นไดช้ดัมากจุด

กึ5งกลางของการผสมคือเมื5อภาพแต่ละภาพเขม้เท่า ๆ กนั เป็นการสร้างภาพใหม่ การผสมตอ้งใช ้

ดว้ยความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก การผสมควรใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การเลือนภาพ (The Fade) 

การเลือนภาพ เป็นการเชื5อมภาพที5ค่อยเป็นค่อยไปจากภาพใดภาพหนึ5 งไปยงัฉากดาํสนิทหรือ

ขาวทั8งหมดหรือจากจอดาํหรือขาวไปยงัภาพใดภาพหนึ5งการเลือน มี 2 ลกัษณะการเลือนภาพออก 

(fade out) เป็นการเชื5อมของภาพไปจอดาํ การเลือนภาพออก(fade out)ใชเ้มื5อ จบเรื5อง จบตอน ฉาก 

การตดัต่อการกระทาํ (The action edit) บางครั8 งเรียกการตดัต่อความเคลื5อนไหวหรือตดัต่อความ

ต่อเนื5อง เกือบจะใกลเ้คียงการตดั ชนภาพ มนัสามารถเป็นการให้สัญญาณหรือเคลื5อนไหวที5ง่าย

ที5สุด การตดัต่อตาํแหน่งภาพ (The screen position edit) 

การตดัต่อชนิดนี8บางครั8 งเรียกว่าการตดัต่อทิศทางa (directional edit) หรือการตดัต่อสถานที5 (a) 

(placement edit) อาจเป็นการตดัชนภาพ (Cut) หรือการผสม (Mix) แต่มกัจะเป็นการตดั ชน หากวา่

ไม่มีการเปลี5ยนของเวลา การตดัแบบนี8  มกัจะมีการวางแผนไวต้ั8 งแต่ช่วงก่อนถ่ายทาํหรือช่วง

ระหว่างการถ่ายทาํขึ8นอยู่กบัการกระทาํของช็อตแรกที5บงัคบัหรือกาํกบัให้สายตาของคนดูไปยงั

ตาํแหน่งใหม่บนจอ เสียงน่าจะเสนอใหย้ิ5งเป็นไปไดม้ากขึ8น การตดัชนทั8งเสียงปรบมือหรือตอน พดู

วา่ “ขอตอ้นรับ” หรือหลงัจากคาํพูด ถา้คุณอยากยดืเวลาเขา้ของปอมพิสโตผูย้ิ5งใหญ่ มีแรงจูงใจ ใน

การตดัชนภาพ ดงันั8นสังเกตไดว้่าผูช้มไดรั้บการบอกกล่าวว่าพวกเขากาํลงัจไดพ้บกบัปอมพิสโต 

ดงันั8นกพ็บเขากนัเลย องคป์ระกอบของช็อตกไ็ดผ้ล 

การตดัต่อรูปแบบ (The Form Edit) 

เป็นการอธิบายที5ดีที5สุดของการเชื5อมจากช็อตหนึ5 งซึ5 งมีการแสดงรูป สี5  มิติหรือเสียงไปยงั 

อีกช็อตหนึ5ง ซึ5 งมีการแสดงรูปทรง สี5 มิติ หรือเสียงนี8สมัพนัธ์กนัหากมีเสียงเป็นแรงจูงใจ การตดัต่อ 

รูปแบบสามารถเป็นการตดัชนได ้แต่สวนใหญ่แลว้จะเป็นการผสมหลกัการนี8 เป็นจริงเมื5อมีการ 

เปลี5ยนแปลงสถานที5และ/หรือบางครั8 ง เวลาเปลี5ยน 
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การตดัต่อที5มีเรื5องราว (The Concept Edit) 

บางครั8 งเรียกการตดัต่อที5เคลื5อนไหว หรือการตดัต่อความคิด เป็นการเสนอความคิดที5บริสุทธิh

ลว้นๆ เพราะวา่ 2 ช็อตที5ถูกเลือกและจุดที5ทาํการตดัต่อ การตดัต่อเรื5องราวนี8 เป็นการปูเรื5องในหวัเรา 

การตดัต่อที5มีเรื5องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี5ยนสถานที5เวลาผูค้นและบางครั8 งก็เป็นตวัเรื5อง 

มนัสามารถทาํได้โดยไม่มีการสะดุดของภาพถา้เป็นการตดัต่อที5มีเรื5 องราวที5ดีมนัสามารถบอก

อารมณ์เป็นอารมณ์ ดราม่าและสร้างความลึกซึ8 ง แต่ทาํยากถา้ไม่ไดว้างแผนเป็นอย่างดีแลว้ความ

ไหลลื5นของขอ้มูลภาพ อาจชะงกังนัไปเลย 

การตดัต่อแบบผนวก (The combined edit) 

เป็นการตดัต่อที5ยากที5สุดแต่มีพลงัมากที5สุดการตดัแบบผนวกนี8 เป็นการรวมการตดัต่อแบบหรือ

มากกวา่นั8นจากการตดัต่อทั8ง4 แบบที5กล่าวมาเพื5อใหก้ารตดัแบบผนวกไดผ้ลดีผูต้ดัจาํเป็นตอ้งจาํทั8ง

เสียงและภาพที5ใชไ้ดใ้นแต่ละช็อต ดงันั8นการตดัแบบนี8ควรไดรั้บการวางแผนเป็นอย่างดีทั8งก่อน

การถ่ายทาํและขณะถ่ายทาํ 

การตดัแบบต่อเนื5อง(Continuity Cutting)ประกอบดว้ย 2 ประเภทคือ(Match-cuts) แล (Cutway) 

1.1 (Match-cuts) หมายถึง การตดัต่อที5การแสดง (Action) จะต่อเนื5องจากช็อตหนึ5งไปสู่อีกช็อต

หนึ5งเช่น ภาพชนิดต่างๆในระดบัใกล ้กลาง ไกล และแต่ละช็อตก็ถ่ายจากมุมต่างๆกนัขอสาํคญัแต่

ละช็อตตอ้งแสดงถึงการแสดงที5ต่อเนื5องของการเคลื5อนไหวของตวัแสดงตาํแหน่งสายตาภาพที5ไม่

ต่อเนื5องมกัเกิดจากการเปลี5ยนตาํแหน่งหรือสายตาของตวัแสดงไม่อยูที่5เดิมซึ5 งจะมีผลมุมกลอ้งจะ

เกิดการกระตุก (Jump cut) ไดง่้าย เพราะการเปลี5ยนมุมกลอ้งไปซา้ย ขวา หรือยกใหสู้งขึ8นหรือตํ5าลง 

จากมุมเดิมบา้งจะช่วยอาํพรางไม่ใหค้นดูมองเห็นความไม่ต่อเนื5องได ้

         1.2 (Cut-Away) คือ ช็อตที5ไม่ใชส้วนหนึ5งของเหตุการณ์หลกัของเรื5อง (Main Event) ช็อต 

ประเภทนี8ไม่จาํเป็นตอ้งต่อเนื5องหรือมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัเรื5องแต่เป็นการเสริมเหตุการณ์

หลกัเช่นขณะถ่ายทาํฟุตบอลกาํลงัแข่งขนัในสนามกลอ้งอาจตดัภาพมาเป็นคนที5ชมฟุตบอลหรือ

โคช้ฟุตบอลกาํลงันั5งเชียรเหตุการณ์เกิดขึ8นอย่างชา้ๆน่าเบื5อหน่ายอาจจะใช ้(cut- away) มาแทรก

เพื5อใหดู้เร็วขึ8นและเพื5อดึงคนดูไปจากเหตุการณหลกัที5ไมน่าสนใจ นอกจากนี8ยงัใช(้cut-way) แทรก

ความไม่ต่อเนื5อง (jump-cut) ได ้

 

 

2. การตดัต่อแบบรวบรวม (Compilation Cutting) 

         การตดัต่อแบบรวบรวมเป็นการตดัต่อโดยรวบรวมเอาภาพถ่ายไดม้าต่อกนัข่าวและสารคดี 

จะเป็นการถ่ายแบบสแนพช็อต (Snap shot) ซึ5 งใชว้ิธีแบบนี8  คือมีลกัษณะคลา้ยภาพถ่ายมากกว่าใช ้

ภาพเล่าเรื5องเหตุการณ์จริงจะเป็นการบนัทึกการแสดงต่อเนื5องและภาพเหลานี8 จะถูกรอยเขา้ดว้ยกนั 

ดว้ยคาํบรรยายที5กลมกลืนกนัดงันั8นถา้ไม่มีเสียบรรยายแลว้จะเขา้ใจยาก 
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หลกัเกณฑข์องการตดัต่อแบบนี8  คือ เริ5มจากเหตุการณทั5วๆไปก่อนแลว้ค่อยๆเขา้ไปใกลเ้หตุการณ์

และการแสดงจนถึงรายละเอียดที5เฉพาะเจาะจงระยะภาพ (LS), (MS), (CU) จะแทรกไวต้รงไหนก็

ได ้ถา้มีคาํบรรยายใหโ้อกาสคาํบรรยายจะทาํใหภ้าพเหล่านั8นปะติดปะต่อเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีเหตุผลมี

ความหมายในเรื5องคุณสมบติัของภาพ (GRAPHIC), ความสัมพนัธ์ของการดาํเนินเรื5อง (SPACE), 

ความสมัพนัธ์ของความถี5ในการเลนภาพ (TEMPO), ความสมัพนัธ์ในเรื5องลีลา (RHYTHM) 

 

 1.ความสัมพนัธ์ของกราฟิก (GRAPHIC) 

         กราฟิก คือ คุณสมบติัของภาพที5เป็นเรื5องของความมืด ความสว่าง เส้นลี รูปทรงความลึก 

ความเคลื5อนไหวการหยดุนิ5งของภาพและการแสดงซึ5 งเกิดจากการจดัแสงจดัฉากจดัองคป์ระกอบ 

ภาพการวางมุมกลอ้งกราฟฟิคแต่ละอย่างจะให้ภาพที5มีคุณสมบติัต่างกนัไปการจดัวางกราฟิกมี 2 

แบบคือ การจดักราฟฟิคแบบต่อเนื5องและการจดักราฟิกแบบไม่ต่อเนื5อง 

1.1 เรียกว่า กราฟิกแมช์ (Graphic Match) มีการตดัต่อแบบนี8 ในบางกรณี เช่นการจดัว่างตาํแหน่ง 

การว่างในลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพื5อทาํให้ง่ายต่อการติดตามชมของผูดู้หรือการใชก้ารเคลื5อนกลอ้ง

ในทิศทางเดียวกนัของแต่ละช็อตเพื5อแสดงเหตุการณ์เดียวกนับางอย่างเช่นการแข่งขนักีฬาที5เห็น

ภาพนกักีฬาวิ5งเขา้สู่เส้นชยัที5ละคนหลายๆคนอาจจใชภ้าพคนแต่ละชอตวิ5งจากซา้ยไปขวาของกรอบ

ภาพตลอดจนหมด 

1.2 การจดักราฟิกแบบไม่ต่อเนื5องการเสนอภาพทั5วไปในละครมกัจดักราฟิกแบบไม่ต่อเนื5องอยู่

บ่อยครั8 งเช่นขนาดภาพจะเปลี5ยนตามเนื8อหาของเรื5องที5ตอ้งการขนาดภาพที5เปลี5ยนไปเช่นภาพไกล

เห็นตวัแสดงขึ8นที5ประตูบา้นตดัภาพเป็นขนาดกลางใหเ้ห็นวา่เป็นพระเอกแลว้ตดัเป็นภาพใกลเ้ห็น

หนา้ผูแ้สดงดีใจจะเห็นรายละเอียดและอารมณ์มากขึ8นการตดัต่อเป็นงานขั8นสุดทายที5สาํคญัมากแม้

การถ่ายทาํมาจะดีเพียงใดแต่ถาหากตดัต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์ไม่น่าสนใจขั8นตอนนี8

จึงตอ้งพิถีพิถนัทั8งดา้นเทคนิคและศิลปะ 

  

จากการศึกษาแนวคิดผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดเกี5ยวกบัเทคนิคการตดัต่อมาใชก้บัรายงานการ ปฏิบติั

งานสหกิจศึกษาเนื5องจากเทคนิคการตดัต่อรายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วง บนัเทิงโดยไดน้าํเทคนิค

มาใชใ้นการตดัต่อรายการโดยใชเ้ทคนิคการตดัต่อแบบต่อเนื5อง ซึ5 งประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 

(Match-Cuts) และ (Cut-Away)  

2.3 บทบาทและหน้าที$ของการโฆษณา 

บทบาทหน้าที$ของการโฆษณา 

        กลป์ัยกร วรกุลลฎัฐานีย  ์และพรทิพย  ์สัมปัตตะวนิช (2551: 56-59) ไดอ้ธิบายบทบาทและ 

ความสัมพนัธ์ของโฆษณาในทางการตลาดทาํให้เห็นถึงจุดเด่นของ การโฆษณาที5แตกต่างไปจาก 

เครื5องมืออื5นๆ คือความสามารถในการสร้างการตระหนกัและรู้จกัสินคา้รวมถึงการวางตาํแหน่งตรา 
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สินคา้ ใหเ้ขา้ ไปสู่ในใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วและทั5วถึงและไดส้รุปบทบาทของการโฆษณา

ใน ตลาดไวด้งันี8  

1.โฆษณากับความต้องการของลูกค้าและอรรถประโยชน์สินค้า(customer need and product 

utility)  บทบาทของการโฆษณาคือการสื5อสารถึงความสามารถของสินคา้ในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ทั8งในความตอ้งการเชิงหนา้ที5และความตอ้งการเชิงจิตวิทยาอรรถประโยชน์ของ

สินคา้เช่นการกล่าวถึงสินคา้ที5มีประสิทธิภาพมาก หรือสินคา้บางชนิดแสดงสถานภาพที5หรูหราของ

ผูใ้ชสิ้นคา้เป็นตน้ดงันั8นจุดเริ5มตน้ของการโฆษณาอยูที่5การทาํวจิยัถึงความ 

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.การแลกเปลี5ยน การรับรู้ และความพึงพอใจ (exchange, perception and satisfaction) 

 2.1 การแลกเปลี5ยน เป็นบทบาทของการโฆษณาคือการใหข้อ้มูลที5เกี5ยวขอ้งกบัสินคา้ไปยงั

ผูซื้8อ เพื5อทาํให้ผูซื้8อเกิดความมั5นใจ การโฆษณาสามารทาํให้ในขณะที5ผูซื้8อมีแนวโน้มในการซื8อ

สินคา้และตดัสินใจ ซื8อสินคา้เมื5อไดรั้บข่าวสารจากผูซื้8อ 

         2.2 การรับรู้ บทบาทโฆษณาคือการใหผู้บ้ริโภครับรู้ขอ้มูลสินคา้ และรายละเอียดของสินคา้

ในทิศทางที5นกัโฆษณาตอ้งการ การโฆษณาที5มีการสร้างสรรคที์5ดีจะสามารถสร้างปรับหรือเปลี5ยน

การรับรู้ของผูบ้ริโภคเป้าหมายเกี5ยวกบัสินคา้ไดดี้ทาํใหเ้กิดความเชื5อในความสามารถของสินคา้วา่

จะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดด้ว้ยอรรถประโยชน์ทั8งสินคา้มี 

         2.3 ความพึงพอใจ บทบาทของการโฆษณาคือการตอกย ํ8าความพึงพอใจ โดยการย ํ8าเตือน

ผูบ้ริโภคเป้าหมายถึงเหตุผลในการซื8อสินคา้ การตอกย ํ8าการตดัสินใจที5ฉลาดและ ถูกตอ้งของ

ผูบ้ริโภคเพราะความพึงพอใจในการซื8อและใชสิ้นคา้นาํมาซึ5งการใชใ้นครั8 งต่อไป 

  3. โฆษณากบัการแบ่งส่วนตลาดและการสร้างความแตกต่างให้สินคา้ การเนอข่าวสารที5

เกี5ยวขอ้งกบัสินคา้ที5เป็นสนใจและสอดคลอ้งกบัความตอ้ง การของแต่ละตลาด และเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางการสื5อสารที5แตกต่างกนัออกไปทั8งนี8 เพราะแต่ละส่วนตลาดจะมีความตอ้งการที5แตกต่างกนั 

 4. การโฆษณากบัการทาํผลกาํไร การโฆษณาเป็นเครื5องมือหรือเป็นปัจจยัที5มีผล โดยตรง

ต่อการเกิดรายไดข้อง บริษทั โดยการโนม้นา้วและย ํ8าเตือนเกี5ยวกบัคุณค่าของตราสินคา้อยูเ่สมอๆ

จนเกิดเป็น ความภคัดีต่อตราสินคา้ขึ8น 

  5. โฆษณากับการสร้างตราสินค้า  โฆษณาบอกถึงคุณภาพตราสินค้าที5 เ กิดขึ8 นจาก

คุณลกัษณะสินคา้ที5รับรู้ได ้และก่อให้เกิดการรับรู้ในบุคลิกภาพตราสินคา้ ซึ5 งเป็นปัจจยัที5สําคญั

อยา่งยิ5งในการสร้างความผกูพนัระหวา่งผูบ้ริโภคกบั ตราสินคา้ 

    6. โฆษณากบัการตลาดที5ไม่หวงัผลกาํไร โฆษณามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะกบัวงการธุรกิจนั8น

แต่ยงัเป็นบทบาทสําคญักบัองค์กรที5ไม่หวงัผลกาํไรอื5นๆดว้ยที5สามารถใชโ้ฆษณาเป็นเครื5องมือ

เช่นเดียวกบัองคก์รธุรกิจทั5วไป 

 



 

 

11 

การโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 

   การโฆษณาประเภทนี8 จะเน้นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที5จะซื8อสินคา้หรือบริการ ของผู ้

โฆษณาที5เป็นองคก์รธุรกิจทั8งหลายทั8งนี8 เพื5อสร้างความดึงดูดใจใหลู้กคา้เป้าหมายเกิดความสนใจที5

จะดูและซื8อ สินคา้ โดยผา่นสื5อโฆษณาต่างๆ แบ่งเป็น 4ประเภทไดแ้ก่ 

 1) การโฆษณามุ่งสู้ผูบ้ริโภค (consumer advertising) เป็นการโฆษณาผา่นสื5อมวลชนต่างๆ

การนําข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภค ได้แก่ สื5อทางโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และสื5อ

โฆษณาอื5นๆการโฆษณาประเภทนี8  จะทาํการโดยบริษทัที5ทาํการผลิตสินคา้ตวัแทนทางการตลาด 

ไปสู่กลุ่มลูกค้าที5ซื8 อและใช้สินค้าที5มีอยู่เป็นจาํนวนมากในตลาด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที5ใช้ใน

ชีวติประจาํวนัเช่นสบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซกัฟอก เป็นตน้ 

    2) การโฆษณามุ่งอุตสาหกรรม (industrial advertising) การโฆษณาประเภทนี8  มีจุดประสงค์

ให้กลุ่มลูกคา้ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมเพื5อเป็น ขอ้มูลในการตดัสินใจซื8อสินคา้และ

บริการทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์พื5อการอุตสาหกรรม เช่น วตัถุดิบเครื5องจกัรกล

บริการซอ้มแซมบาํรุงรักษา ชิ8นส่วนประกอบเป็นตน้ 

    3) การโฆษณามุ่งการคา้ (trade advertising) การโฆษณาประเภทนี8 จะถูกนาํมาใชใ้นเรื5อง

ของการเพิ5มช่องทางการจดัจาํหน่าย และบริการของบริษทัที5ทาํการโฆษณา ทั8งนี8 เพื5อให้มีการเพิ5ม

การขายมากขึ8น โดยส่วนใหญ่นิยมนาํบุคคลที5มีชื5อเสียงเกี5ยวกบัสินคา้ชนิดนั8นๆ มานาํเสนอ เพื5อ

สร้าง 

ความน่าเชื5อถือและไวว้างใจ 

    4) การโฆษณามุ่งงานอาชีพ (professional advertising) เป็นการโฆษณาที5ผูผ้ลิตหรือ 

ตวัแทนจาํหน่ายโฆษณาใหแ้ก่บุคคลผูมี้อาชีพต่างๆ ไดซื้8อ สินคา้ไวใ้นการประกอบอาชีพการ 

งานรวมทั8งแนะนาํใหลู้กคา้และผูที้5เกี5ยวขอ้ง ไดซื้8อสินคา้ไวใ้ช ้เช่น อาชีพที5เกี5ยวขอ้งกบัแพทย ์

วศิวกร เกษตร บญัชี ทนายความ นกัร้อง นกัแสดง เป็นตน้ 

     

                สรุป ความคิดเห็นของผูศึ้กษาและเขา้ใจการทาํโฆษณาการบริการของโรงแรม KLUB 

HOTEL เป็นงานละเอียดอ่อนมากและมีบทบาทมากในการผลิตสื5อ ในแต่ละขั8นตอนการทาํโฆษณา

ตั8งแต่เขา้รับบรีฟจากหัวหนา้แผนก Graphic จนถึงขั8นตอนสุดทา้ยของการทาํโฆษณา ทุกขั8นตอน

ตอ้งไตร่ตรองให้ครบถว้นเพื5อที5จะให้ฝ่ายที5รับผิดชอบอื5นๆทาํงานที5ไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างตรง

ตามวตัถุประสงค์ ของโรงแรม เพื5อให้ทาํงานไดง่้ายและเขา้ใจตรงกนั โฆษณาที5เราเห็นทาง สื5อ

ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คและ ยทูู๊ป  เป็นสื5อที5ทาํรายไดข้องช่องทางออนไลน์ และยงัไดรู้้ถึง (Rating) 

ของผูรั้บชมสื5ออีกดว้ย  

     

        



 

 

บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1.1 ชื$อสถานประกอบการ โรงแรม Cinnamon Residence  

     

3.1.2 ที$ตั;งสถานประกอบการ 62/67-68 ซอยวภิาวดี 42 ถนนวภิาวดีรังสิต  

                                                       แขวงลาดยาว,10900,จตุจกัร/Chatuchak,   

                                                       กรุงเทพมหานคร/Bangkok             

 

 

 

 
 

 

3.1 สัญลกัษณ์  (Logo) โรงแรม Cinnamon Residence 
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3.2 แผนที$ โรงแรม Cinnamon Residence 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

   

                    โรงแรม Cinnamon Residence  เป็นสานที@ประกอบการเชิงการคา้ที@นกัธุรกิจตัFงขึFน เพื@อ                                

บริการผูเ้ดินทางในเรื@องของที@พกัอาศยั อาหาร และบริการอื@น ๆ ที@เกี@ยวขอ้งกบัการพกัอาศยัและเดิน

หรืออาคารที@มีหอ้งนอนหลายหอ้ง ติดต่อเรียงรายกนัในอาคารหนึ@งหลงัหรือหลายหลงั ซึ@ งมีบริการ

ต่างๆ เพื@อความสะดวกของผูที้@มาพกั ซึ@ งเรียกวา่ "แขก" (guest) 

 

บริการต่างๆของ  โรงแรม Cinnamon Residence 

   

                  บริการต่างๆดา้นการบริการที@พกัและบริการรับจดังาน มิตติFง งานแต่งงานงานสําคญั

ต่างๆ อีกทัFงยงัมีบริการหอ้งอาหารภายในโรงแรมอีกดว้ย  
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                   3.3 รูปภาพหน้าเวบ็ไซต์(Cinnamon-Residence.com)ที$มข้ีอมูลการบริการ 

 

3.3 บริการทางเวบ็ (Cinnamon-Residence.com) ที@สามารถเขา้ไปดูบริการต่างๆของโรงแรมได ้

  

                บริการของ (Cinnamon-Residence.com)  เป็นเวบ็ที@ไซต ์เนน้ในเรื@องการใหข้อ้มูลแลการ

บริการของทางโรงแรม Cinnamon Residence  โดยจะมีบริการจองที@พกัของโรงแรม  เช่น เขา้ที@พกั

วนัวนัไหนตอ้งการหอ้งแบบไหนกมี็ใหเ้ลือกภายในเวบ็ไซต ์ 
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                       3.4 บริการทางเวบ็(Cinnamon-Residence.com)ที$มข้ีอมูลการบริการ 

   

    

3.3 รูปแบบการจดัการและการบริหารงานขององคก์ร 

 

              3.5 แผนภูมการจดัการองคก์รและการบริหารงานโรงแรม Cinnamon Residence 

 

 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที@นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งที@นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นาย. พีรพฒัน์  มหารมย ์ (Graphic Design)  
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3.4.2 ลกัษณะงานที@นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากการ รายงานคือ  การทาํ โปสเตอร์

เมนูอาหารของโรงแรม Cinnamon Residence เพื@อโฆษณาใหก้บัหอ้งอาหาร CherAme ซึงเป็น

หอ้งอาหารของทางโรงแรม รวมถึงการถ่ายภาพอาหารแลว้นาํมาตดัต่อเป็นโปสเตอร์ แลว้นาํไปลง

สื@อออนไลน์ใน(PageFacebook )และ(Cinnamon-Residence.com) 

  

3.5.1  ชื@อ สกลุของพนกังานที@ปรึกษา   พี@บิZก นาย พีรณฐั เขียวอยู ่ 

 

3.5.2  ตาํแหน่งงานของพนกังานที@ปรึกษา  Supervisor Graphic Design 

 

 

 

 

 
 

3.6 รูปภาพพนักงานที$ปรึกษาโรงแรม Cinnamon Residence 
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3.6  ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัที@ 14 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2562 

 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์เวลา 8.30 น - 18.00 น 

 

3.7 ขัFนตอนและวธีิการดาํเนินงานเพื@อนาํเสนอผลงานและพฒันาการของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

โดยแบ่งตามประเภทของรายงานที$นักศึกษาดาํเนินดงันี; 

 

3.7.1 ขั;นตอน วธีิดาํเนินงานเพื$อนําเสนอผลงานสําหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

 สปัดาห์ที@ 1 ศึกษาตวัผลงานจากที@พี@เลีFยงทาํพร้อมเรียนรู้เทคนิคการทาํงาน 

โดยใชโ้ปรแกรม  Adobe Photoshop และถ่ายภาพอาหาร 

 สปัดาห์ที@ 2 ทาํสื@อออนไลน์ผา่นโปรแกรม Photoshop  

 สปัดาห์ที@ 3 ผลิตวดิีโอเมนูอาหารของทางโรงแรม 

 สปัดาห์ที@ 4 วางแผน storyboard เพื@อเริ@มถ่ายทาํ  

 สปัดาห์ที@ 5 ถ่ายวดิีโอการเดินทางของทางโรงแรม  

 สปัดาห์ที@ 6 ตดัต่อวดิีโอของโรงแรม KLUB 

 สปัดาห์ที@ 7 ทาํภาพเคลื@อนไหวผา่นโปรแกรม Adobe After Effect 

 สปัดาห์ที@ 8 ตดัต่อวดิีโอของโรงแรม KLUB 

 สปัดาห์ที@ 9 ทาํภาพเคลื@อนไหวผา่นโปรแกรม Adobe After Effect 

 สปัดาห์ที@s10 ทาํภาพเคลื@อนไหวผา่นโปรแกรม Adobe After Effect  

 สปัดาห์ที@11 ทาํภาพเคลื@อนไหวผา่นโปรแกรม Adobe After Effect 

 สปัดาห์ที@12 ถ่ายวดีีโอของโรงแรม KLUB 

 สปัดาห์ที@13 ตดัต่อวดิิโอของโรงแรม KLUB 

 สปัดาห์ที@14 แกไ้ขงานตดัต่อวดิิโอของโรงแรม KLUB 

 สปัดาห์ที@15 แกไ้ขงานตดัต่อวดิิโอของโรงแรม KLUB 

 สปัดาห์ที@16 ตดัต่อวดิิโอของโรงแรม KLUB  

 

ตารางที$ 3.1 ขั;นตอนวธีิการดาํเนินงานเพื$อนําเสนอผลงานสําหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกศึิกษา 
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3.7.2 การเขยีนขั;นตอนและวธีิการดาํเนินงานสําหรับการจัดทาํรายงานสหกจิศึกษา 

 

ขัFนตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม 

2562 

มิถุนายน 

2562 

กรกฏาคม 

2562 

สิงหาคม 

2562 

การนาํเสนอหวัขอ้รายงาน    •             

การรวบรวมขอ้มูล 

เบืFองตน้ 

      •          

การปฏิบติัการ 

กิจกรรมพิเศษ 

        •        

ติดตามผลงาน             •    

สรุปการปฏิบติังานทัFงหมด              •   

นาํมาเขียนเป็นเล่มรายงาน               •  

 

ตารางที$3.2 แสดงระยะเวลาและพฒันาการของตวัรายงาน 

 

 

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

  

 3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

  เครื@องคอมพิวเตอร์จาํนวน 1 เครื@อง 

               เมาส์ จาํนวน อยา่งละ 1 ชุด 

  หูฟัง จาํ นวน 1 ชุด 

  

 3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟแวร์ 

  โปรแกรม Adobe Photoshop 

  โปรแกรม Adobe Illustrator 

  โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

   

                            3.8.3 อุปกรณ์อื$นๆ 

                                         สมุดและปากกา จาํนวน 1 ชุด 



 

 

บทที$ 4 

ผลการปฏิบตังิาน 

                     จากการปฏิบติังานเรื/อง “การถ่ายวดีีโอเพื/อโฆษณาการบริการผา่นสื/อออนไลน์ของ

โรงแรม “Cinnamon Residence” ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้ขัJนตอนในการผลิตสื/อการถ่ายวดีีโอและตดัต่อ

ดว้ยโปรแกรม Adobe Premiere pro เพื/อโฆษณาผา่นสื/อออนไลน์  

แนวคดิของการถ่ายวดีโีอและตดัต่อด้านการบริการของโรงแรม KLUB HOTEL 

            โรงแรม KLUB HOTEL มีสิ/งที/น่าสนใจมากมายในการใหบ้ริการเป็นอยา่งมาก  เมื/อพดูถึง

คาํวา่โรงแรม นอกเหนือจากที/พกัอาศยัแลว้ คงรวมไปถึง อาหาร และการใหบ้ริการดา้นต่างๆ โดย

วดีีโอที/ไดเ้ผยแพร่ไปนัJน แสดงใหเ้ห็นถึงมุมมองดา้นต่างๆที/น่าสนใจของโรงแรมทัJงหมด 

                   

                    การทาํงานของฝ่ายถ่ายวดีโีอและตัดต่อ  

   4.1 ขัJนตอนการเตรียมงาน  (Pre-Production)  

  4.2 ขัJนตอนการผลิต   (Production)   

  4.3 ขัJนตอนหลงัการตดัต่อ (Post-production) 
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          4.1 ขั@นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

 ประชุมเพื/อรับงานและเริ/มรับคาํสั/งจากหัวหนา้แผนก IT ตาํแหน่ง IT Director ชื/อ วรวุฒิ 

ไพศาล และเริ/มวางแผนในการถ่ายทาํโดย การเขียน สตอรี/บอร์ด เรื/ อง การบริการของโรงแรม

KLUB HOTEL และนาํไปเสนอกบั IT Director เพื/อใหท้าํการตดัสินใจและอนุมติัก่อนที/จะเขา้ถ่าย

ทาํ ถา้อนุมนัติเรียบร้อยแลว้จึงสามารถเขา้ไปถ่ายทาํไดต้าม สตอรี/บอร์ดที/เสนอไปโดยที/จะตอ้ง

ติดต่อประสานงานกบัโรงแรม KLUB HOTEL ก่อน เป็นเวลา 1 เดือน แลว้โรงแรมจะแจง้วนัเวลา

กบั IT Director เพื/อไปถ่ายทาํไดเ้ลย   

 

         4.2 ขั@นตอนการผลติ (Production)   

 หลงัจากที/ไดมี้การเตรียมงานวางแผนงานกบัพนกังานที/ปรึกษา และพนกังานในฝ่ายอื/นๆ

แลว้ ขัJนตอนต่อไปคือการผลิตชิJนงานการตดัต่อวดีีโอ โดยมีขัJนตอนการตดัต่อวดีีโอดงันีJ  

 

               4.2.1 การดูสถานที/ก่อนเริ/มถ่ายวดีีโอ  

           ขัJนตอนแรกของการผลิตคือเขา้ตรวจสอบสถานที/ก่อนถ่ายวีดีโอเพื/อที/จะไดรู้้ส่วนต่างๆของ

โรงแรม โดยเริ/มจากการเดินสาํรวจ ห้องอาหารว่ามีความเรียบร้อยและจดัอหารไดส้วยงามตามที/

ตอ้งการ และในส่วนห้องต่างๆที/ไดต้รวจสอบตรงความตอ้งการที/วางแผนไวห้รือไม่ เช่น การจดั

วาง โต๊ะ เกา้อีJ  การเก็บม่าน หรือรวมไปถึงในเรื/องความสะอาดของสถานที/ทัJงหมด  โดยอุปสรรค์

คือ การถ่ายหอ้งพกัใหค้รบตามเวลาที/ไดก้าํหนดเพราะถา้ไม่ถ่ายตามเวลาลูกคา้ที/มาพกัจะใชบ้ริการ

หอ้งหรือสถานที/ จึงไม่สมารถเขา้ไปถ่ายวดีีโอได ้และส่วนของการถ่ายอาหารมีปัญหาคือ อาหารไม่

มีความสวยงามและพนกังานที/ทาํอาหารไม่ใส่ถุงมือ  
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            4.2.2 เริ/มถ่ายวดีีโอ 

          โดยเริ/มจากการถ่ายอาหารที/จดัเตรียมภายในหอ้งอาหารที/จดัเตรียมไวแ้ลว้จากนัJนเริ/มถ่ายสถา

นาที/ตามหอ้งพกัที/ทางพนกังานของโรงแรมไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื/อการถ่ายโดยฉพาะ หลงัจากการถ่าย

ห้องพกัไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ จึงเริ/มถ่ายบริเวณห้องนั/งเล่นหรือที/พกัผ่อนของลูกคา้ที/มาพกัและ

ขัJนตอนสุดทา้นคือ ถ่ายการบริการรีดผา้และรถรับส่งฟรีของโรงแรมที/ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้  

 

 

ภาพประกอบที/ 4.1 ภาพสตอรี/บอร์ดของโรงแรม KLUB HOTEL ภาพที/  1 

 

ภาพประกอบที/ 4.2 ภาพสตอรี/บอร์ดของโรงแรม KLUB HOTEL ภาพที/  2 
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ภาพประกอบที/ 4.3 ภาพสตอรี/บอร์ดของโรงแรม KLUB HOTEL ภาพที/  3 

 

                    ภาพประกอบที/ 4.4 ภาพการถ่ายวดีีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL  
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ภาพประกอบที/ 4.5 ภาพการถ่ายวดีีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL 

 

ภาพประกอบที/ 4.6 ภาพการถ่ายวดีีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL 
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ภาพประกอบที/ 4.7 ภาพการถ่ายวดีีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL 

 

ภาพประกอบที/ 4.8 ภาพการถ่ายวดีีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL 
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              4.2.3 ก่อนตดัต่อตอ้งเลือก Footage ที/ไม่ไดใ้ชทิ้Jงไป  

เป็นขัJนตอนแรกสุดของกระบวนการตดัต่อ โดยในขัJนตอนนีJจะเป็นการคดั  Footage  สวนที/ไม่

ตอ้งการ หรือส่วนไม่สามารถใชง้านไดอ้อกไป โดยเหลือเพียงส่วนที/สาํคญัเอาไวเ้พื/นาํไปใชใ้น

ขัJนตอนต่อไป 

 

 

ภาพประกอบที/ 4.9 การคดั Footage ที/ไม่ไดใ้ชทิ้Jงไป 
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ภาพประกอบที/ 4.10 การคดั Footage ที/ไม่ไดใ้ชทิ้Jงไป 

 

 4.2.4 เลือก Footage ที/สามารถใชง้านได ้หากวีดีโอที/คดัแยกจากขัJนตอนแรกมีหลายชิJน

หรือมีการถ่ายไวห้ลายครัJ ง ใหเ้ลือกเฉพาะวดิีโอที/องคป์ระกอบภาพมีความสมบูรณ์ของภาพ  

 4.2.5 สร้างความต่อเนื/อง (Flow) และลาํดบัสถานที/ใหถู้กตอ้ง   

หลงัจากที/ได ้Footage ที/ดีที/สุดแลว้ ในขัJนตอนนีJ จะเป็นการนาํ Footage ทัJงหมดที/คดัเลือกแลว้มา

เรียบเรียงลาํดบัสถานที/ใหมี้ความต่อเนื/องและเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง โดยอาศยัโครงเรื/อง (Storyboard) 

ในขัJนตอนก่อนการผลิต (Pre-production) เป็นแนวทางในการลาํดบัภาพและเสียงให้เป็นไปตามที/

กาํหนดไว ้ 

 4.2.6 เพิ/ม Effects กราฟิก ดนตรีประกอบ  

เพื/อสร้างความรู้สึกและอารมณ์ร่วมใหก้บัผูช้ม  หลงัจากการเรียงลาํดบัเหตุการณ์และความต่อเนื/อง

แลว้ ก็มาถึงขัJนตอนที/สร้างสีสันและความน่าสนใจใหก้บัวีดีโอที/เราตดัต่อ โดยในขัJนตอนนีJจะเป็น 

การใส่ Effects เทคนิคกราฟิกคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพลงประกอบ (Background Music หรือ BGM)
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เสียงบรรยากาศรอบขา้ง (Ambient Noises) เสียงบรรยาย (Narration) การเพิ/ม/ลด ความเร็วภาพและ

หรือเสียง เป็นตน้  

นาํมาผสมผสานกนั เพื/อสร้างควาชดัเจนและจุดสนใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ร่วมแก่ผูช้ม โดย

จะตอ้งมีการควบคุมส่วนประกอบใหมี้ความพอดี ไม่มากจนเกินไป และไม่ทาํใหผู้ช้ม สบัสนกบัสิ/ง

ที/เกิดขึJนในเหตุการณ์นัJนๆ  

 

ภาพประกอบที/ 4.11 เพิ/ม Effects กราฟิก ดนตรีประกอบ 

 

 

 4.3 ขั@นตอนหลงัการผลติ(Post-production) 

 ขัJนตอนสุดทา้ยสาํหรับการตดัต่อคือ การให้พนกังานที/ปรึกษาช่วยตรวจความถูกตอ้งของ

ชิJนงานทัJงหมด  หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นแลว้ก็นาํไฟล์วีดีโอไปอพัโหลดลงใน 

Youtube และนาํไปโปรโมทเพื/อเผยแพร่ต่อไป 
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                                          ภาพประกอบที/ 4.12 ขัJนตอนหลงัการตดัต่อ 

 

 



 

 

บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานที. โรงแรม Cinnamon Residence เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั<งแต่วนัที. 14 พฤษภาคม 

2562 ถึงวนัที. 30 สิงหาคม 2562 ไดรั้บมอบหมายในส่วนของการตดัต่อวีดีโอพรีวิวโรงแรม KLUB HOTEL 

เพื.อโฆษณาผ่านสื.อออนไลน์ ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดรั้บประสบการณ์ใหม่ในการทาํงานจริง และไดเ้รียนรู้ระบบ

การทาํงานขององคก์ร ไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้.น ไดใ้ช ้ศกัยภาพที.มีจากการเล่าเรียนมาอยา่งเต็มที.ใน

ดา้นการตดัต่อวีดีโอวีดีโอพรีวิวโรงแรม KLUB HOTEL เพื.อโฆษณาผา่นสื.อออนไลน์ ทาํใหผู้ช้มเกิดความ

สนใจการบริการของโรงแรม KLUB HOTEL มากขึ<น นอกจากนี< ผูจ้ดัทาํยงัไดฝึ้กการตรงต่อเวลา และมี

ความรับผดิชอบ ในหนา้ที.มากขึ<น   

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาผูจ้ดัทาํไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการตดัต่อวีดีโอ โดยใชค้วามรู้

พื<นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใชป้ฏิบติังานจริง ซึ. งในทาํงานตดัต่อวีดีโอผูจ้ดัทาํไดรั้บคาํติชม 

แนวคิด เทคนิค และขอ้เสนอแนะต่างๆ จากพนกังานที.ปรึกษา และผูมี้ประสบการณ์คนอื.นๆ ภายในองคก์ร 

เช่น การตดัต่อเสียงใหเ้ขา้กบัวิดิโอ  การตดัมุมที.ซํ< า การตดัเสียงรบกวนออกจากวิดิโอ  การทาํใหภ้าพมนัไม่

สั.นไหวเป็นต้น เพื.อนํามาปรับปรุงและพฒันาความรู้ความสามารถให้ผูจ้ ัดทาํได้ทาํผลงานออกมามี

ประสิทธิภาพมากขึ<น   

 นอกจากนี< ยงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานคือ การหาเพลงนาํมาประกอบในคลิปวีดีโอและให้เขา้

กบัธีมแฟชั.นที.ถ่าย ซึ. งเพลงที.นาํมาประกอบตอ้งไม่ติดลิขสิทธิ[  ทาํใหใ้นช่วงแรกของการปฏิบติังานค่อนขา้ง

ล่าชา้ เพราะใชเ้วลาในการหาเพลงนาน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา   

 5.2.1 ศพัทเ์ฉพาะหรือศพัทท์างดา้นการตดัต่อในการผลิตวีดีโอ บางคาํที.ผูจ้ดัทาํยงัไม่ทราบ ทาํให้

การทาํงานบางครั< งเกิดความคลาดเคลื.อนและไม่เขา้ใจโจทยแ์ละวิธีแกไ้ขงานอยา่งแทจ้ริง ขอ้เสนอแนะคือ 

ควรเตรียมความพร้อมทางดา้นการตดัต่อในการใชศ้พัทเ์ฉพาะ 

 5.2.2 ควรมีความรอบคอบ เพราะ หากทาํงานที.ไดรั้บมอบหมายผิดพลาดจะทาํให ้ตอ้งทาํ งานหรือ

แกไ้ขงานใหม่และถา้หากโปรแกรมที.ใชท้าํงานตดัต่อเกิดขดัขอ้งหรือคอมพิวเตอร์คา้ง โดยที.ยงัไม่ไดบ้นัทึก

งานไว ้กจ็ะทาํใหง้านเสร็จล่าชา้กวา่เดิม เพราะฉะนั<นผูจ้ดัทาํจึงควรมีความ รอบคอบใหม้ากขึ<น   

 5.2.3 งานที.ไดรั้บมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริงนาํไปใช้จริง จึงจะตอ้งดาํเนินงานอย่างเป็น

ระบบระเบียบ มีแผนการทาํงานอย่างเป็นขั<นตอน ความกระตือรือร้น ทาํงานให้เสร็จตรงต่อเวลา การดู
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ตวัอย่างชิ<นงานมากๆ เพื.อนาํประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง รวมไปถึงการใช้ความคิด

สร้างสรรคใ์นการตดัต่อวดีีโอ การลาํดบัภาพ การใส่เสียง และการใส่เทคนิคพิเศษต่างๆ  
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การถ่ายภาพอาหารของโรงแรม Cinnamon Residence 

 

 
 

การถ่ายภาพอาหารของโรงแรม Cinnamon Residence 

 

 
 

กิจกรรมการจดังานแต่งของโรงแรม Cinnamon Residence 
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กิจกรรมการจดังานแต่งของโรงแรม Cinnamon Residence 
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ถ่ายวดีีโอการบริการของโรม KLUB. HOTEL  
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ประวตัผู้ิจดัทาํ 

 

 

 
 

 

              ชื2อ   พีรพฒัน์   มหารมย ์ 

รหัสนักศึกษา  5904600182 

เบอร์ตดิต่อ  097-978-9922 

Email                peerapatku72@gmail.com 

ที2อยู่ปัจจุบัน              30 ม.5 ต.บวัปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 

 

ประวตักิารศึกษา   

   สาํเร็จการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนสองพีCนอ้งวทิยา 

   สาํเร็จการศึกษามธัยมปลาย โรงเรียนสองพีCนอ้งวทิยา 

 

ปัจจุบัน กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 

   วชิาเอก การโฆษณา 

 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 

   ตําแหน่ง  Graphic Design 

   สถานประกอบการ โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิเดน้ซ์ 

 

• ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

Premiere Pro,  และโปรแกรม Microsoft Office 
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