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บทคัดย่ อ
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การถ่ า ยวี ดี โ อเพื/ อ โฆษณาการบริ ก ารของโรงแรม KLUB HOTEL ผ่า นสื/ อ ออนไลน์ 2) ศึ ก ษา
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การประสานงานต่างๆ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ให้เกิดความพัฒนาการทํางานในอนาคตได้
ผู ้ จัดทําได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในโรงแรม Cinnamon Residence ตําแหน่ง
GRAPHIC DESIGN โดยมีหน้าที/รับผิดชอบหลักเกี/ยวกับการ การถ่ายวีดีโอและตัดต่อด้านงาน
บริ การของโรงแรม โฆษณาผ่านสื/ อออนไลน์ โดยปัญหาที/พบจากการถ่ายวีดิโอคือการ
ประสานงานไปทางโรงแรม KLUB HOTEL มีความล่าช้า เนื/องจากมีลูกค้าใช้บริ การเป็ นจํานวน
มากจึงทําให้เข้าไปถ่ายวีดีโอได้ยาก ส่ วนการตัดต่อพบปัญหาเล็กน้อยในการตัดต่อ
หวังเป็ นอย่างยิง/ ว่ารายงานฉบับนีYจะเป็ นประโยชน์และช่วยให้บุคคลที/ตอ้ งการศึกษา การ
ถ่ายวีดีโอ และ การตัดต่อ ทางด้านงานบริ การนัYนเข้าใจมากยิง/ ขึYน
คําสํ าคัญ : การถ่ ายวีดโี อ / บริ การ/ โฆษณา
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บทที$ 1
บทนํา

1.1 ทีม$ าและความสํ าคัญของปัญหา
ในสถานการณ์ ปัจจุ บนั โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ ยุคดิ จิทลั ซึA งเป็ นยุคสมัยทีA มีการเคลืA อนไหว
ตลอดเวลาไม่หยุดนิAง ทําให้เกิดสิA งใหม่ๆเพิAมขึKนมากมาย โดยเฉพาะสืA อออนไลน์ทีAมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนืA องตามกาลเวลาทีAเปลีAยนไปทําให้การตลาดและสังคมขยายตัวมากขึKน อีกทัKงยังส่ งผลให้เกิด
การเปลีAยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และสิA งทีAได้รับผลกระทบจากกันเปลีAยนแปลงนีK คือ การสืA อสารทาง
การตลาดทีAถูกแบ่งออกไปหลากหลายช่องทาง ซึA งในแต่ละประเภทช่องทางของการสืA อสารนัKนเองก็
มีการแข่งขันทีAสูง ดังนัKนการโฆษณาจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วงชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดให้กบั
ตัวสิ นค้าทีAเราถือครองอยู่
สืA อออนไลน์ในปั จจุบนั ได้ถูกตัKงให้เป็ นสืA อหนึAงทีAมีบทบาทในการสืA อสารกับคนหมู่มาก ซึA งสืA อ
ออนไลน์นK นั สามารถแบ่งออกได้อีกมากกว่าหนึAงช่องทาง โดยการทําโฆษณานัKนจะพึAงสืA อเหล่านีKใน
การเผยแพร่ โฆษณาออกไปสู่ ประชาชนและในแต่ละประเทศของตนเองไม่ได้ใช้สืAอเดียวทัKงหมด
ยกตัวอย่างช่องทาง ทีAเป็ นสืA อสารมวลชน หรื อ Mass Media เช่น Facebook Page และ Youtube ทีAถือ
เป็ นสืA ออนไลน์ ทีAมีค่านิยมแพร่ หลายในประเทศไทย ในการใช้เป็ นช่องการโฆษณาออนไลน์
เพราะเหตุ ผลข้างต้นนีK ทําให้ต้องมี การปรั บปรุ ง แก้ไข และ การสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
ออกมาและพัฒนาต่อไปเพืAอให้ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีAตK งั เป้าหมายไว้
จากทีA ได้ศึกษางานโฆษณา ในแผนก Graphic Design ของโรงแรม Cinnamon Residence เพืAอ
ศึ กษาถึ งการสร้ างสรรค์งานโฆษณาและขัKนตอนการคิ ดโฆษณาการรั บบรี ฟจากหัวหน้าแผนก
Graphic และการทํางานอย่างเป็ นระบบของทีมงานทีAช่วยให้การทํางานนัKนเป็ นไปได้อย่างสมบูรณ์
แบบ
1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1. เพืAอศึ กษาการถ่ ายวีดีโอเพืA อโฆษณาการบริ การของโรงแรม KLUB HOTEL ผ่านสืA อ
ออนไลน์
2. เพืAอศึกษากระบวนการตัดต่อวีดีโอเพืAอสร้างสรรค์วีดีโองานบริ การของโรงแรม KLUB.
HOTEL เพืAอโฆษณา ผ่านสืA อออนไลน์ รวมถึงการประสานงานในส่ วนต่างๆ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง
ให้เกิดความพัฒนาการทํางานในอนาคตได้

2

1.3 ขอบเขตของรายงาน
เพืAอศึกษากระบวนการถ่ายวีดีโอและตัดต่อเพืAอโฆษณา การบริ การของโรงแรม KLUB
HOTEL ผ่านสืA อออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro รวมถึงขัKนตอนการประสานงาน.
ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาการฝึ กงานโดยมีขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่างวันทีA 14 พฤษภาคม – 30
สิ งหาคม 2562

1.4 ประโยชน์ ทไี$ ด้ รับ
เพืAอทราบถึงกระบวนการผลิตสืA อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการถ่ายวิดิโอและตัด
ต่อรวมถึงเทคนิคการใช้ โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพืAองานโฆษณา

บทที$ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาเรื5 องขั8น ตอนการถ่ า ยวี ดี โ อและตัด ต่ อ เพื5 อ
โฆษณาการบริ การของโรงแรม Cinnamon Residence โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ(Adobe Premiere Pro)
มุ่งศึกษาวิธีการและขั8นตอนในการผลิตสื5 อโฆษณาในรู ปแบบวีดีโอและการตัดต่อเพื5อการ
โฆษณาของโรงแรม KLUB HOTEL โดยจะใช้โปรแกรม (Adobe Premier Pro)ในการตัดต่อ ในการ
ผลิตวีดีโอเพื5อเผยแพร่ ผา่ นช่องทางออนไลน์
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ องกับผู้ศึกษาในเรื$ องต่ อไปนีB
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี5ยวกับการตลาดผ่านสังคมออนไลน์
2.2 แนวคิดเกี5ยวกับเทคนิคการตัดต่อ
2.3 บทบาทและหน้าที5ของการโฆษณา
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับการตลาดผ่ านสั งคมออนไลน์ (Social Media Marketing)
การตลาดสังคมออนไลน์ คือ รู ปแบบของการสร้างเครื5 องมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์
เน็ตซึ5 งมีการใช้สื5อออนไลน์ในการกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อสื5 อ
สาร และสร้างตราสิ นค้าให้บรรลุตามความต้องการ โดยพื8นฐานการสร้างการตลาดสังคมออนไลน์
นั8นเปี น การสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั8งเนื8 อหา รู ปภาพ ภาพเคลื5อนไหว เสี ยงเพื5อวัตถุประสงค์
หลักของการตลาดเพื5อกระจายเนื8 อหาไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ5 งการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ถือไค้ว่าเปี น
ความนิยม
สามารถพัฒนาช่องทางที5หลากหลายในการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที5ตอ้ งการได้หลากหลาย
รู ปแบบและ กิจกรรม เช่น อีเมล์หรื อการโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ เปี นต้น (Kaur, 2016)
นอกจากนี8 สื5 อสังคมออนไลน์ยงั ช่วยนักการตลาดพัฒนาโอกาสทางการธุรกิจในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี (Kelly, Kerr&Drennan, 2010 อ้างใน Godey,
Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito&Singh, 2016) ยิง5 ไปกว่านั8น สื5 อสังคม ออนไลน์เป็ น
หนทางในการสร้างเนื8อหาทางการตลาดของแบรนด์ได้ดว้ ยการกสร้างสรรค์ กระจายหรื อ
นาสื5 อไ ปถึงผูบ้ ริ โภค เป็ นเครื5 องมือประเภทหนึ5งที5สร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและนักการตลาดนิยม
ชมชอบในการใช้สร้างการตลาด (Tsai&Men, 2013 อ้างใน Godey, etal., 2016)
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ทั8งนี8 ตวั อย่างการใช้สื5อสังคมออนไลน์ของวงการธุ รกิจสิ นค้าหรู หราหรื อตราสิ นค้าระดับ
แพงนิยมใช้เครื5 องมือสื5 อสังคมออนไลน์เป็ นหลักในการกระตุน้ ทางการตลาดเพื5อสร้างให้ตราสิ นค้า
ประสบความสําเร็ จ ตัวอย่างเช่น หลุยส์ วิตตอง (LouisVuitton: LV) มีการนําเสนอวีดีโอการเดิน
แบบผ่าน ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ5 งทาให้เหล่าบรรดาผูช้ ื5นชอบตราสิ นค้า นิยมชมชอบและมีความสุ ข
กับโชว์ได้เหมือนใกล้ชิดกับตราสิ นค้าและกิจกรรมของตราสิ นค้า (Kapferee, 2012) รวมไปถึงเบอร์
เบอรี5 (Burberry) มี การนาเสนอร้ านค้าออนไลน์ต่อลูกค้าชาวจี น ซึ5 งเป็ นการเปิ ดบริ การบนโลก
อินเทอร์ เน็ตตลอด 24 ชัว5 โมง โดยรวมไปถึงระบบการอํานวยความสะดวกและเปิ ดให้มีการพูดคุย
แลกเปลี5ยนสอบถาม ทั8งนี8 เบอร์ เบอรี5 ยงั มีบญั ชีการเข้าถึงของนักสังคมออนไลน์ชาวจีนผ่านเว็บไซต์
ไม่วา่ จะเป็ นkaixin001.comและ douban.comทั8งนี8 ผูม้ ีชื5อเสี ยงพื8นเมือง ของชาวจีนยังมีการสนทนา
เกี5ยวกับ เบอร์ เบอรี5 ผา่ นสื5 อสังคมออนไลน์อนั เป็ นชื5อเสี ยงของจีนหรื อโปรแกรมที5มีชื5อเสี ยงบนโลก
ออนไลน์ที5เรี ยกว่า ไวโบ (Weibo) ซึ5 งเป็ นเว็บไซต์ในรู ปแบบไมโครบล็อกที5มีชื5อเสี ยงที5สุดในจีน
นอกจากนี8 เดือน มกราคม ปี 2012 เบอร์ เบอรี5 มีผูต้ ิดตามจานวน 180,000 คนในเว็บไซต์ไวโบ ซึ5 ง
เพิ5มขึ8นจาก 90,000 คนในต้นปี 2011 (Spillecke&Perrey, 2012) นอกจากนี8 การตลาดของธุ รกิ จ
ประเภทหรู ห ราหรื อ สิ น ค้า ระดับ แพงมี ก ารใช้สื5 อ สัง คมออนไลน์ ใ นการกระตุ ้นยอดขาย โดย
Kim&Ko (2012) ได้อธิ บายการใช้การตลาดของสื5 อสังคมออนไลน์จากสิ นค้าประเภทหรู หราหรื อ
ระดับแพงถึงความพยายามพัฒนาตราสิ นค้าด้วย 5ทิศทางผ่านระบบการตลาดสังคมออนไลน์ ซึ5 ง
ประกอบด้วย ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิ ยม ความเฉพาะเจาะจง และการตลาดแบบปาก
ต่อปาก
2.2 แนวคิดเกีย$ วกับเทคนิคการตัดต่ อ
อักษรในภาษาอังกฤษ คําว่า (EDIT) ทั8งสี5 ตวั คือ E,D,I และ T นั8น ล้วนมีความหมายเกี5ยวกับ
การตัดตอรายการทั8งสิ8 นความหมายแต่ละตัวอักษร E=Elect แปลว่า เลือก หรื อคัดเลือก หมายถึงการ
คัดเลือก (Shot) ที5ดีทีสุดจากมวนที5ถ่ายทํามา ซึ5 งการออกไปถ่ายทํานั8นจะถ่ายภาพเผือ5 เลือกไว้แล้วจึง
ต้องนํามาคัดเลือกเฉพาะShot ที5มีความ ถูกต้อง และมีคุณภาพที5ดีสุด
D = (Decision) แปลว่าการตัดสิ นใจหมายถึงเมื5อคัดเลือกแล้วต้องตัดสิ นใจอย่ามัวเสี ยดาย Shot
นั8นก็สวย (Shot) นี8 ก็นาใช้ถา้ มัวแต่ลงั เลงานอาจไม่เสร็ จทันตามกําหนดและบางครั8งจึงต้องใส่ ภาพ
ตามความอยากมากกว่าตามความหมายที5ตอ้ งการจะสื5 อ
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I= (Integrate) แปลว่า การนํามารวมกันหรื อบูรณาการ เป็ นการนําShotต่างๆที5คดั เลือกไว้มาร้อย
เรี ยงลําดับขั8นตอนให้เชื5อมโยงผสมผสานทั8งดานเทคนิคด้านความถูกต้องของเนื8อหาเข้าไว้ ด้วยกัน
อย่างมีศิลปะ
T= (Terminate) แปลว่า การทํา ให้สิ8 น สุ ด หรื อ จุ ด หมายปลายทางหมายถึ ง ต้อ งจบลงด้ว ยดี มี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์
ลักษณะการตัดต่ อ 3 รู ปแบบ ดังนีB
1.การตัดชนภาพ (The Cut) คือการตัดภาพชนกันจากช็อตหนึ5 งตอตรงเขากับอีกช็อตหนึ5 ง
วิธีน8 ีคนดูจะไม่ทนั สังเกตเห็น
2.การผสมภาพ (The Mix) หรื อ (The Dissolve) เป็ นการค่อยๆเปลี5ยนภาพจากช็อตหนึ5 งไป
ยังอีกช็อตหนึ5งโดยภาพจะเหลื5อมกันและคนดูสามารถมองเห็นได้
3.การเลือนภาพ (The Fade) เป็ นการเชื5อมภาพที5คนดูสามารถเห็นได้มี 2 แบบ คือ การเลือนภาพ
เข้า (fade in) คือการเริ5 มภาพจากดําแล้วค่อยๆปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ8นมักใช้สาํ หรับการเปิ ดเรื5 อง
การเลือนภาพออก (fade out) คือการที5ภาพในท้ายช็อตค่อยๆมืดดําสนิ ทมักใช้สาํ หรับการปิ ดเรื5 อง
ตอนจบ ในการตัดต่อ ควรคํานึงถึงความรู ้เบื8องต้น 6 ประการดังนี8
1.แรงจูงใจ (Motivation) ในการตัดตอไม่วา่ จะการ(cut), (mix) หรื อ (fade) ควรมี เหตุผลที5ดีหรื อ
มีแรงจูงใจเสมอ ซึ5 งแรงจูงใจนี8 อาจเป็ นภาพ เสี ยง หรื อทั8งสองอยางผสมกันก็ได ใน ส่ วนของภาพ
อาจเป็ นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ5 ง แม้นกั แสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยับ ร่ างกายหรื อ
ขยับส่ วนของหน้าตาสําหรับเสี ยงอาจเป็ นเสี ยงใดเสี ยงหนึ5 งเช่นเสี ยงเคาะประตู หรื อ เสี ยงโทรศัพท์
ดัง หรื ออาจเป็ นเสี ยงที5ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene)
2.ข้อมูล (Information) ข้อมูลในที5น8 ีคือข้อมูลที5เป็ นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงข้อมูลใหม่ คือถ้าไม่มี
ข้อมูลอะไรใหม่ในช็อตนั8น ๆ ก็ไมจําเป็ นต้องนํามาตัดต่อ ไม่วา่ ภาพจะมีความ งดงามเพียงไร ก็ควร
ที5จะเป็ นข้อมูลภาพที5แตกต่างจากช็อตที5แล้ว ยิง5 มีขอมูลภาพที5คนดูเห็นและ เข้าใจมากขึ8น ผูช้ มก็ยงิ5
ไดรับข้อมูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ8นเป็ นหนาที5ของคนตัดที5จะนําข้อมูลภาพ มารอยให้มากที5สุด
โดยไม่เป็ นการยัดเยียดให้คนดู
3.องค์ประกอบภาพในช็ อต (Shot Composition) ผูต้ ดั ไม่ สามารถกําหนด องค์ประกอบภาพ
ในช็อตได้ แต่งานของผูต้ ดั คือควรให้มีองค์ประกอบภาพในช็อตที5สมเหตุสมผล และเป็ นที5ยอมรับ
ปรากฏอยู่ องค์ประกอบภาพในช็อตที5ไม่ดีมาจากการถ่ายทําที5แย่ ซึ5 งทําให้การตัดต่อทําได้ลาํ บาก
มากขึ8น
4.เสี ยง (Sound) เสี ยงคือสวนสําคัญในการตัดต่ออีกประการหนึ5 ง เสี ยงรวดเร็ วและลึกมากกว่า
ภาพ เสี ยงสามารถใส่ มาก่อนภาพหรื อมาทีหลังภาพเพื5อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดันอันรุ นแรง
และอีกหลากหลายอารมณ์ เสี ยงเป็ นการเตรี ยมให้ผชู ้ มเตรี ยมพร้อมสําหรับการเปลี5ยนฉาก สถานที5
หรื อแม้แต่ประวัติศาสตร์ ความคลาดเคลื5อนของเสี ยงที5เหมาะสมเป็ นการลดคุณค่าของ การตัดต่อ
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เช่ น (LS) ของสํานักงานได้ยินเสี ยงจากพวกเครื5 องพิมพ์ดีดตัดไปที5 ช็อตภาพใกล้ของ พนักงาน
พิมพ์ดีด เสี ยงไม่เหมือนกับที5เพิ5งได้ยนิ ในช็อตปูพ8ืนคือเครื5 องอื5นๆหยุดพิมพ์ทนั ทีเมื5อตัดมาเป็ นช็อต
ใกล้ความสนใจของผูช้ มสามารถทําให้เกิดขึ8นได้ดว้ ยเสี ยงที5มาล่วงหน้า (lapping) ตัวอย่างเช่นการ
ตัดเสี ยง 4 เฟรมลวงหน้าก่อนภาพ เมื5อตัดจากภาพในอาคารมายังภาพฉากนอกอาคาร
5.มุมกล้อง (Camera Angle) เมื5อผูก้ าํ กับฯ ถ่ายทําฉากจะทําโดยเริ5 มจากตําแหน่งต่างๆ(มุมกล้อง)
และจากตําแหน่ งต่ างๆเหล่ านี8 ผูก้ าํ กับฯจะให้ถ่ายช็อตหลายๆช็อตคําว่า “มุ ม” ถู กใช้เพื5ออธิ บาย
ตําแหน่งของกล้องเหล่านี8 ซ5 ึ งสัมพันกับวัตถุหรื อบุคคลหัวใจสําคัญคือแต่ละครั8งที5 (cut) หรื อ (mix)
จาก (shot) หนึ5งไปอีกช็อตหนึ5งกล้องควรมีมุมที5แตกต่างไปจากช็อตก่อนหน้านี8สาํ หรับคนตัดความ
แตกต่างระหว่างแกนไม่ควรมากกว่า 180 องศา และมักจะน้อยกว่า 45 องศาเมื5อถ่ายบุคคลเดียวกัน
ด้วยประสบการณ์รูปแบบนี8อาจดัดแปลงได้อีกมาก
6.ความต่อเนื5 อง (Continuity) ทุกครั8งที5ถ่ายทําในมุมกล้องใหม่นกั แสดงหรื อคนนําเสนอจะต้อง
แสดงการเคลื5อนไหวหรื อทําท่าเหมือนเดิมทุกประการกับช็อตที5แล้ววิธีการนี8 ยงั ปรับใช้กบั (take)ที5
แปลกออกไปด้วย
ความต่อเนื5องของเนื8อหา (Continuity of content) ควรมีความต่อเนื5องของเนื8อหาเช่นนักแสดงยก
หู โทรศัพท์ดว้ ยมือขวาในช็อตแรกดังนั8นก็คาดเดาได้ว่าหู โทรศัพท์ยงั คงอยูใ่ นมือขวาในช็อตต่อมา
งานของคนตัดคือทําให้แน่ใจว่าความต่อเนื5องยังคงมีอยูท่ ุกครั8งที5ทาํ การตัดต่อในซี เควนส์
ความต่อเนื5 องของการเคลื5 อนไหว(Continuity of movement) ความต่อเนื5 องยังเกี5 ยวของกับทิ ศ
ทางการเคลื5อนไหวหากนักแสดงหรื อบุคคลเคลื5อนที5จากขวาไปซ้ายในช็อตแรกช็อตต่อมาก็คาดเดา
ว่านักแสดงหรื อบุ คคลจะเคลื5 อนไหวไปในทิ ศทางเดี ยวกันเว้นแต่ ในช็อตจะให้เห็ นการเปลี5 ยน
ทิศทางจริ ง ๆ
ความต่อเนื5องของตําแหน่ง (Continuity of position) ความต่อเนื5องยังคง ความสําคัญในเรื5 องของ
ตําแหน่ งนักแสดงหรื อบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยู่ทางขวามื อของฉากในช็อตแรกดังนั8นเขา
จะต้องอยูข่ วามือในช็อตต่อมาด้วยเว้นแต่มีการเคลื5อนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะมีการเปลี5ยนไป
ความต่อเนื5 องของเสี ยง (Continuity of sound) ความต่อเนื5 องของเสี ยงและสัดส่ วนของเสี ยงเป็ น
สวนที5 สําคัญมากถ้าการกระทํากําลังเกิ ดขึ8 นในที5 เดี ยวกันและเวลาเดี ยวกันเสี ยงจะต้องต่ อเนื5 อง
จากช็อตหนึ5 งไปยังช็อตต่อไปเช่นในช็อตแรกถ้ามีเครื5 องบินในท้องฟ้าแล้วได้ยนิ เสี ยงดังนั8นต่อมาก็
ต้องได้ยินจนกว่าเครื5 องบินนั8นจะเคลื5อนห่ างออกไป แม้ว่าบางครั8งอาจไม่มี ภาพเครื5 องบินให้เห็น
ในช็อตที5สอง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าไม่จาํ เป็ นต้องมีเสี ยงต่อเนื5องในช็อตต่อ
ไปนอกจากนี8 ช็ อ ตที5 อ ยู่ ใ นฉากเดี ย วกัน และเวลาเดี ย วกัน จะมี เ สี ย งพื8 น (background sound)ที5
เหมือนกันเรี ยกว่า background ambience, atmosphere หรื อเรี ยกยอๆว่าatmosซึ5 งต้องมีความ ต่อเนื5อง
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การตัด (The Cut)
การตัดเป็ นวิธีการเชื5 อมต้อภาพที5ธรรมดาที5สุดที5ใช้กนั เป็ นการเปลี5ยนในพริ บตาเดียวจากช็อต
หนึ5 งไปอีกช็อตหนึ5 งถ้าหากทําอย่างถูกต้องมันจะไม่เป็ นที5สังเกตเห็นในบรรดาวิธีการเชื5 อมภาพ 3
แบบการตัดเป็ นสิ5 งที5 ผูช้ มยอมรั บว่าเป็ นรู ปแบบของภาพที5 เป็ นจริ งการตัดใช้ในกรณี ที5เป็ นการ
กระทําที5ต่อเนื5 อง ต้องการเปลี5ยนจุดสนใจ มีการเปลี5ยนแปลงของข้อมูลหรื อสถานที5เกิดเหตุการณ์
ผสมภาพ (The Mix)
การผสมรู ้จกั กันในชื5อของการเลือนภาพ (The Dissolve) การเลือนทับ (The Lap Dissolve) หรื อ
การเกยทับ (The Lap) นี5 เป็ นวิธีการเชื5 อมจากช็อตหนึ5 งไปยังอี กช็อตหนึ5 งที5 ใช้กนั ทัว5 ไปมากเป็ น
ลําดับที5 2 ทําได้โดยการนําช็อตมาเลือนทับกัน ดังนั8นตอนใกล้จบของช็อตหนึ5 งจะเริ5 มมีชีวิตต่อไป
ค่อยๆเห็นเด่นขึ8นมาเมื5อช็อตเก่าจางหายไปช็อตใหม่ก็จะเข้มขึ8นการเชื5 อมแบบนี8 เห็นได้ชดั มากจุด
กึ5 งกลางของการผสมคือเมื5อภาพแต่ละภาพเข้มเท่า ๆ กัน เป็ นการสร้างภาพใหม่ การผสมต้องใช้
ด้วยความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก การผสมควรใช้อย่างถูกต้อง
การเลือนภาพ (The Fade)
การเลือนภาพ เป็ นการเชื5 อมภาพที5ค่อยเป็ นค่อยไปจากภาพใดภาพหนึ5 งไปยังฉากดําสนิ ทหรื อ
ขาวทั8งหมดหรื อจากจอดําหรื อขาวไปยังภาพใดภาพหนึ5 งการเลือน มี 2 ลักษณะการเลือนภาพออก
(fade out) เป็ นการเชื5อมของภาพไปจอดํา การเลือนภาพออก(fade out)ใช้เมื5อ จบเรื5 อง จบตอน ฉาก
การตัดต่อการกระทํา (The action edit) บางครั8งเรี ยกการตัดต่อความเคลื5อนไหวหรื อตัดต่อความ
ต่อเนื5 อง เกื อบจะใกล้เคียงการตัด ชนภาพ มันสามารถเป็ นการให้สัญญาณหรื อเคลื5อนไหวที5ง่าย
ที5สุด การตัดต่อตําแหน่งภาพ (The screen position edit)
การตัดต่อชนิ ดนี8 บางครั8งเรี ยกว่าการตัดต่อทิศทางa (directional edit) หรื อการตัดต่อสถานที5 (a)
(placement edit) อาจเป็ นการตัดชนภาพ (Cut) หรื อการผสม (Mix) แต่มกั จะเป็ นการตัด ชน หากว่า
ไม่ มีการเปลี5 ยนของเวลา การตัดแบบนี8 มักจะมี การวางแผนไว้ต8 งั แต่ ช่วงก่ อนถ่ ายทําหรื อช่ วง
ระหว่างการถ่ายทําขึ8นอยู่กบั การกระทําของช็อตแรกที5บงั คับหรื อกํากับให้สายตาของคนดูไปยัง
ตําแหน่งใหม่บนจอ เสี ยงน่าจะเสนอให้ยงิ5 เป็ นไปได้มากขึ8น การตัดชนทั8งเสี ยงปรบมือหรื อตอน พูด
ว่า “ขอต้อนรับ” หรื อหลังจากคําพูด ถ้าคุณอยากยืดเวลาเข้าของปอมพิสโตผูย้ งิ5 ใหญ่ มีแรงจูงใจ ใน
การตัดชนภาพ ดังนั8นสังเกตได้ว่าผูช้ มได้รับการบอกกล่าวว่าพวกเขากําลังจได้พบกับปอมพิสโต
ดังนั8นก็พบเขากันเลย องค์ประกอบของช็อตก็ได้ผล
การตัดต่อรู ปแบบ (The Form Edit)
เป็ นการอธิ บายที5 ดีที5สุดของการเชื5 อมจากช็ อตหนึ5 งซึ5 ง มี การแสดงรู ป สี5 มิ ติ หรื อ เสี ย งไปยัง
อีกช็อตหนึ5ง ซึ5 งมีการแสดงรู ปทรง สี5 มิติ หรื อเสี ยงนี8สมั พันธ์กนั หากมีเสี ยงเป็ นแรงจูงใจ การตัดต่อ
รู ปแบบสามารถเป็ นการตัดชนได้ แต่สวนใหญ่แล้วจะเป็ นการผสมหลักการนี8 เป็ นจริ งเมื5อมีการ
เปลี5ยนแปลงสถานที5และ/หรื อบางครั8ง เวลาเปลี5ยน
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การตัดต่อที5มีเรื5 องราว (The Concept Edit)
บางครั8งเรี ยกการตัดต่อที5เคลื5อนไหว หรื อการตัดต่อความคิด เป็ นการเสนอความคิดที5บริ สุทธิh
ล้วนๆ เพราะว่า 2 ช็อตที5ถูกเลือกและจุดที5ทาํ การตัดต่อ การตัดต่อเรื5 องราวนี8เป็ นการปูเรื5 องในหัวเรา
การตัดต่อที5มีเรื5 องราว สามารถครอบคลุมถึงการเปลี5ยนสถานที5เวลาผูค้ นและบางครั8งก็เป็ นตัวเรื5 อง
มันสามารถทําได้โดยไม่มีการสะดุ ดของภาพถ้าเป็ นการตัดต่ อที5 มีเรื5 องราวที5 ดีมนั สามารถบอก
อารมณ์เป็ นอารมณ์ ดราม่าและสร้างความลึกซึ8 ง แต่ทาํ ยากถ้าไม่ได้วางแผนเป็ นอย่างดีแล้วความ
ไหลลื5นของข้อมูลภาพ อาจชะงักงันไปเลย
การตัดต่อแบบผนวก (The combined edit)
เป็ นการตัดต่อที5ยากที5สุดแต่มีพลังมากที5สุดการตัดแบบผนวกนี8 เป็ นการรวมการตัดต่อแบบหรื อ
มากกว่านั8นจากการตัดต่อทั8ง4 แบบที5กล่าวมาเพื5อให้การตัดแบบผนวกได้ผลดีผตู ้ ดั จําเป็ นต้องจําทั8ง
เสี ยงและภาพที5ใช้ได้ในแต่ละช็อต ดังนั8นการตัดแบบนี8 ควรได้รับการวางแผนเป็ นอย่างดีท8 งั ก่อน
การถ่ายทําและขณะถ่ายทํา
การตัดแบบต่อเนื5อง(Continuity Cutting)ประกอบด้วย 2 ประเภทคือ(Match-cuts) แล (Cutway)
1.1 (Match-cuts) หมายถึง การตัดต่อที5การแสดง (Action) จะต่อเนื5 องจากช็อตหนึ5 งไปสู่ อีกช็อต
หนึ5 งเช่น ภาพชนิ ดต่างๆในระดับใกล้ กลาง ไกล และแต่ละช็อตก็ถ่ายจากมุมต่างๆกันขอสําคัญแต่
ละช็อตต้องแสดงถึงการแสดงที5ต่อเนื5 องของการเคลื5อนไหวของตัวแสดงตําแหน่งสายตาภาพที5ไม่
ต่อเนื5 องมักเกิดจากการเปลี5ยนตําแหน่ งหรื อสายตาของตัวแสดงไม่อยูท่ ี5เดิมซึ5 งจะมีผลมุมกล้องจะ
เกิดการกระตุก (Jump cut) ได้ง่าย เพราะการเปลี5ยนมุมกล้องไปซ้าย ขวา หรื อยกให้สูงขึ8นหรื อตํ5าลง
จากมุมเดิมบ้างจะช่วยอําพรางไม่ให้คนดูมองเห็นความไม่ต่อเนื5องได้
1.2 (Cut-Away) คือ ช็อตที5ไม่ใช้สวนหนึ5งของเหตุการณ์หลักของเรื5 อง (Main Event) ช็อต
ประเภทนี8ไม่จาํ เป็ นต้องต่อเนื5องหรื อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื5 องแต่เป็ นการเสริ มเหตุการณ์
หลักเช่ นขณะถ่ายทําฟุตบอลกําลังแข่งขันในสนามกล้องอาจตัดภาพมาเป็ นคนที5ชมฟุตบอลหรื อ
โค้ชฟุตบอลกําลังนัง5 เชี ยรเหตุการณ์เกิ ดขึ8นอย่างช้าๆน่ าเบื5อหน่ ายอาจจะใช้ (cut- away) มาแทรก
เพื5อให้ดูเร็ วขึ8นและเพื5อดึงคนดูไปจากเหตุการณหลักที5ไมน่าสนใจ นอกจากนี8ยงั ใช้(cut-way) แทรก
ความไม่ต่อเนื5อง (jump-cut) ได้

2. การตัดต่ อแบบรวบรวม (Compilation Cutting)
การตัดต่อแบบรวบรวมเป็ นการตัดต่อโดยรวบรวมเอาภาพถ่ายได้มาต่อกันข่าวและสารคดี
จะเป็ นการถ่ายแบบสแนพช็อต (Snap shot) ซึ5 งใช้วิธีแบบนี8 คือมีลกั ษณะคล้ายภาพถ่ายมากกว่าใช้
ภาพเล่าเรื5 องเหตุการณ์จริ งจะเป็ นการบันทึกการแสดงต่อเนื5 องและภาพเหลานี8 จะถูกรอยเข้าด้วยกัน
ด้วยคําบรรยายที5กลมกลืนกันดังนั8นถ้าไม่มีเสี ยบรรยายแล้วจะเข้าใจยาก
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หลักเกณฑ์ของการตัดต่อแบบนี8 คือ เริ5 มจากเหตุการณทัว5 ๆไปก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปใกล้เหตุการณ์
และการแสดงจนถึงรายละเอียดที5เฉพาะเจาะจงระยะภาพ (LS), (MS), (CU) จะแทรกไว้ตรงไหนก็
ได้ ถ้ามีคาํ บรรยายให้โอกาสคําบรรยายจะทําให้ภาพเหล่านั8นปะติดปะต่อเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลมี
ความหมายในเรื5 องคุณสมบัติของภาพ (GRAPHIC), ความสัมพันธ์ของการดําเนิ นเรื5 อง (SPACE),
ความสัมพันธ์ของความถี5ในการเลนภาพ (TEMPO), ความสัมพันธ์ในเรื5 องลีลา (RHYTHM)
1.ความสั มพันธ์ ของกราฟิ ก (GRAPHIC)
กราฟิ ก คือ คุณสมบัติของภาพที5เป็ นเรื5 องของความมืด ความสว่าง เส้นลี รู ปทรงความลึก
ความเคลื5อนไหวการหยุดนิ5 งของภาพและการแสดงซึ5 งเกิดจากการจัดแสงจัดฉากจัดองค์ประกอบ
ภาพการวางมุมกล้องกราฟฟิ คแต่ละอย่างจะให้ภาพที5มีคุณสมบัติต่างกันไปการจัดวางกราฟิ กมี 2
แบบคือ การจัดกราฟฟิ คแบบต่อเนื5องและการจัดกราฟิ กแบบไม่ต่อเนื5อง
1.1 เรี ยกว่า กราฟิ กแมช์ (Graphic Match) มีการตัดต่อแบบนี8 ในบางกรณี เช่ นการจัดว่างตําแหน่ ง
การว่างในลักษณะใกล้เคียงกันเพื5อทําให้ง่ายต่อการติดตามชมของผูด้ ูหรื อการใช้การเคลื5อนกล้อง
ในทิศทางเดียวกันของแต่ละช็อตเพื5อแสดงเหตุการณ์เดียวกันบางอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาที5เห็น
ภาพนักกีฬาวิง5 เข้าสู่ เส้นชัยที5ละคนหลายๆคนอาจจใช้ภาพคนแต่ละชอตวิง5 จากซ้ายไปขวาของกรอบ
ภาพตลอดจนหมด
1.2 การจัดกราฟิ กแบบไม่ต่อเนื5 องการเสนอภาพทัว5 ไปในละครมักจัดกราฟิ กแบบไม่ต่อเนื5 องอยู่
บ่อยครั8งเช่นขนาดภาพจะเปลี5ยนตามเนื8 อหาของเรื5 องที5ตอ้ งการขนาดภาพที5เปลี5ยนไปเช่นภาพไกล
เห็นตัวแสดงขึ8นที5ประตูบา้ นตัดภาพเป็ นขนาดกลางให้เห็นว่าเป็ นพระเอกแล้วตัดเป็ นภาพใกล้เห็น
หน้าผูแ้ สดงดีใจจะเห็นรายละเอียดและอารมณ์มากขึ8นการตัดต่อเป็ นงานขั8นสุ ดทายที5สาํ คัญมากแม้
การถ่ายทํามาจะดีเพียงใดแต่ถาหากตัดต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์ไม่น่าสนใจขั8นตอนนี8
จึงต้องพิถีพิถนั ทั8งด้านเทคนิคและศิลปะ
จากการศึกษาแนวคิดผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดเกี5ยวกับเทคนิ คการตัดต่อมาใช้กบั รายงานการ ปฏิบตั ิ
งานสหกิจศึกษาเนื5 องจากเทคนิ คการตัดต่อรายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วง บันเทิงโดยได้นาํ เทคนิ ค
มาใช้ในการตัดต่อรายการโดยใช้เทคนิ คการตัดต่อแบบต่อเนื5 อง ซึ5 งประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
(Match-Cuts) และ (Cut-Away)
2.3 บทบาทและหน้ าทีข$ องการโฆษณา
บทบาทหน้ าทีข$ องการโฆษณา
กลัป์ยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์ และพรทิ พย์ สัมปั ตตะวนิ ช (2551: 56-59) ได้อธิ บายบทบาทและ
ความสัมพันธ์ของโฆษณาในทางการตลาดทําให้เห็นถึงจุดเด่นของ การโฆษณาที5แตกต่างไปจาก
เครื5 องมืออื5นๆ คือความสามารถในการสร้างการตระหนักและรู ้จกั สิ นค้ารวมถึงการวางตําแหน่งตรา
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สิ นค้า ให้เข้า ไปสู่ ในใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วและทัว5 ถึงและได้สรุ ปบทบาทของการโฆษณา
ใน ตลาดไว้ดงั นี8
1.โฆษณากับ ความต้อ งการของลู ก ค้า และอรรถประโยชน์ สิ น ค้า (customer need and product
utility) บทบาทของการโฆษณาคือการสื5 อสารถึงความสามารถของสิ นค้าในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั8งในความต้องการเชิงหน้าที5และความต้องการเชิงจิตวิทยาอรรถประโยชน์ของ
สิ นค้าเช่นการกล่าวถึงสิ นค้าที5มีประสิ ทธิภาพมาก หรื อสิ นค้าบางชนิดแสดงสถานภาพที5หรู หราของ
ผูใ้ ช้สินค้าเป็ นต้นดังนั8นจุดเริ5 มต้นของการโฆษณาอยูท่ ี5การทําวิจยั ถึงความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.การแลกเปลี5ยน การรับรู ้ และความพึงพอใจ (exchange, perception and satisfaction)
2.1 การแลกเปลี5ยน เป็ นบทบาทของการโฆษณาคือการให้ขอ้ มูลที5เกี5ยวข้องกับสิ นค้าไปยัง
ผูซ้ 8ื อ เพื5อทําให้ผูซ้ 8ื อเกิ ดความมัน5 ใจ การโฆษณาสามารทําให้ในขณะที5ผูซ้ 8ื อมีแนวโน้มในการซื8 อ
สิ นค้าและตัดสิ นใจ ซื8อสิ นค้าเมื5อได้รับข่าวสารจากผูซ้ 8ือ
2.2 การรับรู ้ บทบาทโฆษณาคือการให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลสิ นค้า และรายละเอียดของสิ นค้า
ในทิศทางที5นกั โฆษณาต้องการ การโฆษณาที5มีการสร้างสรรค์ที5ดีจะสามารถสร้างปรับหรื อเปลี5ยน
การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายเกี5ยวกับสิ นค้าได้ดีทาํ ให้เกิดความเชื5อในความสามารถของสิ นค้าว่า
จะสามารถตอบสนองความต้องการได้ดว้ ยอรรถประโยชน์ท8 งั สิ นค้ามี
2.3 ความพึงพอใจ บทบาทของการโฆษณาคือการตอกยํ8าความพึงพอใจ โดยการยํ8าเตือน
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายถึ งเหตุ ผลในการซื8 อสิ นค้า การตอกยํ8าการตัดสิ นใจที5 ฉลาดและ ถู กต้องของ
ผูบ้ ริ โภคเพราะความพึงพอใจในการซื8อและใช้สินค้านํามาซึ5งการใช้ในครั8งต่อไป
3. โฆษณากับการแบ่งส่ วนตลาดและการสร้างความแตกต่างให้สินค้า การเนอข่าวสารที5
เกี5ยวข้องกับสิ นค้าที5เป็ นสนใจและสอดคล้องกับความต้อง การของแต่ละตลาด และเผยแพร่ ผ่าน
ช่องทางการสื5 อสารที5แตกต่างกันออกไปทั8งนี8เพราะแต่ละส่ วนตลาดจะมีความต้องการที5แตกต่างกัน
4. การโฆษณากับการทําผลกําไร การโฆษณาเป็ นเครื5 องมือหรื อเป็ นปั จจัยที5มีผล โดยตรง
ต่อการเกิดรายได้ของ บริ ษทั โดยการโน้มน้าวและยํ8าเตือนเกี5ยวกับคุณค่าของตราสิ นค้าอยูเ่ สมอๆ
จนเกิดเป็ น ความภัคดีต่อตราสิ นค้าขึ8น
5. โฆษณากับ การสร้ า งตราสิ น ค้า โฆษณาบอกถึ ง คุ ณ ภาพตราสิ น ค้า ที5 เ กิ ด ขึ8 นจาก
คุณลักษณะสิ นค้าที5รับรู ้ ได้ และก่อให้เกิ ดการรับรู ้ ในบุคลิกภาพตราสิ นค้า ซึ5 งเป็ นปั จจัยที5สําคัญ
อย่างยิง5 ในการสร้างความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ ตราสิ นค้า
6. โฆษณากับการตลาดที5ไม่หวังผลกําไร โฆษณามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะกับวงการธุรกิจนั8น
แต่ยงั เป็ นบทบาทสําคัญกับองค์กรที5ไม่หวังผลกําไรอื5นๆด้วยที5สามารถใช้โฆษณาเป็ นเครื5 องมือ
เช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจทัว5 ไป
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การโฆษณาแบ่ งตามกลุ่มเป้ าหมาย
การโฆษณาประเภทนี8 จะเน้นกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดที5 จะซื8 อสิ นค้าหรื อบริ การ ของผู ้
โฆษณาที5เป็ นองค์กรธุรกิจทั8งหลายทั8งนี8 เพื5อสร้างความดึงดูดใจให้ลูกค้าเป้ าหมายเกิดความสนใจที5
จะดูและซื8อ สิ นค้า โดยผ่านสื5 อโฆษณาต่างๆ แบ่งเป็ น 4ประเภทได้แก่
1) การโฆษณามุ่งสู ้ผบู ้ ริ โภค (consumer advertising) เป็ นการโฆษณาผ่านสื5 อมวลชนต่างๆ
การนําข่ าวสารไปสู่ ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ สื5 อทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิ มพ์ อิ นเตอร์ เน็ ต และสื5 อ
โฆษณาอื5นๆการโฆษณาประเภทนี8 จะทําการโดยบริ ษทั ที5ทาํ การผลิตสิ นค้าตัวแทนทางการตลาด
ไปสู่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า ที5 ซ8ื อ และใช้สิ น ค้า ที5 มี อ ยู่เ ป็ นจํา นวนมากในตลาด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิ น ค้า ที5 ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจําวันเช่นสบู่ ยาสี ฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก เป็ นต้น
2) การโฆษณามุ่งอุตสาหกรรม (industrial advertising) การโฆษณาประเภทนี8 มีจุดประสงค์
ให้กลุ่มลูกค้าได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมเพื5อเป็ น ข้อมูลในการตัดสิ นใจซื8 อสิ นค้าและ
บริ การทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื5อการอุตสาหกรรม เช่น วัตถุดิบเครื5 องจักรกล
บริ การซ้อมแซมบํารุ งรักษา ชิ8นส่ วนประกอบเป็ นต้น
3) การโฆษณามุ่งการค้า (trade advertising) การโฆษณาประเภทนี8 จะถูกนํามาใช้ในเรื5 อง
ของการเพิ5มช่องทางการจัดจําหน่ าย และบริ การของบริ ษทั ที5ทาํ การโฆษณา ทั8งนี8 เพื5อให้มีการเพิ5ม
การขายมากขึ8น โดยส่ วนใหญ่นิยมนําบุคคลที5มีชื5อเสี ยงเกี5ยวกับสิ นค้าชนิ ดนั8นๆ มานําเสนอ เพื5อ
สร้าง
ความน่าเชื5อถือและไว้วางใจ
4) การโฆษณามุ่งงานอาชีพ (professional advertising) เป็ นการโฆษณาที5ผผู ้ ลิตหรื อ
ตัวแทนจําหน่ายโฆษณาให้แก่บุคคลผูม้ ีอาชีพต่างๆ ได้ซ8ือ สิ นค้าไว้ในการประกอบอาชีพการ
งานรวมทั8งแนะนําให้ลูกค้าและผูท้ ี5เกี5ยวข้อง ได้ซ8ือสิ นค้าไว้ใช้ เช่น อาชีพที5เกี5ยวข้องกับแพทย์
วิศวกร เกษตร บัญชี ทนายความ นักร้อง นักแสดง เป็ นต้น
สรุ ป ความคิดเห็นของผูศ้ ึกษาและเข้าใจการทําโฆษณาการบริ การของโรงแรม KLUB
HOTEL เป็ นงานละเอียดอ่อนมากและมีบทบาทมากในการผลิตสื5 อ ในแต่ละขั8นตอนการทําโฆษณา
ตั8งแต่เข้ารับบรี ฟจากหัวหน้าแผนก Graphic จนถึงขั8นตอนสุ ดท้ายของการทําโฆษณา ทุกขั8นตอน
ต้องไตร่ ตรองให้ครบถ้วนเพื5อที5จะให้ฝ่ายที5รับผิดชอบอื5นๆทํางานที5ได้รับมอบหมายได้อย่างตรง
ตามวัตถุประสงค์ ของโรงแรม เพื5อให้ทาํ งานได้ง่ายและเข้าใจตรงกัน โฆษณาที5เราเห็ นทาง สื5 อ
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊คและ ยูทู๊ป เป็ นสื5 อที5ทาํ รายได้ของช่องทางออนไลน์ และยังได้รู้ถึง (Rating)
ของผูร้ ับชมสื5 ออีกด้วย

บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1.1 ชื$ อสถานประกอบการ โรงแรม Cinnamon Residence
3.1.2 ทีต$ ;งั สถานประกอบการ 62/67-68 ซอยวิภาวดี 42 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงลาดยาว,10900,จตุจกั ร/Chatuchak,
กรุ งเทพมหานคร/Bangkok

3.1 สั ญลักษณ์ (Logo) โรงแรม Cinnamon Residence
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3.2 แผนที$ โรงแรม Cinnamon Residence
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โรงแรม Cinnamon Residence เป็ นสานที@ประกอบการเชิงการค้าที@นกั ธุรกิจตัFงขึFน เพื@อ
บริ การผูเ้ ดินทางในเรื@ องของที@พกั อาศัย อาหาร และบริ การอื@น ๆ ที@เกี@ยวข้องกับการพักอาศัยและเดิน
หรื ออาคารที@มีหอ้ งนอนหลายห้อง ติดต่อเรี ยงรายกันในอาคารหนึ@งหลังหรื อหลายหลัง ซึ@งมีบริ การ
ต่างๆ เพื@อความสะดวกของผูท้ ี@มาพัก ซึ@งเรี ยกว่า "แขก" (guest)
บริการต่ างๆของ โรงแรม Cinnamon Residence
บริ การต่างๆด้านการบริ การที@พกั และบริ การรับจัดงาน มิตติFง งานแต่งงานงานสําคัญ
ต่างๆ อีกทัFงยังมีบริ การห้องอาหารภายในโรงแรมอีกด้วย
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3.3 รู ปภาพหน้ าเว็บไซต์ (Cinnamon-Residence.com)ทีม$ ขี ้ อมูลการบริการ
3.3 บริ การทางเว็บ (Cinnamon-Residence.com) ที@สามารถเข้าไปดูบริ การต่างๆของโรงแรมได้
บริ การของ (Cinnamon-Residence.com) เป็ นเว็บที@ไซต์ เน้นในเรื@ องการให้ขอ้ มูลแลการ
บริ การของทางโรงแรม Cinnamon Residence โดยจะมีบริ การจองที@พกั ของโรงแรม เช่น เข้าที@พกั
วันวันไหนต้องการห้องแบบไหนก็มีให้เลือกภายในเว็บไซต์
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3.4 บริการทางเว็บ(Cinnamon-Residence.com)ทีม$ ขี ้ อมูลการบริการ

3.3 รู ปแบบการจัดการและการบริ หารงานขององค์กร

3.5 แผนภูมการจัดการองค์กรและการบริ หารงานโรงแรม Cinnamon Residence

3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที@นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที@นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย. พีรพัฒน์ มหารมย์ (Graphic Design)
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3.4.2 ลักษณะงานที@นกั ศึกษาได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการ รายงานคือ การทํา โปสเตอร์
เมนูอาหารของโรงแรม Cinnamon Residence เพื@อโฆษณาให้กบั ห้องอาหาร CherAme ซึ งเป็ น
ห้องอาหารของทางโรงแรม รวมถึงการถ่ายภาพอาหารแล้วนํามาตัดต่อเป็ นโปสเตอร์ แล้วนําไปลง
สื@ อออนไลน์ใน(PageFacebook )และ(Cinnamon-Residence.com)
3.5.1 ชื@อ สกุลของพนักงานที@ปรึ กษา

พี@บิZก นาย พีรณัฐ เขียวอยู่

3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที@ปรึ กษา

Supervisor Graphic Design

3.6 รู ปภาพพนักงานทีป$ รึกษาโรงแรม Cinnamon Residence
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3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที@ 14 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 8.30 น - 18.00 น
3.7 ขัFนตอนและวิธีการดําเนินงานเพื@อนําเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
โดยแบ่ งตามประเภทของรายงานทีน$ ักศึกษาดําเนินดังนี;
3.7.1 ขั;นตอน วิธีดาํ เนินงานเพื$อนําเสนอผลงานสํ าหรับรายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบตั งิ านสหกิจ
สัปดาห์ที@ 1
ศึกษาตัวผลงานจากที@พี@เลีFยงทําพร้อมเรี ยนรู ้เทคนิคการทํางาน
โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และถ่ายภาพอาหาร
สัปดาห์ที@ 2
ทําสื@ อออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Photoshop
สัปดาห์ที@ 3
ผลิตวีดิโอเมนูอาหารของทางโรงแรม
สัปดาห์ที@ 4
วางแผน storyboard เพื@อเริ@ มถ่ายทํา
สัปดาห์ที@ 5
ถ่ายวีดิโอการเดินทางของทางโรงแรม
สัปดาห์ที@ 6
ตัดต่อวีดิโอของโรงแรม KLUB
สัปดาห์ที@ 7
ทําภาพเคลื@อนไหวผ่านโปรแกรม Adobe After Effect
สัปดาห์ที@ 8
ตัดต่อวีดิโอของโรงแรม KLUB
สัปดาห์ที@ 9
ทําภาพเคลื@อนไหวผ่านโปรแกรม Adobe After Effect
สัปดาห์ที@s10
ทําภาพเคลื@อนไหวผ่านโปรแกรม Adobe After Effect
สัปดาห์ที@11
ทําภาพเคลื@อนไหวผ่านโปรแกรม Adobe After Effect
สัปดาห์ที@12
ถ่ายวีดีโอของโรงแรม KLUB
สัปดาห์ที@13
ตัดต่อวิดิโอของโรงแรม KLUB
สัปดาห์ที@14
แก้ไขงานตัดต่อวิดิโอของโรงแรม KLUB
สัปดาห์ที@15
แก้ไขงานตัดต่อวิดิโอของโรงแรม KLUB
สัปดาห์ที@16
ตัดต่อวิดิโอของโรงแรม KLUB
ตารางที$ 3.1 ขั;นตอนวิธีการดําเนินงานเพื$อนําเสนอผลงานสํ าหรับรายงานการปฏิบัตงิ านสหกิศึกษา
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3.7.2 การเขียนขั;นตอนและวิธีการดําเนินงานสํ าหรับการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา
ขัFนตอนการดําเนินงาน
การนําเสนอหัวข้อรายงาน
การรวบรวมข้อมูล
เบืFองต้น
การปฏิบตั ิการ
กิจกรรมพิเศษ
ติดตามผลงาน
สรุ ปการปฏิบตั ิงานทัFงหมด
นํามาเขียนเป็ นเล่มรายงาน

พฤษภาคม
2562

มิถุนายน
2562

กรกฏาคม
2562

สิ งหาคม
2562

•
•
•

ตารางที3$ .2 แสดงระยะเวลาและพัฒนาการของตัวรายงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
เครื@ องคอมพิวเตอร์จาํ นวน 1 เครื@ อง
เมาส์ จํานวน อย่างละ 1 ชุด
หูฟัง จํา นวน 1 ชุด
3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟแวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Illustrator
โปรแกรม Adobe Premiere Pro
3.8.3 อุปกรณ์ อื$นๆ
สมุดและปากกา จํานวน 1 ชุด

•
•
•

บทที$ 4
ผลการปฏิบตั งิ าน
จากการปฏิบตั ิงานเรื/ อง “การถ่ายวีดีโอเพื/อโฆษณาการบริ การผ่านสื/ อออนไลน์ของ
โรงแรม “Cinnamon Residence” ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้ขJนั ตอนในการผลิตสื/ อการถ่ายวีดีโอและตัดต่อ
ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere pro เพื/อโฆษณาผ่านสื/ อออนไลน์
แนวคิดของการถ่ ายวีดโี อและตัดต่ อด้ านการบริการของโรงแรม KLUB HOTEL
โรงแรม KLUB HOTEL มีส/ิ งที/น่าสนใจมากมายในการให้บริ การเป็ นอย่างมาก เมื/อพูดถึง
คําว่าโรงแรม นอกเหนือจากที/พกั อาศัยแล้ว คงรวมไปถึง อาหาร และการให้บริ การด้านต่างๆ โดย
วีดีโอที/ได้เผยแพร่ ไปนัJน แสดงให้เห็นถึงมุมมองด้านต่างๆที/น่าสนใจของโรงแรมทัJงหมด

การทํางานของฝ่ ายถ่ ายวีดโี อและตัดต่ อ
4.1 ขัJนตอนการเตรี ยมงาน (Pre-Production)
4.2 ขัJนตอนการผลิต (Production)
4.3 ขัJนตอนหลังการตัดต่อ (Post-production)
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4.1 ขั@นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)
ประชุมเพื/อรับงานและเริ/ มรับคําสั/งจากหัวหน้าแผนก IT ตําแหน่ ง IT Director ชื/ อ วรวุฒิ
ไพศาล และเริ/ มวางแผนในการถ่ายทําโดย การเขียน สตอรี/ บอร์ ด เรื/ อง การบริ การของโรงแรม
KLUB HOTEL และนําไปเสนอกับ IT Director เพื/อให้ทาํ การตัดสิ นใจและอนุมตั ิก่อนที/จะเข้าถ่าย
ทํา ถ้าอนุ มนั ติเรี ยบร้ อยแล้วจึ งสามารถเข้าไปถ่ายทําได้ตาม สตอรี/ บอร์ ดที/เสนอไปโดยที/จะต้อง
ติดต่อประสานงานกับโรงแรม KLUB HOTEL ก่อน เป็ นเวลา 1 เดือน แล้วโรงแรมจะแจ้งวันเวลา
กับ IT Director เพื/อไปถ่ายทําได้เลย

4.2 ขั@นตอนการผลิต (Production)
หลังจากที/ได้มีการเตรี ยมงานวางแผนงานกับพนักงานที/ปรึ กษา และพนักงานในฝ่ ายอื/นๆ
แล้ว ขัJนตอนต่อไปคือการผลิตชิJนงานการตัดต่อวีดีโอ โดยมีขJนั ตอนการตัดต่อวีดีโอดังนีJ

4.2.1 การดูสถานที/ก่อนเริ/ มถ่ายวีดีโอ
ขัJนตอนแรกของการผลิตคือเข้าตรวจสอบสถานที/ก่อนถ่ายวีดีโอเพื/อที/จะได้รู้ส่วนต่างๆของ
โรงแรม โดยเริ/ มจากการเดินสํารวจ ห้องอาหารว่ามีความเรี ยบร้อยและจัดอหารได้สวยงามตามที/
ต้องการ และในส่ วนห้องต่างๆที/ได้ตรวจสอบตรงความต้องการที/วางแผนไว้หรื อไม่ เช่น การจัด
วาง โต๊ะ เก้าอีJ การเก็บม่าน หรื อรวมไปถึงในเรื/ องความสะอาดของสถานที/ทJ งั หมด โดยอุปสรรค์
คือ การถ่ายห้องพักให้ครบตามเวลาที/ได้กาํ หนดเพราะถ้าไม่ถ่ายตามเวลาลูกค้าที/มาพักจะใช้บริ การ
ห้องหรื อสถานที/ จึงไม่สมารถเข้าไปถ่ายวีดีโอได้ และส่ วนของการถ่ายอาหารมีปัญหาคือ อาหารไม่
มีความสวยงามและพนักงานที/ทาํ อาหารไม่ใส่ ถุงมือ
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4.2.2 เริ/ มถ่ายวีดีโอ
โดยเริ/ มจากการถ่ายอาหารที/จดั เตรี ยมภายในห้องอาหารที/จดั เตรี ยมไว้แล้วจากนัJนเริ/ มถ่ายสถา
นาที/ตามห้องพักที/ทางพนักงานของโรงแรมได้จดั เตรี ยมไว้เพื/อการถ่ายโดยฉพาะ หลังจากการถ่าย
ห้องพักได้เสร็ จสมบูรณ์ แล้ว จึ งเริ/ มถ่ายบริ เวณห้องนั/งเล่นหรื อที/ พกั ผ่อนของลูกค้าที/ มาพักและ
ขัJนตอนสุ ดท้านคือ ถ่ายการบริ การรี ดผ้าและรถรับส่ งฟรี ของโรงแรมที/ได้จดั เตรี ยมไว้ให้

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 ภาพการถ่ายวีดีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL
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ภาพประกอบที/ 4.5 ภาพการถ่ายวีดีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL

ภาพประกอบที/ 4.6 ภาพการถ่ายวีดีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL
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ภาพประกอบที/ 4.7 ภาพการถ่ายวีดีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL

ภาพประกอบที/ 4.8 ภาพการถ่ายวีดีโอภายในโรงแรม KLUB HOTEL
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4.2.3 ก่อนตัดต่อต้องเลือก Footage ที/ไม่ได้ใช้ทิJงไป
เป็ นขัJนตอนแรกสุ ดของกระบวนการตัดต่อ โดยในขัJนตอนนีJจะเป็ นการคัด Footage สวนที/ไม่
ต้องการ หรื อส่ วนไม่สามารถใช้งานได้ออกไป โดยเหลือเพียงส่ วนที/สาํ คัญเอาไว้เพื/นาํ ไปใช้ใน
ขัJนตอนต่อไป

ภาพประกอบที/ 4.9 การคัด Footage ที/ไม่ได้ใช้ทิJงไป
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ภาพประกอบที/ 4.10 การคัด Footage ที/ไม่ได้ใช้ทิJงไป

4.2.4 เลือก Footage ที/ สามารถใช้งานได้ หากวีดีโอที/ คดั แยกจากขัJนตอนแรกมี หลายชิJ น
หรื อมีการถ่ายไว้หลายครัJง ให้เลือกเฉพาะวีดิโอที/องค์ประกอบภาพมีความสมบูรณ์ของภาพ
4.2.5 สร้างความต่อเนื/อง (Flow) และลําดับสถานที/ให้ถูกต้อง
หลังจากที/ได้ Footage ที/ดีที/สุดแล้ว ในขัJนตอนนีJ จะเป็ นการนํา Footage ทัJงหมดที/คดั เลือกแล้วมา
เรี ยบเรี ยงลําดับสถานที/ให้มีความต่อเนื/องและเป็ นไปอย่างถูกต้อง โดยอาศัยโครงเรื/ อง (Storyboard)
ในขัJนตอนก่อนการผลิต (Pre-production) เป็ นแนวทางในการลําดับภาพและเสี ยงให้เป็ นไปตามที/
กําหนดไว้
4.2.6 เพิ/ม Effects กราฟิ ก ดนตรี ประกอบ
เพื/อสร้างความรู ้สึกและอารมณ์ร่วมให้กบั ผูช้ ม หลังจากการเรี ยงลําดับเหตุการณ์และความต่อเนื/อง
แล้ว ก็มาถึงขัJนตอนที/สร้างสี สันและความน่าสนใจให้กบั วีดีโอที/เราตัดต่อ โดยในขัJนตอนนีJ จะเป็ น
การใส่ Effects เทคนิ คกราฟิ กคอมพิวเตอร์ ต่างๆ เพลงประกอบ (Background Music หรื อ BGM)
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เสี ยงบรรยากาศรอบข้าง (Ambient Noises) เสี ยงบรรยาย (Narration) การเพิ/ม/ลด ความเร็ วภาพและ
หรื อเสี ยง เป็ นต้น
นํามาผสมผสานกัน เพื/อสร้ างควาชัดเจนและจุดสนใจ ความรู ้ สึก และ อารมณ์ร่วมแก่ ผูช้ ม โดย
จะต้องมีการควบคุมส่ วนประกอบให้มีความพอดี ไม่มากจนเกินไป และไม่ทาํ ให้ผชู ้ ม สับสนกับสิ/ ง
ที/เกิดขึJนในเหตุการณ์นJ นั ๆ

ภาพประกอบที/ 4.11 เพิ/ม Effects กราฟิ ก ดนตรี ประกอบ

4.3 ขั@นตอนหลังการผลิต(Post-production)
ขัJนตอนสุ ดท้ายสําหรับการตัดต่อคือ การให้พนักงานที/ปรึ กษาช่วยตรวจความถูกต้องของ
ชิJ นงานทัJงหมด หลังจากตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็นาํ ไฟล์วีดีโอไปอัพโหลดลงใน
Youtube และนําไปโปรโมทเพื/อเผยแพร่ ต่อไป
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ภาพประกอบที/ 4.12 ขัJนตอนหลังการตัดต่อ

บทที$ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที. โรงแรม Cinnamon Residence เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั<งแต่วนั ที. 14 พฤษภาคม
2562 ถึงวันที. 30 สิ งหาคม 2562 ได้รับมอบหมายในส่ วนของการตัดต่อวีดีโอพรี วิวโรงแรม KLUB HOTEL
เพื.อโฆษณาผ่านสื. อออนไลน์ ทําให้ผูจ้ ดั ทําได้รับประสบการณ์ใหม่ในการทํางานจริ ง และได้เรี ยนรู ้ระบบ
การทํางานขององค์กร ได้รู้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื.น ได้ใช้ ศักยภาพที.มีจากการเล่าเรี ยนมาอย่างเต็มที.ใน
ด้านการตัดต่อวีดีโอวีดีโอพรี วิวโรงแรม KLUB HOTEL เพื.อโฆษณาผ่านสื. อออนไลน์ ทําให้ผชู ้ มเกิดความ
สนใจการบริ การของโรงแรม KLUB HOTEL มากขึ<น นอกจากนี< ผูจ้ ดั ทํายังได้ฝึกการตรงต่อเวลา และมี
ความรับผิดชอบ ในหน้าที.มากขึ<น
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาผูจ้ ดั ทําได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการตัดต่อวีดีโอ โดยใช้ความรู ้
พื<นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ. งในทํางานตัดต่อวีดีโอผูจ้ ดั ทําได้รับคําติชม
แนวคิด เทคนิ ค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานที.ปรึ กษา และผูม้ ีประสบการณ์คนอื.นๆ ภายในองค์กร
เช่น การตัดต่อเสี ยงให้เข้ากับวิดิโอ การตัดมุมที.ซ< าํ การตัดเสี ยงรบกวนออกจากวิดิโอ การทําให้ภาพมันไม่
สั. น ไหวเป็ นต้น เพื. อ นํา มาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถให้ ผูจ้ ัด ทํา ได้ท าํ ผลงานออกมามี
ประสิ ทธิภาพมากขึ<น
นอกจากนี< ยงั มีอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานคือ การหาเพลงนํามาประกอบในคลิปวีดีโอและให้เข้า
กับธี มแฟชัน. ที.ถ่าย ซึ. งเพลงที.นาํ มาประกอบต้องไม่ติดลิขสิ ทธิ[ ทําให้ในช่วงแรกของการปฏิบตั ิงานค่อนข้าง
ล่าช้า เพราะใช้เวลาในการหาเพลงนาน
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ศัพท์เฉพาะหรื อศัพท์ทางด้านการตัดต่อในการผลิตวีดีโอ บางคําที.ผูจ้ ดั ทํายังไม่ทราบ ทําให้
การทํางานบางครั<งเกิดความคลาดเคลื.อนและไม่เข้าใจโจทย์และวิธีแก้ไขงานอย่างแท้จริ ง ข้อเสนอแนะคือ
ควรเตรี ยมความพร้อมทางด้านการตัดต่อในการใช้ศพั ท์เฉพาะ
5.2.2 ควรมีความรอบคอบ เพราะ หากทํางานที.ได้รับมอบหมายผิดพลาดจะทําให้ ต้องทํา งานหรื อ
แก้ไขงานใหม่และถ้าหากโปรแกรมที.ใช้ทาํ งานตัดต่อเกิดขัดข้องหรื อคอมพิวเตอร์คา้ ง โดยที.ยงั ไม่ได้บนั ทึก
งานไว้ ก็จะทําให้งานเสร็ จล่าช้ากว่าเดิม เพราะฉะนั<นผูจ้ ดั ทําจึงควรมีความ รอบคอบให้มากขึ<น
5.2.3 งานที. ได้รับมอบหมายเป็ นการดําเนิ นงานจริ งนําไปใช้จริ ง จึ งจะต้องดําเนิ นงานอย่างเป็ น
ระบบระเบี ยบ มี แผนการทํางานอย่างเป็ นขั<นตอน ความกระตื อรื อร้ น ทํางานให้เสร็ จตรงต่อเวลา การดู
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ตัวอย่างชิ< นงานมากๆ เพื.อนําประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง รวมไปถึ งการใช้ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการตัดต่อวีดีโอ การลําดับภาพ การใส่ เสี ยง และการใส่ เทคนิคพิเศษต่างๆ
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การถ่ ายภาพอาหารของโรงแรม Cinnamon Residence

การถ่ ายภาพอาหารของโรงแรม Cinnamon Residence

กิจกรรมการจัดงานแต่งของโรงแรม Cinnamon Residence
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กิจกรรมการจัดงานแต่งของโรงแรม Cinnamon Residence

\
ถ่ายวีดีโอการบริ การของโรม KLUB. HOTEL
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สําเร็ จการศึกษามัธยมปลาย โรงเรี ยนสองพีCนอ้ งวิทยา

ปัจจุบัน

กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การโฆษณา

ประสบการณ์ ด้านสหกิจศึกษา

ตําแหน่ ง
สถานประกอบการ

Graphic Design
โรงแรม ซินนาม่อน เรสซิ เด้นซ์

• ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Premiere Pro, และโปรแกรม Microsoft Office

