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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งน าไปสู่การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการ
ตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ เพลง ยังไม่เจอ โดยศิลปิน บุดดิสฮอล์ลิเดย์ ความยาว 5.15 
นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตมิวสิควิดีโอในทุกขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการ
ผลิต (Pre-production) ด้วยการส ารวจและวิเคราะห์มิวสคิวิดีโอที่มีการใช้เทคนิครีเวิร์สและมิวสิควิดีโอที่
เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ก ากับมิวสิควิดีโอและผู้เช่ียวชาญด้านภาษา จ านวน 2 คน ซึ่งน าข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ และจัดท าโครงเรื่องของมิวสิควิดีโอ รวมถึงเทคนิคการน าเสนอ 
จากนั้นจึงด าเนินการผลติมิวสคิวิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ หลังจาก
ผ่านข้ันตอนผลิตมิวสิควิดีโอแล้ว ผู้ศึกษาได้จัดท าการประเมินผลรายการ โดยการเปิดมิวสิควิดีโอ และ
จัดท าประเมินแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน 

ผลการศึกษาประเมินผลรายการ พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและ
เนื้อหาของมิวสิควิดีโอ โดยให้เหตุผลว่ามิวสิควิดีโอมีเนื้อหาที่ผู้ชมสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย และยังให้
ความบันเทิงต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดี อีกทั้งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรักที่ผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงและท าความเข้าใจได้โดยง่าย ในส่วนของเทคนิคการน าเสนอ
ของมิวสิควิดีโอ มีการน าเสนอที่น่าสนใจ เพราะเทคนิครีเวิร์สที่น ามาใช้สอดคล้องกันได้ดีกับเนื้อหาของ 
มิวสิควิดีโอ โดยเทคนิคข้างต้นท าให้มิวสิควิดีโอน่าติดตาม ไม่รู้สึกน่าเบื่อ ดังนั้นมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิค
การตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลปิซงิค์ จึงได้รับความช่ืนชอบและความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย
ได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ท่ีมำและควำมส ำคัญ 

เพลง หมายถึง ถ้อยค าที่นักประพันธ์เรียงร้อยหรือเรียบเรียงข้ึน ซึ่งประกอบด้วย เนื้อ
ร้อง ท านอง จังหวะ ท าให้เกิดความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์
ทั้งด้านการเลือกสรรค าที่ใช้ในการแต่ง การเรียบเรียงประโยค และการใช้โวหาร เพลงนั้นอาจให้ข้อคิด
แก่ผู้ฟังในการด าเนินชีวิตด้วยส าเนียงขับร้อง ท านองดนตรี กระบวนวิธีร าระบ า โดยเพลงสร้างสรรค์
จากเครื่องดนตรีหรือการขับร้อง 

เพลงในปัจจุบันน้ีมีอิทธิพลต่อความคิดความอ่านของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัยรุ่น 
วัยที่มีความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์สูง ทั้งวัยรุ่นยังเป็นวัยที่มีการเปิดรับสื่อมาก ผู้ผลิตงานเพลงจึงให้
ความส าคัใในการดึงดูดกลุ่มเปาาหมายนี้  โดยใช้สื่อทางโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ในการเข้าถึง
กลุ่มเปาาหมาย เนื่องจากสื่อที่สองอย่างนี้มข้ีอได้เปรยีบ คือ สามารถรับชมได้ทั้งภาพและเสียง ช่วยเพิม่
อรรถรสในการรับชม และมีประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย 

จุดเริ่นต้นของมิวสิควิดีโอนั้นน่าจะเริ่มต้นมาจากการที่อุตสาหกรรมเพลง มีการแสดง
ดนตรีสดหรือก็คือการแสดงคอนเสิร์ตอย่างในปัจจุบัน แล้วขายบัตรให้ผู้ที่สนใจหรือช่ืนชอบเข้าไปชม 
แต่เนื่องจากมีคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสน ที่สนใจอยากเข้าไปชมการแสดงดนตรีสดๆ แต่ไม่มีโอกาส 
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเดอะ บีทเทิลล์ (The Beatles) เปิดการแสดงที่ประเทศอังกฤษ คนส่วนใหใ่ก็คง
ไม่มีโอกาสได้เข้าชม เนื่องจากจ านวนบัตรเข้าชมที่มีจ ากัด แต่ความอยากชมก็ยังมีอยู่ จึงท าให้เกิดมี
ความคิดว่าท าอย่างไรให้คนที่ไม่มีโอกาสไดเ้ข้าไปชมการแสดงสดได้ชมด้วย จึงมีการน ากล้องไปท าการ
บันทึกภาพการแสดงนั้นเอาไว้ เรียกว่า “บันทึกการแสดงสด” ซึ่งก็คือภาพการแสดงของศิลปินบนเวที 
เห็นลีลาการขับร้องของนักร้องพร้อมๆกับได้ยินเสียงดนตรี (มาโนช พุฒตาล 2542) 

เราสามารถแบง่แยกประเภทของมิวสิควิดีโอออกได้เป็น 3 ประเภทใหใ่ๆ คือ 
1. มิวสิควิดีโอที่มเีฉพาะเส้นรอ้ง 
2. มิวสิควิดีโอที่มเีฉพาะเส้นเรื่อง 
3. มิวสิควิดีโอที่มีทัง้เส้นรอ้งและเส้นเรื่อง 

 
ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันในด้านธุรกิจค่ายเพลงเป็นจ านวนมาก ทั้งในส่วนของความนิยม

ของเพลง รวมไปถึงความนิยมในตัวศิลปินของแต่ละค่าย เพราะเจ้าของธุรกิจค่ายเพลงส่วนมากเล้งเห็น
ว่า ถ้าศิลปินในสังกัดของตนมีความนิยมจากผู้ฟังจ านวนมาก ยิ่งท าให้เพลงที่ถูกผลิตออกมา มีผู้นิยม
ชมชอบมากตามไปด้วย ค่ายเพลงสว่นใหใจ่ึงเน้นท าการตลาดมากกว่าการผลิตผลงานทีด่ีมีคุณภาพ ท า
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ให้มิวสิควิดีโอในประเทศออกมาในรูปแบบที่มีการโปรโมทศิลปินมากกว่าเนื้อหาของเพลง คือโดยมาก
จะให้ความส าคัใกับเส้นร้องที่มีศิลปินมากกว่าเส้นเรื่องที่ให้แง่คิดหรือประโยชน์แก่ผู้ชม ผู้ชมไม่ได้รับ
คุณค่าของผลงานอย่างที่ควรเป็น 

ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่ืนชอบงานด้านมิวสิควิดีโอ และมีความต้องการที่จะให้ผู้ชมได้รับ
ชมผลงานมิวสิควิดีโอให้ทั้งความเพลิดเพลินบันเทิงและเนื้อหาสาระควบคู่กัน จึงอยากจะประยุกต์ใช้
การตัดต่อเทคนิครีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ ซึ่งจะให้ความรู้สึกแปลกตา เป็นเทคนิคที่เล่นกับ
เวลาสื่อถึงกาลเวลาทีไ่ม่มีวันย้อนกลบัหลัง มุมมองของคนทีม่ีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยที่ข้าพเจ้าจะ
ใช้ประโยชน์จากความหมายและเทคนิคการน าเสนอน้ีผลิตช้ินงานมิวสิควิดีโอที่มีทั้งบันเทิงและเนื้อหา
สาระตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอในรูปแบบใหม่ให้มีคุณค่าและความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
2. เพือ่ศึกษาและกระบวนการในการผลิตมิวสิควิดโีอ ที่มกีารเทคนิคพเิศษในการถ่ายท า 
3. เพื่อศึกษาปใัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปใัหาในทุกข้ันตอนของการผลิต 

มิวสิควิดีโอ 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี้ 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและ

เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ โดยเน้นกลุ่มเปาาหมายหลักอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี และกลุ่มเปาาหมายรอง คือ 
บุคคลทั่วไปที่รักในเสียงเพลง ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิงควบคู่ไปด้วย  

 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอในรูปแบบมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรี
เวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเปาาหมายและเป็นส่วนหนึ่งของการ
แนะน าให้บุคคลทั่วไปที่รักในเสียงเพลงหันมาสนใจงานเพลงมิวสิควิดีโอมากข้ึน โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 : กำรศึกษำและวำงแผนกำรวิจัย 
1. ศึกษาความนิยมในการเลือกรับสื่อทางโทรทัศน์ประเภทงานเพลง 
2. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมิวสิควิดีโอ 
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอรูปแบบใหม่ 
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ขั้นตอนท่ี 2 : กำรด ำเนินงำนก่อนกำรผลิตรำยกำร (Pre-production) 
1. น าข้อมูลที่ได้รบัมาวิเคราะหเ์พื่อทดลองการใช้เทคนิคการตดัต่อแบบรเีวิรส์และ

เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์  
2. น าข้อมูลที่ได้รบัมาวิเคราะหเ์พื่อวางโครงเรื่องของมิวสิควิดีโอ 
3. จัดเตรียมสถานที่และอปุกรณ์ต่างๆเพื่อผลิตมิวสิควิดีโอ 
4. จัดหานักแสดง  
ขั้นตอนท่ี 3 : กำรด ำเนินงำนผลิตมิวสิควิดีโอ (Production)  
1. ลงพื้นที่ในการถ่ายท ารายการตามตารางการท างานที่วางแผนไว้  
ขั้นตอนท่ี 4 : กำรด ำเนินงำนหลังกำรผลิตมิวสิควิดีโอ (Post-production) 
1. เข้ากระบวนการล าดับภาพและเสียง 
ขั้นตอนท่ี 5 : กำรประเมินผล  
1. น าเสนอมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลปิซิงค์ทีผ่ลิต

ข้ึนต่อกลุ่มเปาาหมาย เพื่อประเมินผลงานและคุณภาพของมวิสิควิดีโอที่ผลิตข้ึน 
2. วิเคราะหผ์ลงาน สรปุและอภิปรายผลการศึกษาและผลการท างาน 
3. น าข้อมูลทัง้หมดรวบรวมเป็นรปูเล่ม พร้อมมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรี

เวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ทีเ่สร็จสมบูรณ์ 

 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

1. ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์ส
และเทคนิครีเวิรส์ลิปซงิค์ ตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท า การถ่ายท า และหลงัการถ่ายท า 

2. ทราบถึงปัใหาและอุปสรรคในช่วงเตรียมงาน ผลิตงานและประเมินผลงาน รวมไป
ถึงสามารถแก้ไขปัใหาที่เกิดข้ึนได้ทันท่วงที และเป็นวิทยาทานแก่ผู้ทีส่นใจท่านอื่น 

3. ท าให้กลุ่มเปาาหมายได้รับสาระควบคู่ไปพร้อมกบัความบันเทงิที่ได้จากมิวสิควิดีโอ
และมีความสนใจในด้านงานเพลงมากขึ้น  

 
นิยำมศัพท์ 

1. มิวสิควิดีโอ หมายถึง ภาพยนตร์ขนาดสั้นที่ถูกผลิตข้ึนเพือ่ใช้สื่อความหมายหรอื
อารมณ์ของเพลง โดยมีความยาวเท่ากบัเพลงนั้นๆ ซึ่งอาจด าเนินเรือ่งราวตามเนื้อหาของเพลงหรือมุง่
เพียงสร้างอารมณ์ร่วมในบทเพลงหรอืตัวศิลปินเพียงอย่างเดยีว 

2. การตัดต่อรเีวิรส์ หมายถึง การน าฟุตเทจวิดีโอมาตัดต่อให้ยอ้นกลบัหลัง 
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3. การลปิซงิค์ หมายถึง การที่นักร้องขยับปากให้ตรงกับเนื้อรอ้งของเพลงนั้นๆ โดย
ไม่ได้ร้องจริง ค าน้ีมาจากค าว่า lip-sync หรือ lip-synch โดยย่อมาจากค าว่า lip synchronization 

4. รีเวิรส์ลปิซงิค์ หมายถึง การที่นักร้องขยบัปากให้ตรงกับเนื้อร้องของเพลงแบบ
ย้อนกลบั 



 
 

 
 

บทที ่2 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและ

เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์  สามารถน าทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับเพลงไทยสากล 
แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ 
แนวคิดการสื่อสารเพลงและภาพผ่านมิวสิควิดีโอ 
แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายท าและเทคนิคการน าเสนอ 

 
แนวคิดเก่ียวกับเพลงไทยสากล 

เพลงมีบทบาทต่อมนุษย์และมนุษย์ก็ให้ความส าคัญแก่เพลงมาตั้งแต่อดีต เพลงเป็นเหมือน
สัญลักษณ์หนึ่งในการบ่งบอกถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ และเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงมนุษย์
ได้ทุกชนชาติ เพลงคือภาษาสากล (Universal Language) เป็นภาษาที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจถึง
ความหมายและอารมณ์ที่บ่งบอกหรือแอบแฝงอยู่ในเพลงได้ ในขณะเดียวกันเพลงก็ยังมีพลังอ านาจ
บางอย่างในการเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถผลักดันขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบของการสร้างกระแส
วัฒนธรรมได้ (วัลลภา อัญชลิสังกาศ 2548) 

การสื่อสารเพื่อมุ่งนันทประโยชน์ คือ ประโยชน์ที่เป้นความเพลิดเพลิน บันเทิงใจหรือ
สุนทรีประโยชน์ ซึ่งเป็นอารมณ์ในระดับสูงข้ึนไป คือ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความเจริญใจ ความ
ประณีตงดงาม จินตนาการ ตัวอย่างของการสื่อสารประเภทนี้โดยรวมได้แก่ ดนตรี กวีนิพนธ์ นิทาน 
นิยาย เป็นต้น การสื่อสารเพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าว เรียกว่าการสื่อสารเชิงจินตคดี ( Imaginative 
communication) สารประเภทนี้มีคุณลักษณะส าคัญคือ การเล่าเรื่อง สื่ออารมณ์ เรียกรวมๆว่า จิ
นตคดี (Imaginative media) (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2542) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าดนตรีก็จัดเป็นแขนง
หนึ่งของจินตคดี เพลงหรือดนตรีจึงมีจุดมุ่งหมายของการสื่อสารที่มุ่งประโยชน์เพื่อความเพลิดเพลิน 
บันเทิงใจ หรือสุนทรียประโยชน์น่ันเอง 

ดนตรีเป็นสุนทรียะที่เกี่ยวข้องกับเสียง หมายถึง ความไพเราะ แต่ก็ยังมีความละเอียด
แยกย่อยลงไปอีกว่าเป็นความไพเราะของใคร ความไพเราะของดนตรีข้ึนอยู่กับหูของแต่ละคน ที่
สามารถรับรู้ความไพเราะที่แตกต่างและคนละระดับกัน ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน คนจึงฟงั
ดนตรีกันหลากหลายต่างชนิดกัน ช่ืนชอบเพลงไม่เหมือนกัน หูเป็นอวัยวะช้ืนส าคัญเพียงช้ินเดียวที่จะ
ส่งการรับรู้ทางดนตรีไปยังจิตส านึก หรือจิตใต้ส านึก การพูดหรือเขียนถึงดนตรีนั้นอาศัยอวัยวะส่วน
อื่นๆจากตาหรือสัมผัส ซึ่งเป็นเพียงส่วนย่อยเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงดนตรีได้ ถ้าปราศจากหู (วรา
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รัตน์ ชัยสุข 2545) เนื่องจากความรื่นรมย์ หรือสุนทรียะที่ได้จากดนตรีนั้น เกิดจากการ “ฟัง” เป็น
ปัจจัยหลัก ซึ่งเพลงต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความหลากหลาย และน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆกัน เช่น 
การเปิดดนตรีในห้องโถงของโรงแรมช้ันหนึ่ง เพื่อให้บรรยากาศดูอบอุ่นไม่เงียบเหงา ให้ดนตรีท าหน้าที่
ต้อนขับผู้มาเยือน เป็นต้น เพลงแต่ละประเภทได้ถูกจ าแนกประเภทด้วยลักษณะการประพันธ์ทาง
ดนตรี หรือรูปแบบดนตรี ซึ่งเป้นลักษณะเฉพาะของเพลงแต่ละประเภท เช่น เพลงร็อค มีการใช้
เครื่องช่วยท าเสียงกีต้าร์ ให้โดดเด่นด้วยเสียงที่แตกและดังกว่าปกติ ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความเป็น
เพลงร็อคที่เร่าร้อนรุนแรง เป็นต้น  

เพลงไม่ได้เป็นเพียงสินค้าตัวหนึ่งที่ผลิตข้ึนมาตามหลักอุปสงค์อุปทานตามปกติ กล่าวคือ 
ผู้บริโภคมิได้ตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทนี้ด้วยความจ าเป็นที่ต้องใช้สอยในชีวิตประจ าวันเหมือนสินค้า
ประเภทอื่นๆ แต่ซื้อเพราะเพลงสามารถสนองตอบอารมณ์ความรู้สกึในช่วงเวลาต่างๆได้ เมื่อสังคมเข้า
สู่ยุคสังคมทุนนิยม การผลิตเพลงเพื่อการค้าส่งผลให้เกิดการผลติครั้งหนึ่งเป็นปริมาณมากๆ เพื่อคนฟัง
จ านวนมากด้วย เพลงประเภทต่างๆจึงถูกท าให้เป็นเพลงที่ “คนส่วนใหญ่นิยม” ซึ่งเพลงบางเพลงก็ไม่
สามารถที่จะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมด้วยตัวของมันเองได้ จึงต้องมี “กระบวนการ” ในการสร้าง
ความนิยมโดยการใช้กลวิธีทางการตลาดเข้าช่วย เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และมิวสิควิดีโอ 
(Music Video) จึงถือก าเนิดข้ึนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ (อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ 2540: 420) 
 
แนวคิดเก่ียวกับมิวสิควิดีโอ 

Frantz (1994 : 43, อ้างถึงใน สมคิด ศรัทธาสมบูรณ์ 2543) ได้สรุปสาระส าคัญของมิว
สิควิดีโอไว้ว่า มิวสิควิดีโอเป็นสื่อที่อาศัยภาพเพื่อสะท้อนถึงบุคลิก ลักษณะ  (Character) ทุกช้ิน
ส่วนย่อยของเนื้อเพลง มิวสิควิดีโอสามารถสื่อให้เห็นถึงรูปแบบ  (Style) และอารมณ์ (Mood) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การรับชมมิวสิควิดีโอ ผู้รับชมจะได้เห็นภาพต้ังแต่ภาพบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต
ไปจนถึงรูปแบบการน าเสนอออกมาเป็นเนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการ  

มิวสิควิดีโอเป็นเป็นสื่อผสมระหว่างโฆษณาส่งเสริมการขายเพลงกับรายการโทรทัศน์ ซึ่ง
ในปัจจุบันมีการแพร่ภาพไปยังสถานทีต่่างๆทั้งห้างสรรพสนิค้า แหล่งศูนย์กลางในเมอืงต่างๆ  อย่างเช่น  
ที่ชิบูย่าของประเทศญี่ปุ่น หรือของไทยเองก็มีการโฆษณาเพลงโดยการเปิดมิวสิควิดีโอให้ได้ชมกันใน
รถไฟฟ้า ท าให้มิวสิควิดีโอสามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างเฉพาะเจาะจง  ในปัจจุบันมิวสิควิดีโอได้มีการ
สร้างสรรค์และพฒันารปูแบบและสไตลก์ารน าเสนอใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเนื้อหา เทคนิคการถ่าย
ท าใหม่ๆ การตัดต่อ และรวมถึงองค์ประกอบ  ด้านศิลปะต่างๆ ที่ต้องมีความโดดเด่นสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้ชมให้หยุดดูหรือเข้ามาดูมิวสิควิดีโอเพลงได้ นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ  (2535 : 18) 
กล่าวว่ามิวสิควิดีโอเป็นแรงผลักดันในการขายเพลง ทั้งยังมีความส าคัญมากว่าเสยีงร้องและตัวบทเพลง 
ซึ่งมิวสิควิดีโอนี้สามารถสรา้งภาพลักษณ์ของศิลปินและลลีาการแสดงที่โดดเด่น ช่วยดึงดูดให้ผู้ชมหาซือ้
เพลงชุดน้ันมาฟังได้  ด้วยความที่มิวสิควิดีโอนั้นมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สกึของผูฟ้ัง จึงพยายาม
ที่จะน าเสนอด้านภาพลักษณ์มากกว่าการเล่าเรื่องการด าเนินเรื่องราวมักจะสะท้อนความฝันและ
จินตนาการด้วยวิธีการทางศิลปะท าให้รูปแบบของมิวสิควิดีโอจึงแตกต่างกันไป (วัลลภา อัญชลิสังกาศ 
2548) 
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แนวคิดการสื่อสารเพลงและภาพผ่านมิวสิกวิดีโอ 
มิวสิควิดีโอเป็นการสื่อสารเรือ่งราวจากเพลงด้วยภาพ ซึ่งการสื่อสารผ่านภาพน้ันสามารถ

ท าให้ผู้ชมเข้าใจได้โดยการใช้ประสาทสัมผัสและสัญชาติญาณที่มีมาแต่ก าเนิด ไม่ว่าใครก็จะสามารถ
เข้าใจภาษาภาพได้ภาษาภาพจึงกลายเปน็ภาษาสากล (บาหยัน อิ่มส าราญ 2544) การเลา่เรือ่งด้วยภาพ
ในรูปแบบของมิวสิควิดีโอนี้ นรเศรษฐ์ หมัดคง (2542, อ้างถึงใน วัลลภา อัญชลิสงกาศ 2548 ) ได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า มิวสิควิดีโอมีองค์ประกอบของการเล่าเรื่องเหมือนกับภาพยนตร์ มีโครงสร้างและ
รายละเอียดของการท างานทีเ่หมอืนกัน แต่จะแตกต่างในแง่ของเวลาที่มวิสิควิดีโอมักจะเสนอในเนื้อหา
และช่วงเวลาที่สั้นกว่า และในแง่ของกระบวนการผลิตส าหรับภาพยนตร์นั้นจะสร้างภาพให้เสร็จก่อน
แล้วจึงใส่เพลงไปประกอบ แตใ่นด้านของมิวสิควิดีโอนั้นสร้างภาพจากเพลง นอกจากนี้มิวสิควิดีโอจะ
เล่าเรื่องโดยเน้นการแสดงออกมากกว่าบทสนทนาโต้ตอบเนื่องจากมีเสียงดนตรีและเสียงร้องเป็นบท
สนทนาไปในตัวอยู่แล้ว 

มิวสิควิดีโอเป็นสื่อเชิงภาพตัวแทน (Representation media) ที่หล่อหลอมและแปรรูป
ข้ึนมาจากวัฒนธรรมประชานิยม รวบรวมภาพหรือฉากต่างๆไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะฉากที่
ประกอบไปด้วยสัญญะต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือทิวทัศน์ ตลอดจนผู้คน หรือการแสดงออก 
และเหตุการ์ทั้งหลายถูกน ามาเช่ือมโยงความหมายเข้าด้วยกันในแบบต่างๆ ท าให้มิวสิควิดีโอดังกล่าว
สามารถแสดงออกถึงลักษณะของละครหรือดราม่า (Dramas) ในตัวเองได้อย่างโดดเด่น สามารถสื่อ
ความหมายเฉพาะของตัวเอง หรือสามารถแสดงอารมณ์ร่วมเชิงฝันจินตนาการ (Fantasy) และเชิง
จิตวิทยา (Psychological) ออกมาได้อย่างแตกต่างหลากหลาย (วิทยา พานิชล้อเจริญ 2543: 5) แต่
ทั้งนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพลังของเพลงที่เช่ือมโยงเรากับบางสิ่งบางอย่างถูกจ ากัดโดยศิลปะแห่ง
การถ่ายทอดอรรถรสโดยภาพของมิวสิควิดีโอ กล่าวคือ หากเราฟังเพลงเพียงอย่างเดียว เราสามารถที่
จะจินตนาการไปได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด แต่ถ้าหากฟังเพลงผ่านมิวสิควิดีโอ ซึ่งมีการน าเสนอด้วยภาพ
เป็นหลัก เราได้เปลี่ยนการฟังเพลงด้วยหูเพียงอย่างเดียว มาเป็นการใช้ตาในการฟังเพลงพร้อมๆกัน
กับการใช้หู ท าให้ภาพต่างๆที่เราเหน็ในมิวสิควิดีโอกลายมาเป็นกรอบ (Frame) จ ากัดจินตนาการจาก
การฟังของเรา  

มิวสิควิดีโอเป็นแฟช่ันอย่างหนึ่งส าหรับกลุ่มผู้รับสื่อที่เป็นกลุ่มพิเศษ ซึ่งมีแบบแผนและ
ประสบการณ์เฉพาะ เนื่องจากมิวสิควิดีโอเป็นสื่อที่มีลักษณะเฉพาะที่มีรูปแบบผสมระหว่างภาพและ
เพลง จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสื่อที่มีภาพเด่นหรือเพลงเด่น ดังนั้นพิจารณามิวสิควิดีโอในฐานะที่เป็น
รูปแบบหนึ่งของรายการโทรทัศน์ หรือในฐานะที่เป็นผลผลิตรูปแบบใหม่ของเพลงไทยสากล ซึ่ง
ขยายตัวออกจากหน้าปัดวิทยุ หากพิจารณาภายใต้การยอมรับนิยามที่ว่ามิวสิควิดีโอเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการโฆษณา อาจกล่าวได้ว่า มิวสิควิดีโอเป็นเพลงมากกว่าภาพดังที่ Roe and Lofgren (อ้างถึงใน
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ 2545) อธิบายว่า มิวสิควิดีโอเป็นวิทยุภาพ (Visual Radio) เนื่องจากเขา
สังเกตเห็นว่า “ผู้รับสารส่วนใหญ่เปิดหาช่องทีวี เพื่อดูมิวสิควิดีโอด้วยเหตุผลเดียวกับการหมุนหา
คลื่นวิทยุ เพื่อฟังเพลงแล้วได้ภาพมาเป็นของแถม”  

Deleuze (2533, อ้างถึงใน พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน 2536) กล่าวว่า ยุคหลังสมัยใหม่เป็น
วัฒนธรรมแห่งการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งปรากฏอย่างโดดเด่นในผลงานของมิวสิควิดีโอ 
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และด้วยอิทธิพลที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม การด าเนินเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมักจะสะท้อนความ
ฝันและจินตนาการด้วยวิธีการทางศิลปะ ท าให้รูปแบบจองมิวสิควิดีโอแตกต่างกันไป 

รูปแบบของมิวสิควิดีโอจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทางประสบการณ์ของผู้ฟัง คือ 
ทางกายภาพ (Physical) ทางอารมณ์ (Emotional) และทางระดับการจดจ า (Cognitive levels) 
หากแบ่งรูปแบบของมิวสิควิดีโอสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามประเภท หรือแบ่งตามศิลปิน
นักร้อง (อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ 2545) Simon Frith (1988) ได้แบ่งรูปแบบของมิวสิควิดีโอตามที่ได้เห็น
จากที่บริษัทเทปเพลงผลิตออกมา 3 รูปแบบ คือ 

1. มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสิควิดีโอที่มีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มักเป็นการน าเสนอภาพวงดนตรแีสดงดนตรีหรอืนักร้องร้องเพลงบนเวที 

2. มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสือ่ความหมายเปน็หลกั (Narrative) เป็นมิวสิควิดีโอที่มโีครงส้
รางความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว แต่ไม่เหมือนนิยายหรือภาพยนตร์ เนื่องจากเรื่องราวเหล่านี้ข้ึนอยู่กับ
ความหมายของเพลง 

3. มิวสิควิดีโอที่มีแนวคิดบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องราว (Conceptual) เป็นรูปแบบที่
อธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่า ดนตรีภาพ (Visual music) หรือการฟังเพลงด้วยตา เป็นรูปแบบที่ใช้ภาพการ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็หรือท่าเต้นเป็นจงัหวะ รูปแบบนี้ใช้เทคนิคการบัฒนาแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์
ต่างๆของดนตรี การล าดับเรื่องราว (Editing) และภาพลักษณ์ (Images) ซึ่งความสัมพันธ์เหล่าน้ีจะถูก
น าเสนอออกมาเป็นกลุ่มของภาพลักษณ์ (Set of images) 

Abt (1987) ได้วิเคราะหร์ูปแบบของมิวสิควิดโีอไว้ 4 แบบ คือ 
1. มิวสิควิดีโอที่สร้างจากความคิดและจินตนาการของผู้ประพันธ์เพลง โดยดูที่เนื้อหา

ของเพลงเป็นหลัก 
2. มิวสิควิดีโอที่สร้างจากจุดส าคัญของเพลงหรอืเนื้อหาโดยตรงไม่ใช่จินตานาการ 
3. มิวสิควิดีโอที่ใช้จินตนาการและเนื้อหาหลกัของเพลงผสมกัน 
4. มิวสิควิดีโอที่มลีักษณะเป็นความคิดฝันทีเ่ป็นนามธรรม (Abstact) ที่ไม่กลมเกลือน

กับเนื้อหาของเพลง 
นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ (2535) กล่าวว่า มิวสิควิดีโอเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญยิ่งในการ

ขายเพลง ส าคัญมากกว่าเสยีงรอ้งและตัวบทเพลงเอง มิวสิควิดีโอสามารถน าเสนอภาพพจน์ของนักร้อง 
และลีลาการแสดงออกทีโ่ดดเด่น ส าหรับรูปแบบของมิวสคิวิดีโอที่ปรากฏในวงการเพลงสมัยนิยมแบง่ได้ 
2 รูปแบบ คือ 

1. การเสนอลีลาการรอ้งและการเต้นของศิลปิน 
2. การเสนอเป็นเรื่องราวมี 2 ลักษณะ คือ การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนั้นๆ 

และการน าเสนอเรื่องราวเป็นมินิซีรี่ย์ มีการแสดงของตัวละครและมีบทพูดประกอบ 
มาโนช พุฒตาล (2542) ได้กล่าวสรุปถึงมิวสิควิดีโอว่ามี 5 รูปแบบด้วยกัน คือ 
1. รูปแบบทีเ่ป็นการตัดต่อภาพการแสดงสดตามที่ต่างๆของศิลปิน โดยมีการใช้เทคนิค

ทางภาพต่างๆ เช่น ภาพ slow motion, freeze ภาพ, เทคนิคการย้อมสี เป็นต้น 
2. รูปแบบที่มเีนื้อเรื่อง มีพระเอก นางเอก มีศิลปินอยู่ในมิวสคิวิดีโอนั้นด้วย อาจจะมี

บทบาทตามเนื้อเรือ่ง หรือเพียงแค่ลปิซงิค์ก็ได้ 
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3. รูปแบบที่มเีนื้อเรื่อง มีพระเอก นางเอก แต่ไม่มีศิลปิน โดยผู้สร้างอาจเห็นว่าหน้า
ของศิลปิน ผู้ชมสามารถจ าได้แล้ว จึงตัดออกไปเลย ใส่แตเ่นื้อเรื่องล้วนๆเพราะมีเวลาจ ากัดแค่ 3-4 
นาที โดยที่เนื้อเรื่องจะเป็นไปตามเนื้อเพลง 

4. รูปแบบที่เนื้อเรื่องไม่ตรงกับเนื้อเพลง อาจจะเป็นการตีความใหม่ของผู้ก ากับหรือ
เจ้าของบริษัท กล่าวคือ เพลงบางเพลงเนื้อหาที่เป็นความหมายของเพลงเป็นอย่า งหนึ่ง แต่ภาพที่
น าเสนอในมิวสิควิดีโอมาอีกอย่างหนึ่ง เป็นคนละเรื่อง ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่ง 

5. รูปแบบนี้คือการน าทั้ง 4 รูปแบบข้างต้นมารวมกัน มทีั้งตัวแสดงทีเ่ป็นศิลปิน มีภาพ
การแสดงสดบนเวที มีเนือ้เรื่องเป็นเรื่องราว มีพระเอกนางเอก 

 
แนวคิดเก่ียวกับการเล่าเรื่อง 

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า มิวสิควิดีโอมีองค์ประกอบของการเล่าเรื่องเหมือนกับภาพยนตร์ 
มีโครงสร้างและรายละเอียดของการท างานที่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างในแง่ของเวลาที่มิวสิควิดีโอ
มักจะเสนอในเนื้อหาและช่วงเวลาที่สั้นกว่า ซึ่งภาพยนตร์ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อน
วัฒนธรรม วิธีคิด ทัศนคติและวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยเหตุผลหลาย
ประการด้วยกันต้ังแต่การเล่าเรื่อง (Story) ก็แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ 
วิธีการต่างๆของมนุษย์โดยเฉพาะในยุคหรือช่วงเวลานั้นๆเอง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจ
ต่างๆ อันแสดงผ่านตัวละคร และองค์ประกอบทางศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งภาพ แสง สี เสียง โดยมี
โครงสร้างการเล่าเรื่องเป็นตัวยึดให้องค์ประกอบเหล่าน้ีท างานร่วมกัน (ปาพจน์ หนุนภักดี 2551 : 5) 
โดยที่การเล่าเรือ่งเปน็ไปตามทิศทางทีเ่จา้ของผลงานต้องการจะน าเสนอผ่านภาพและเสยีงที่ถูกเลอืกมา
ให้แก่ผู้ชม  

การล าดับภาพหรือการตัดต่อ (Editing) หมายถึง การเลือกเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงที่
ได้บันทึกไว้ โดยใช้เทคนิคการน าเสนอที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยไม่จ าเป็นต้อง
ล าดับเหตุการณ์จากก่อนมาหลัง ข้ึนอยู่กับช้ันเชิงในการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่างๆของผู้ตัดต่อ 
การตัดต่อที่ดีจะน าพาอารมณ์ของผู้ชมให้เคลิบเคลิ้มไปกับเนื้อเรื่องที่ผู้ตัดต่อน าเสนอ 

ประเภทของการตัดต่อภาพยนตร์ มีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ 
1. การตัดต่อแบบ Linear คือ การตัดต่อจากเทปวีดีโอ โดยที่ต้องมีเทปต้นฉบับ และ

เทปปล่าวเพื่อท าการบันทึกการตัดต่อ การตัดต่อชนิดนี้ต้องเริ่มจากต้นเรื่องไปจนจบเรื่อง ไม่สามารถ
กระโดดข้ามไปมาได้ 

2. การตัดต่อแบบ Non – Linear เป็นการตัดต่อที่พัฒนามาจากแบบแรก แต่สามารถ
กระโดดข้ามไปมา เลือกล าดับเหตุการณ์ทีต่้องการจะเลา่ได้ จะมุ่งเน้นไปในการแก้ไขที่ง่าย โดยการตัด
ต่อชนิดนี้จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 

 
แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการถ่ายท าและเทคนิคการน าเสนอ 

การใช้เทคนิคการถ่ายท าในงานด้านภาพยนตร์หรือมิวสิควิดีโอ นอกจากจะมีความพิเศษ
และน่าสนใจอย่างยิ่งในตัวเองแลว้ ทั้งบางเทคนิคที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลา 
ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการเล่าเรื่องราวได้อีกด้วย เช่น  ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมีเนื้อเรื่องที่เล่า
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เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงเวลา 1 ปี แต่ความยาวของภาพยนตร์เพียงประมาณ 2 ช่ัวโมง เป็นต้น เรา
จึงจ าเป็นต้องน าเทคนิคพิเศษเหล่าน้ี มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการเล่าเรื่อง 

เทคนิคภาพเคลื่อนไหวช้าและเทคนิคภาพเคลื่อนไหวเร็ว (Speed & Slow motion) 
กล่าวว่า การเคลื่อนไหวช้า (Slow motion) หลักคือ เปลี่ยนความเร็วปกติจาก 24 Frame ต่อวินาที 
มาเป็น 48 Frame หรือ 96 Frame ต่อวินาทีหรือมากกว่าตามต้องการว่าจะให้ภาพปรากฏบนจอช้า
ขนาดไหน การถ่ายด้วยความเร็วสูงเช่นน้ีใช้เพื่อผลพิเศษบางประการ ได้แก่ ฉากตึกถล่ม เมื่อเราถ่าย
ตึกจ าลองย่อส่วนที่พังลงมาด้วยความเร็วกล้องปกติคือ 24 ภาพต่อวินาที ภาพที่ออกมาจะดูไม่เหมือน
จริง ดูแล้วรู้ว่าเป็นตึกย่อส่วน เช่น ตึกจริงๆ จะเคลื่อนไหวหรือพังช้า ดังนั้นเราจึงถ่ายด้วยความเร็วสูง
กว่าปกติ ภาพที่ออกมาจึงดูเหมือนจริงหรือการถ่ายระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่เป็นดอกเห็ดเราสามารถท า
โดยใช้ระเบิดขนาดเล็กธรรมดา แต่ถ่ายด้วยความเร็วที่สูงกว่าประมาณ 20 เท่า ภาพที่ได้ออกมาจะ
เหมือนระเบิดนิวเคลียร์ที่ควันระเบิดค่อยๆพวยพุ่งอย่างเช่ืองช้าและใหญ่โต 

การเคลื่อนไหวช้า (Slow motion) เหตุการณ์ที่อยู่ในอาการเคลื่อนไหวช้าๆ ถ้าใช้
จ านวนกรอบภาพปกติภาพที่ปรากฏบนจอภาพหรือภาพ Slow Motion นั้น ในขณะที่ถ่ายท าวัตถุที่มี
การเคลื่อนไหวช้าดังกล่าวนั้นก็จะมองเห็นเป็นการเคลื่อนไหวไปมาเป็นปกติโดยไม่ได้เห็นการ
เคลื่อนไหวช้าลงไปเกินกว่าความเป็นจริงแต่อย่างใด เพราะการเคลื่อนไหวช้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
ฟิล์มภายในกล้อง คือ ต้องเพิ่มจ านวนภาพถ่ายมากข้ึนกว่าปกติ เพราะจะเป็นผลให้ภาพถ่ายนั้นแล้ว
เหมือนสภาพไร้น้ าหนักพ้นจากแรงดึงดูดของโลก และท าให้เห็นการเคลือ่นที่ไปมานุ่มนวลข้ึน รู้สึกเน้น
ถึงการกระท ารวมไปถึงรายละเอียดต่างๆ ฉะนั้นการเคลื่อนไหวช้าเป็นการท าให้เกิดความรู้สึกที่เกิน
ความเป็นจริงไปอีกทั้งในด้านทิศทางของการเคลื่อนไหวก็ไม่คงที่ และไม่เป็นไปตามกฎความโน้มถ่วง
ของโลก ปัจจัยส าคัญที่จะจ าแนกการเคลื่อนไหวช้าออกจากการเคลื่อนไหวปกติหรือช้ากว่าปกติ
เล็กน้อยก็คือจ านวนกรอบภาพทีถ่่ายลงบนแผ่นฟลิ์มต่อวินาทีมากข้ึนเทา่ใด สิ่งที่ส าคัญในกระบวนการ
เคลื่อนไหวช้า คือ การวางท่าทางการแสดงภาพออกมาให้ได้มากกว่า 24 กรอบภาพต่อวินาที แต่ถ้า
เราตัดแบ่ง Shot ที่มีการเคลื่อนไหวแต่ละกรอบออกมาในเวลา 1 วินาที แล้วน าไปฉายในเวลาปกติ 
เราจะเห็นเหมือนการเคลื่อนไหวปกติ แต่ถ้าเราเพิ่มอัตราเปลี่ยนกรอบภาพขณะถ่ายท าให้ความเร็ว
มากข้ึน เช่น 48 กรอบภาพต่อวินาที แล้วไปฉายที่ความเร็ว 24 กรอบภาพต่อวินาที จะเห็นวัตถุ
เคลื่อนไหวช้ามากกว่าปกติ การรับรู้จากการฉายภาพจะเปลี่ยนจากกรอบหนึ่งไปยังอีกกรอบหนึ่งโดย
จะมีความแตกต่างจากภาพเดิมทีละน้อย เพราะทั้ง 48 กรอบมีจ านวนมากกว่าปกติถึง 24 กรอบ แต่
ใช้เวลาเพียง 1 วินาที 

เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบย้อนกลับ (Reverse motion) เป็นเทคนิคการถ่ายภาพโดย
รันฟิล์มย้อนหลัง ฉะนั้นเมื่อน ามาฉายบนจอ ภาพที่ปรากฏจึงเคลื่อนที่ย้อนหลัง ในยุคหนังเงียบ 
เทคนิคนี้เป็นเพียงแก๊กส าหรับสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ ต่อมาหนังหลายเรื่องใช้มันเพื่อเรียกเสียง
หัวเราะ เช่น A Hard Day’s Night และ The Knack อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างยอดเยี่ยมของการใช้ 
reverse motion ควบคู่กับ slow motion เพื่อสนับสนุนเรื่องราวในหนัง คือ Orpheus ของ ฌอง 
ค็อกโต ในฉากที่ตัวละครเอกเดินทางไปยังนรกเพื่อตามหาภรรยา แต่ขณะอยู่ที่นั่น เขาท าผิดพลาด
ครั้งใหญ่และปรารถนาจะย้อนเวลากลบัไปแก้ไขมัน จากนั้นด้วยมหัศจรรย์แห่งเทคนิคภาพยนตร์ คนดู
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จะเห็นเขาค่อยๆ เคลื่อนไหวย้อนหลังไปยังฉากก่อนหน้าในลักษณะ slow motion สู่จุดเริ่มต้นของ
ความผิดพลาด เพื่อบ่งบอกคุณค่าด้านเวลาที่ผ่านไปแล้วว่ามิอาจย้อนกว่ามาได้อีก 

เทคนิคการเคลื่อนไหวแบบย้อนกลับ ในยุคแรกที่น ามาใช้กันมาก จนบางครั้งดูแล้วไม่มี
เหตุผล ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนัก จุดมุ่งหมายคือสร้างความตลกบขัน แปลกตา แสดง
เหมือนว่ามีอ านาจพิเศษ เช่น แจกันลายครามตกลงมาแตกและกลับมาเช่ือต่อกันใหม่ได้อีก หรือ
ก าแพงที่ดูเหมือนก่อตัวข้ึนมาใหม่จากซากปรักหักพังได้ หรือน้ ากระโดดน้ าถอยหลังกลับข้ึนมาจาก
ทะเล 

 

 
 



 
 

บทที่3 
ระเบียบวิธีวิจัยหรือการรวบรวมข้อมูล 

 
ระเบียบการวิจัยเป็นการวิจัยเพื่อท าการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมิวสิค 

วิดีโอ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้กับการผลิตมิวสิควิดีโอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคตัดต่อแบบรีเวิร์สและ
เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ ไปจนถึงที่มีทัศนะคติที่มีต่อผลงานมิวสิควิดีโอ  

โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาในเชิงลกัษณะวิเคราะหแ์ละวิจารณ์ผลงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่ง
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อท าการค้นหา Idea 
และ Concept  รวมไปถึงเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในผลงานมิวสิควิดีโอของผู้วิจัยเอง 
 
รูปแบบในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์มวิสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิร์สและเทคนิค
รีเวิร์สลิปซิงค์” ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งท าผลไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่อผลิตวีดีทัศน์ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิดและทฤษฏีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาวิดีโอคลปิต่างๆและการสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Deep interview) มาใช้
เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในการ
ผลิตมิวสิควิดีโอใหส้อดคลอ้งกับความต้องการและความพึงพอใจของตนเองและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
ทั้งท าการประเมินผลด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

1. คุณวสุพล เกรียงประภากจิ (ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ) 
2. คุณปิง เจริญศิริวัฒน์ (ผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษา) 

  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษารวบรวมข้อมลู จากผลงานต่างๆ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กบังานของผู้วิจัยเอง และเป็นแนวทางในการผลติ 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล  
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2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิต เพื่อน าวิธีการต่างๆรวมถึงปัญหามา
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางการผลิตในงานของผู้วิจัย 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการผลิต ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อ
ศึกษาและทราบถึงความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับชมมิวสิควีดีที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและ
เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์จากช้ินงานที่ผู้วิจัยผลิตข้ึน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษา “การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิค
รีเวิร์สลิปซิงค์” ได้แบ่งการศึกษาเป็นสองส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการ
ผลิตโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย  และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลความพึงพอใจหลังจากการผลิตโดยการท า Focus Group 

เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูก่อนการผลิต มีดงันี้ 
1. แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสมัภาษณ์ผู้ก ากับ

มิวสิควิดีโอโดยมีแนวค าถามดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใหส้ัมภาษณ์ 
 - ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ 
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ 
 - นิยามของค าว่ามิวสิควิดีโอ 
 - การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจอยา่งไร 
 - การเล่าเรื่องผ่านมิวสิควิดีโอ 
 - เทคนิคการน าเสนอ 
 - เกี่ยวกับนักแสดงและการก ากบัการแสดง 
 - เกี่ยวกับงานด้านออกแบบ 
2. แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้ส าหรับการสมัภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาโดยมีแนวค าถามดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้ให้สมัภาษณ์ 

- ช่ือ นามสกุล เพศ อายุ 
ส่วนที่ 2 ภาษาและการออกเสียง 

- การออกเสียงค าอย่างถูกวิธี  
 - เปรียบเทียบเสียงพยญัชนะและสระระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกเสียงค าแบบย้อนกลับและรปูปาก 
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การทดสอบเครื่องมือ 

เพื่อให้การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) กับผู้ที่มีประสบการด้านมิวสิค 
วิดีโอและได้ค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้และเป็นแนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอของ
ผู้วิจัย จึงได้ต้ังประเด็นค าถามและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าช้ีแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ได้แนวค าถามที่ดีและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยมากที่สุด และการท า Focus Group จะท า
หลังจากที่ผลงานเสร็จแล้ว โดยจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อชมมิวสิควิดีโอ พร้อมสอบถามค าติชมว่า
เป็นอย่างไร และน าเอาผลจากการสอบถามมาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ได้ช้ินงานที่ดีที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาและสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครี
เวิร์สลิปซิงค์ ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ในการ
รวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลในส่วนก่อนและหลังการผลิต ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนกอ่นการผลิต (Pre-Production) 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเองและทฤษฏีที่เกีย่วข้องจาก

งานวิจัยตัว หนังสือ มิวสิควิดีโอ วิดีโอน าเสนอ โฆษณา รวมทั้ง ภาพยนตร์ต่างๆเพื่อน าข้อมูลมาใช้เพื่อ
เป็นแนวทางในการผลิต 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาและศิลปินนักร้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมากในการน าไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและ
เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนหลงัการผลิต (Post-Production) 
วิเคราะห์ข้อมูลจากการท า Focus Group  จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อฟงัความคิดเห็น 

การติชม ต่อผลงาน 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและการน าเสนอชิ้นงาน  

 
โครงการจุลนิพนธ์หัวข้อ “การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์ส

และเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์” ใช้การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ 
(Applied research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบเนื้อหา และการวาง
แผนการผลิต ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตมิวสิควิดีโอ  

1. บทวิเคราะห์การสมัภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอเกี่ยวกับการสรา้งสรรค์มิวสิควิดีโอ 
2. บทวิเคราะห์การสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาเกี่ยวกับการออกเสียงและ

กระบวนการของรูปปากในการเปลง่เสียง 
3. บทวิเคราะห์การสมัภาษณ์นักร้องศิลปินเกี่ยวกับการร้องลิปซิงค์ 

 
ผลการวิจัย  

บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ และผู้เช่ียวชาญด้านภาษา  จ านวนทั้งสิ้น 
2 ท่าน ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
มิวสิควิดีโอ กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอและการความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ ดังนี้ 

1. คุณวสุพล เกรียงประภากิจ (มอร์ ten to twelve)   นักร้อง/ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ
และโฆษณา 

2. คุณปิง เจริญศิริวัฒน์ (อาจารย์ปิง ดาว้องก์)   อาจารย์สอนภาษาไทยและสังคมจาก
สถาบัน DA’VANCE 

ทั้งนีเ้พื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติต่อมิวสิควิดีโอ การคิดสร้างสรรค์มวิสคิ 
วิดีโอ วิธีการก ากับมิวสิควิดีโอและเทคนิคต่างๆในกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ เพื่อเป็นแนวทางใน
การผลิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอและน าข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาท าการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพื่อให้คุณค่าและ
ความบันเทิงผ่านบทเพลง ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ออกเป็นส่วนดังนี้    

 
ส าหรับผู้ก ากบัมิวสิควิดีโอ 

 ส่วนที่ 1   นิยามความเป็นมิวสิควิดีโอ 
 ส่วนที่ 2   วิวัฒนาการของมิวสิควิดีโอ 
 ส่วนที่ 3   กระบวนการจากเพลงสู่มิวสิควิดีโอ 
 ส่วนที่ 4   กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งานมิวสิควิดีโอ 
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 ส่วนที่ 5   นักแสดงและการก ากบัการแสดง 
 ส่วนที่ 6   ปัญหาและอปุสรรค 

ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านภาษา 
 ส่วนที่ 1   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 
 ส่วนที่ 2   กระบวนการเปลง่เสียง            
           

ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอ 
ส่วนท่ี  1  นิยามความเป็นมิวสิควิดีโอ 

ชุดของภาพที่ท าให้เพลงเพราะข้ึน 
ส่วนท่ี  2   วิวัฒนาการของมิวสิควิดีโอ 

  มิวสิควิดีโอแต่ละยุคแต่ละสมัยมีท าหน้าที่และรปูแบบแตกต่างกันมาก  อย่างในอดีต
มิวสิควิดีโอแค่ท าหน้าทีเ่ป็นตัวบง่บอกว่าศิลปินหน้าตาเป็นยังไง  ถ้าเป็นอย่างเช่นยุคของเดอะบีท
เทิลส์  ยุคจอห์น เลนนอน  เป็นงานถ่ายการแสดงสด  คอนเสิร์ตบ้าง  มันยังไม่ได้มีความเป็น
ภาพยนตร์ที่อยู่ในมิวสิควิดีโอ  อย่างในยุคหลังๆมันจะมีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้น  แต่หลังสุดๆ
ค่อนข้างเน้นไปทีเ่ทคนิคเยอะ  ส่วนในอนาคตก็ยังไมเ่คยคิด  แต่มันก็ข้ึนอยู่กับว่าเพลงของเราเป็น
ยังไง  เพราะมิวสิควิดีโอมันถูกสร้างมาเพือ่รบัใช้เพลง  

ส่วนท่ี  3   กระบวนการจากเพลงสู่มิวสิควิดีโอ    
  สิ่งแรกหลังจากที่ได้เพลงมา  เราจะคิดก่อนเสมอว่าเพลงมันพูดอะไรกับเรา  เราได้
ยินค าอะไรชัดที่สุด  แต่เมื่อเราฟังเพลงแล้วมันก็จะมาพร้อมกับโจทย์  ซึ่งแต่ละค่ายเพลงก็จะมีโจทย์
ของเขา  อันดับต่อไปคือคุยกับทางค่ายว่าเราได้ยินเพลงมันพูดกับเราอย่างนั้นอย่างนี้  แล้วเราก็
พยายามปรับให้เข้ากับโจทย์ของเขา โดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโจทย์เล็กๆน้อยๆ  อย่างเช่นว่าลุคของ
แต่ละวง  อยากให้วงนั้นดูเป็นอย่างนี้วงนี้ดูเป็นอย่างนั้น  สรุปได้ว่าเพลงพูดอะไรกับเรา  แล้วเราใน
ฐานะผู้ผลิตมิวสิควิดีโออยากจะพูดอะไรกับคนดู  ซึ่งก็ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับสิ่งที่เพลงพูด  เป็นการ
แตกมิติของตัวเพลงท าให้เพลงไปไกลข้ึน  เมื่อรู้ว่าเราอยากพูดอะไรกับคนดู  เราก็จะหาหนึ่งประโยค
เพื่อจะเล่าเรื่องให้จบภายในมิวสิควิดีโอนั้น  คือคนดูพอดูมิวสิควิดีโอนี้ต้องเข้าใจว่ามันคือประโยคๆนี้  
จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ได้  แต่ควรจะมียึดเอาไว้ 

ส่วนท่ี  4   กระบวนการคิดในการสร้างสรรค์งานมิวสิควิดีโอ 
หลงัจากเราฟงัเพลง  เราต้องคิดแมสเสจ  คิดคอนเทนท์  คิดเนื้อหาทีเ่ราอยากจะ

เล่า  แล้วหลังจากนั้นค่อยหาฟอร์มหรือเทคนิคที่ส่งเสริมคอนเทนทเ์รามาประกอบ  มันก็มีบางครั้งที่
เราคิดฟอร์มน ามากอ่น  แต่มันมักจะท าให้คอนเทนทม์ันหลดุหรือหลุดประเด็น  เพราะฉะนั้นคอน
เทนทส์ าคัญกว่าฟอร์มแน่นอน  ส าหรับเรามิวสิควิดีโอที่ดีคือมิวสิควิดีโอที่ท าใหเ้พลงพราะข้ึนเท่านั้น  
เพราะว่ามิวสิควิดีโอช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวีดีโอของมิวสิค  มันต้องถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองเพลง  
เราจะไม่ค่อยอินกบังานทีม่ันโชว์ความคิดผู้ก ากับ  คนดูจ าเพลงไม่ได้จ าได้แต่มิวสิควิดีโอ  ยกเว้นเป็น
โจทย์ของเขา  ถ้าเขาอยากได้อย่างนั้น  แต่เราต้ังแต่เกิดมายงัไม่เคยเจอโจทย์แบบนั้นเลย 
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ส่วนท่ี  5   นักแสดงและการก ากับการแสดง 
  การเลือกนักแสดงเราจะยึดตามตัวตนของเขาจริงๆ  ตั้งแต่เกิดมาเราแทบจะไม่เคย
เลือกตัวแสดงที่เอาเขามาเล่นเป็นคนอื่น  หมายถึงว่าเราไม่ได้เอาเขามาเล่นเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์
หรอก  เราแค่ดึงเอาบางส่วนของเขามา  แต่ว่าเขาต้องมีลักษณะความเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้ว 

ส่วนท่ี  6   ปัญหาและอุปสรรค 
  เราไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร  เราอยู่กับปัญหาจนชินแล้ว  หมายถึงว่ามันก็มีวิธีแก้ของ
มัน  เราก็ต้องเริ่มจากการคิดก่อนว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ท าให้เราเดือดร้อนได้บ้าง  เราก็จะ
พยายามท าให้มันหายไปก่อนการถ่าย 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 

ส่วนท่ี  1  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ 
 สระภาษาไทยเรามี  21  เสียง  แต่ว่าของภาษาอังกฤษมีแค่  5 เสียง  A E I O U  

ของเราก็จะมากกว่าเขา  แต่พยัญชนะของเรามี  21  ของเขามี  26  ของเขาอาจจะมากกว่าเรา  บาง
เสียงของภาษาอังกฤษก็จะไม่เหมือนภาษาไทย  อย่างเช่น  เสียงนาสิก  และภาษาไทยมีควบกล้ า
ภาษาอังกฤษไม่มี  ฝรั่งมักจะออกเสียงควบกล้ าไม่ได้  และอีกความแตกต่างหนึ่งคือไม่ว่าเขาจะออก
เสียงสูงหรือต่ า  เช่นว่า  เยส เย่ส เย้ส  มันจะแปลเหมือนกันหมดคือ  เยส  แต่ของเราเมื่อมีการออก
เสียงสูงต่ าจะมีความหมายแตกต่างกันทันทีนั่นคือ  เสียงวรรณยุกต์  อย่างในงานของนักศึกษาชัดเจน
ว่าเพลงไทยมีความยากมากกว่าเพลงสากล  เนื่องจากความหลากหลายของเสียงสระ  พยั ญชนะ  
รวมถึงวรรณยุกต์เรามีมากกว่า   

ส่วนท่ี  2   กระบวนการเปล่งเสียง 
 ทั้งพยัญชนะ  สระ  ตัวสะกด  และวรรณยุกต์ต้องเปล่งออกมาพร้อมกัน  แต่ที่เรา

เรียนแยกเป็นส่วนๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น  ในส่วนของการเปล่งเสียงแบบย้อนกลับ  ปกติแล้ว
เวลาที่เราออกเสียงมันคือการปล่อยลมออก  ถ้าเราเปล่งเสียงแบบย้อนกลับจะต้องสูดลมเข้าปากซึ่ง
มันไม่ท าให้เกิดเสียง  แต่ถ้าเราสลับพยัญชนะกับตัวสะกดถึงแม้จะได้เสียงที่ไม่ถูกต้อง  แต่ใน
กระบวนการย้อนกลับจะได้รูปปากใกล้เคียงความเป็นจริง  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตมิวสิควิดีโอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เพ่ือให้
คุณค่าและความบันเทิงผ่านบทเพลง 

1. สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ก ากับมิวสิควิดีโอเกี่ยวกับ
การสรา้งสรรค์มิวสิควิดีโอ 

คุณวสุพล  เกรียงประภากิจ  หรือที่รู้จักกันในนาม  มอร์ เท็นทูทเวลฟ์  นักร้องน าวง 
TEN TO TWELVE  จากค่ายบีลีฟ เรคคอร์ด  และผู้ก ากับมิวสิควิดีโอดังหลายเพลงอย่าง  ลมเปลี่ยน
ทิศ (Big Ass)  และ  Dancing (Musketeers)  มีประสบการณ์และคลกุคลีอยู่กับงานการเพลง  โดยพี่
มอร์สามารถให้ความรู้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับเพลงและกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอได้เป็นอย่างดี 

พี่มอร์ให้ความเห็นว่ามิวสิควิดีโอที่ดีคือมิวสิควิดีโอที่สามารถท าให้เพลงเพราะข้ึนได้  ซึ่ง
ก่อนการผลิตมิวสิควิดีโอเราจะต้องฟังเพลง  เพื่อให้รู้ว่าเพลงนั้นต้องการสื่อสารอะไรกับเรา  และเรา
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ในฐานะผู้ผลิตมิวสิควิดีโอต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ชม  จากนั้นให้เราน าสารนั้นมาตีความออกมาเป็น
เรื่องราว  ที่หลังจากผู้ชมดูมิวสิควิดีโอของเราจนจบจะต้องรับรู้สารนั้นไม่มากก็น้อย  โดยใช้เทคนิคทั้ง
ในด้านภาพ เสียงและการตัดต่อช่วยให้มิวสิควิดีโอมีความน่าสนใจยิ่งข้ึน  ซึ่งเทคนิคที่จะมาใช้จะต้อง
ส่งเสริมเนื้อหาของเพลงๆนั้นด้วย 

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะจากผู้ก ากบัมิวสิควิดโีอมาพัฒนาสร้างสรรค์มิวสิค 
วิดีโอเพื่อให้ความบันเทงิและคุณค่าจากบทเพลง โดยการใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิร์สและเทคนิครี
เวิร์สลิปซิงค์เพื่อใหม้ิวสิควิดีโอเกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 

2. สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
เกี่ยวกับการออกเสียงและกระบวนการของรูปปากในการเปล่งเสียง 

คุณปิง  เจริญศิริวัฒน์  หรืออาจารย์ปิง ดาว้องก์   อาจารย์สอนภาษาไทยและสังคมจาก
สถาบันกวดวิชาช่ือดัง  DA’VANCE  ในฐานะผู้มีความรู้  ความเข้าใจทางด้านภาษา  สามารถอธิบาย  
ให้ความรู้  และแนะน าการออกเสียง  และกระบวนการเปล่งเสียงได้เป็นอย่างดี 

อาจารย์ปิงให้ความเห็นว่าการร้องลิปซิงค์เพลงไทยมีความยากกว่าเพลงสากลมาก  
เนื่องจากความหลากหลายของเสียงสระ  พยัญชนะ  รวมถึงวรรณยุกต์เรามีมากกว่า  และการจะออก
เสียงร้องแบบย้อนกลับนั้นในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถท าได้  เนื่องจากการเปล่งเสียงโดยปกติจะเป็น
การปล่อยลมออกจากปาก  แต่เมื่อย้อนกลับลมจะถูกดูดกลับเข้าปากซึ่งจะไม่ท าให้เกิดเสียง  แต่การ
ใช้เทคนิคการสลับพยัญชนะและตัวสะกด  ถึงแม้จะออกเสียงไม่เหมือนกับเสียงที่ได้จากการย้อนกลับ
ด้วยโปรแกรมตัดต่อ  แต่รูปปากจะใกล้เคียงกับรูปปากที่ถูกย้อนกลับด้วยโปรแกรมตัดต่อ  ท าให้
สามารถใช้วิธีนี้ในการถ่ายลิปซิงค์แบบย้อนกลับได้ 

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงน าข้อเสนอแนะจากอาจารยผ์ู้มีความเช่ียวชาญทางด้านภาษามา
พัฒนาเทคนิครีเวิรส์และเทคนิครีเวิรส์ลปิซงิค์ที่จะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอให้เกิดความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
 



 
 

 

 
 

บทที ่5  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

การศึกษาและการสร้างสรรค์  การผลิตมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและ
เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์  ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลช้ินงานมิวสิควิดีโอที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ผลิตข้ึนด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) 
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในงานเพลงและมิวสิควิดีโอ จํานวน 5 คน ในหัวข้อ " ความพึงพอใจ
และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิป
ซิงค์ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และประโยชน์ที่ได้รับจากการรบัชมมวิสิควิดีโอของ 
กลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งจะนําไปสู่การสรุปและการอภิปรายรายงานวิจัย  ตลอดจนผลิตช้ินงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินผล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มในหัวข้อ " ความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับจากการชมมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิรส์และเทคนิครเีวิรส์ลปิซิงค์” ของกลุม่
ตัวอย่างที่มีความสนใจในงานมิวสิควิดีโอจํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน 

2. สรปุผลการประเมินประสทิธิผลของมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและ
เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ 
 
ผลการประเมินประสิทธิผลของมิวสิควิดีโอท่ีใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิป
ซิงค์ 

ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ "ความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิรส์และเทคนิครเีวิรส์ลปิซงิค์” โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในงานมิวสิควิดีโอ จํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีดังต่อไปนี ้

1. นางสาว นันทรัตน์ ธัญพิทยาพาณิชย์   
อายุ 27 ป ีพนักงานขาย บริษัท ดีพลสั อินเตอร์เทรด จํากัด 

2. นาย รามิล แจ้งเกษม  
อายุ 21 ป ีนักศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นางสาว ณัฐพร สุรชาตชิูพงศ์  
อายุ 21 ป ีนักศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นาย ธนากร แก้วด้วง 
อายุ 23 ป ีพนักงานขาย บริษัท อเิดมิตสึ ลูบ (ประเทศไทย) จํากัด 

5. นาย วัชรพงษ์ ใจดี 
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อายุ 23 ป ีนักศึกษาปรญิญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  
โดยใช้ข้อคําถามในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งแบง่คําถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที ่1  ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อรปูแบบของมิวสิควิดีโอ 
  ส่วนที ่2  ความคิดเห็นและความพงึพอใจต่อเนื้อหาของมิวสคิวิดีโอ 
  ส่วนที ่3  ความคิดเห็นและความพงึพอใจต่อการตัดต่อในมวิสิควิดีโอ  
  ส่วนที ่4  ความคิดเห็นและความพึงพอของภาพรวมของมิวสิควิดีโอ 
  ส่วนที ่5  ข้อเสนอแนะต่อมิวสิควิดีโอ 
 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อรูปแบบ (Format) 
ของมิวสิควิดีโอเพลง ยังไม่เจอ 
  ในด้านของรูปแบบมิวสิควิดีโอ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีความพึงพอใจในรูปแบบของมิว
สิควิดีโอ โดยเฉพาะการนําเอาเทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์เข้ามาใช้  ถือว่า
สามารถดึงดูดผู้ชมให้เกิดความสนใจ อยากรับชมต่อได้ และรูปแบบมิวสิควิดีโอที่ค่อนข้างมีความ
แปลกใหม่ที่ยังไม่เห็นแพร่หลาย อีกทั้งยังสนับสนุนเนื้อเรื่องของเพลงได้ค่อนข้างดี เนื่องจากเนื้อหา
ของเพลงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลา ซึงเทคนิครีเวิร์สนี้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง อีกทั้งยัง
ช่วยสนับสนุนให้ผู้ชมเข้าใจถึงความหมายของเพลงได้เป็นอย่างดี 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อเน้ือหา (Content) 
ของมิวสิควิดีโอเพลง ยังไม่เจอ 
  ในด้านของเนื้อหามิวสิควิดีโอ  กล่มุตัวอย่าง ได้รับความบันเทิงและความเพลิดเพลิน
จากเนื้อเรื่องในมิวสิควิดีโอในระดับค่อนข้างดี  เนื่องจากมิวสิควิดีโอนี้ตีความเนื้อเพลงออกมานําเสนอ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักหนุ่มสาว  ซึ่งเกิดข้ึนได้บ่อยกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย  ทําให้สามารถทํา
ความเข้าใจและมีอารมณ์ร่วมได้ง่าย  แต่กลุ่มเป้าหมายบางส่วนก็ยังมีความเห็นที่ว่าเรื่องราวของความ
รักที่นําเสนอผ่านบทเพลงมักมีให้ได้รับชมอยู่ทั่วไป 
 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อการตัดต่อ 
(Editing) ในมิวสิควิดีโอเพลง ยังไม่เจอ 
  ในด้านของการตัดต่อ กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีความพึงพอใจกับจังหวะในการตัดต่อที่
สามารถปลุกเร้าผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวเอกในมิวสิควิดีโอได้  อีกทั้งมิวสิควิดีโอนี้ยังใช้เทคนิค
การตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์  ซึ่งทําให้การตัดต่อมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน  แต่ยังมี
จุดบกพร่องให้ได้เห็นอยู่บ้าง 
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ส่วนท่ี 4 ผลการวิจัย ความคิดเห็นและความพึงพอของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อภาพรวม 
(Overview) ของมิวสิควิดีโอเพลง ยังไม่เจอ 
  ในด้านภาพรวมของมิวสคิวิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์  
กลุ่มเป้าหมายมองว่ามวิสิควิดีโอนี้ค่อนข้างมคีวามน่าสนใจในส่วนของรูปแบบการนําเสนอ  เนื่องจากมี
การใช้เทคนิคต่างๆที่ค่อนข้างมีความแปลกใหม่  หาดูได้ยากจึงสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับชมได้
ดี  แต่เทคนิคที่นํามาใช้กลับทาํใหเ้กิดจดุบกพรอ่งเลก็ๆน้อยๆในด้านของการถ่ายทํา  แต่โดยรวมถือว่ามี
ความพึงพอใจพอสมควรกับมิวสิควิดีโอนี ้
  
ส่วนท่ี 5 ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีตอ่มิวสิควิดีโอเพลง ยังไม่เจอ 
  โดยสรุปแล้วความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบ
รีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักหนุ่มสาว กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงเนื้อ
เรื่องของมิวสิควิดีโอได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่สามารถเกิดข้ึนได้กับคนทุกคน  สามารถ
ทําความเข้าใจได้โดยง่าย  อีกทั้งยังมีเทคนิคการนําเสนอที่ดี  ค่อนข้างมีความแปลกใหม่  ทําให้เกิด
ความน่าสนใจอยากติดตามรับชม  แต่ด้วยข้อจํากัดของเทคนิคที่นํามาใช้  จึงทําให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่
บ้างเล็กน้อย  แต่ภาพรวมถือว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจพอสมควรกับมิวสิควิดีโอตัวนี้  และมี
ข้อแนะนําให้แก้ไขข้อผิดพลาดบางส่วนในมิวสิควิดีโอ  เพื่อให้ผลิตมิวสิควิดีโอออกมาได้สมบูรณ์ข้ึน
กว่าเดิม 
  



 
 

 
 

บทที ่6  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งานรายการ ในหัวข้อเร่ือง “การผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้
เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์” เป็นการศึกษาวิจัยและผลิตชิน้งาน ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบ เนือ้หา และวิธีการน าเสนอ ท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอ ศึกษาข้อมลู
ความคิดเห็นจากผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ รวมถึงส ารวจพฤติกรรมการรับชมมิวสิควิดีโอทัว่ไป และความ
ต้องการในด้านรูปแบบและเนือ้หาของกลุม่เป้าหมาย ท่ีมีตอ่มิวสิควิดีโอท่ีใช้เทคนิคการตดัตอ่แบบ
รีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตมิวสิควิดีโอให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุม่เป้าหมายมากท่ีสดุ ตลอดจนประเมินผลชิน้งานมิวสิควิดีโอ ท่ีผู้ศึกษาได้ผลิตขึน้ 

ด้วยวิธีสนทนากลุม่ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมลูและศึกษาถึงผลการวิจัยดงักล่าวนัน้  สามารถ
สรุป ผลการวิจยั ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอปุสรรค และข้อเสนอแนะในการท าการศกึษาวิจัย
และการผลิตในครัง้ตอ่ไปได้ดงันี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยโครงการ การผลิตมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรี
เวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ ผู้ศึกษาได้ผลิตมิวสิควิดีโอและได้รับ ผลสรุปดงันี ้
  ผู้ศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ  ในทุกขั้นตอนจนสามารถผลิตมิวสิควิดีโอ
ออกมาเป็นช้ินงานที่สมบูรณ์ตามการวางแผนและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลมิวสิควิดีโอในหัวข้อ " ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการชมมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิค
การตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ ” จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในงานมิวสิควิดีโอ 
จํานวน 5 ท่าน ได้ข้อสรุปดังนี้ 
  มิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิร์สและเทคนิครเีวิรส์ลิปซิงค์ เป็นมิวสิควิดีโอ ซึ่ง
มีการตีความบทเพลงออกมาเป็นเรื่องราวของความรักหนุ่มสาว  เรื่องราวชายหญิงคนรักซึ่งต้องร้างลา
จากกันด้วยความไม่เข้าใจของทั้งสองฝ่าย  ฝ่ายชายยังคงหวนนึกถึงวันวานที่ดีของทั้งคู่  จึงออกตามหา
เพื่อให้ได้พบกับหญิงคนรัก และหวังให้ทั้งคู่ได้กลับมารักกันอีกครั้ง  โดยนําเสนอผ่านเพลงยังไม่เจอ 
(ศิลปินบุดดิสทฮ์อลิเดย์)  มิวสิควิดีโอนีใ้ห้ความบันเทิงควบคู่ไปกับแง่คิดบนโลกของความเป็นจริง  โดย
มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีความสนใจในงานมิวสิควิดีโอ  มิวสิควิดีโอนี้มีความน่าสนใจโดยเฉพาะในด้าน
ของเทคนิคการนําเสนอ  ที่มีการนําเอาเทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์เข้ามาใช้
เพื่อสนับสนุนแนวคิดของบทเพลงที่ผู้ศึกษาวิจัยเลือกมานําเสนอ  เพื่อสื่อความหมายของตัวเอกฝ่าย
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ชายที่ต้องการจะหวนย้อนเวลาให้คนรักของเขากลับมาหาอีกครั้ง  แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลายังคง
เดินของมันต่อไป  มีแค่เพียงความรู้สึกและความทรงจําของคนเราเท่านั้นที่สามารถย้อนกลับไปรู้สึก
แบบเดิมได้อีก  แต่ในด้านของเทคนิคยังมีข้อบกพร่องใหผู้้ศึกษาไดน้ําไปปรับปรุงใหม้ีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น   
  การถ่ายทํามักมีปญญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการแสดง การรอ้งลปิซิงค์ เนือ่งจากเป็นการ
ร้องย้อนกลบัหลังจึงยากแก่การคํานวณจังหวะของเพลง 
  โดยในเรื่องของภาพรวมของมิวสิควิดีโอ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในรูปแบบการ
นําเสนอของมิวสิควิดีโอ ที่มีการนําเอาเทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์มาใช้ แต่
ควรแก้ไขข้อพผดิพลาดที่เกิดจากการใช้เทคนิคทีย่าก ต้องมีการฝึกฝนทักษะการรอ้งเพลงแบบย้อนกลบั 
เพื่อให้ลิปซิงค์ได้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

 1. สรปุผลการดําเนินงาน  
ในการผลิตช้ินงานการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรเีวิรส์และ

เทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ เพลง “ยังไม่เจอ” มีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ ข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ 
ข้ันตอนการผลิตรายการ และข้ันตอนหลงัผลิตรายการ โดยสรปุผลได้ ดังนี้  

1.1 ข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-Production) เป็นกระบวนการที่ต้อง
วางแผนในการผลิต ผู้ศึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น 
หนังสือ บทความ นิตยสาร เอกสาร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
จากนั้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านภาษา หลังจากนั้น ผู้ศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อทําการคิดวางเนื้อ
เรื่องของมิวสิควิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และในตอนท้ายนั้น ผู้ศึกษาได้
ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอ รวมทั้งวิธีการเล่าเรื่องของมิวสคิวิดีโอที่นํามาใช้ ติดต่อ
สถานที่ถ่ายทํา และนักแสดง  

1.2 ข้ันตอนการผลิตมิวสิควิดีโอ (Production) สามารถผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้
เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยอาศัยข้อมูลดังที่กล่าวมาในข้างต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิต ซึ่งผู้ศึกษาสามารถทราบถึง
กระบวนการในการผลิตมิวสคิวีดีโอ การดําเนินงานการผลิต ปญญหา อุปสรรคในการผลิตและวิธีการ
แก้ไขในการผลิตจากผู้ผลิตมือชาชีพหรือผู้ที่มีความชํานาญในการผลิตมิวสิควิดีโอ เพื่อให้มิวสิควิดีโอที่
ผู้ศึกษาผลิตข้ึนออกมาสมบูรณ์ที่สุด  

1.3 ข้ันตอนหลังการผลิตมิวสิควิดีโอ (Post-Production) หลังจากผลิตมิวสิควิดีโอ
ที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ เพลง “ยังไม่เจอ” ผู้ศึกษาได้ทําการ
ทดสอบช้ินงานน้ี โดยการสนทนากลุ่มกับกลุม่เป้าหมายที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง เพื่อทราบความพึงพอใจใน
การรับชมมิวสิควิดีโอเพลง “ยังไม่เจอ” รวมไปถึงได้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมิวสิควิ
ดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ เพลง “ยังไม่เจอ” โดยผลการสนทนา
กลุ่มทําให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่ามิวสิควิดีโอเพลง “ยังไม่เจอ” ตรงตามความต้องการ
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ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ และได้นําข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงมิวสิควิดีโอ เพื่อให้มิวสิควิดีโอนี้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  

 2. อภิปรายผลการดําเนินการ  
ในการผลิตมิวสิควิดีโอโดยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ 

ทุกกระบวนการตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการผลิตรายการ ข้ันผลิตรายการและหลังผลิตรายการ มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดการผลิตมิวสิควิดีโอ และทฤษฎีที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา ดังนี้  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเพลงไทยสากล สําหรับมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรี
เวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์นั้น ผู้ศึกษาได้เลือกเพลง “ยังไม่เจอ” ของศิลปินบุดดิสฮอล์ลิเดย์มา
ทําการศึกษาผ่านกระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ เนื่องจากเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะและแฝงไปด้วย
แง่คิดได้อย่างกลมกลืน เมื่อได้รับฟญงแล้วสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของผู้แต่งเพลงในขณะนั้น 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ สําหรับมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์ส
และเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์เพลง “ยังไม่เจอ” นั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดการผลิตมิวสิควิดีโอเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้ันตอนก่อนการผลิตมิวสิควิดีโอ ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาหาข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตมิวสิควิดีโอ ทั้งจากการหาข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ เมื่อได้
ข้อมูลมาแล้วก็นําข้อมูลมาวางเนื้อหาของมิวสิควิดีโอให้มีทิศทางการเล่าเรื่องที่ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อต่อ
ยอดไปสู่กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ โดยกระบวนการก่อนการผลิตมิวสิควิดีโอเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
เพราะจะเป็นกรอบแนวความคิดของผู้ผลติว่าจะผลิตมวิสิควิดีโอออกมาในรปูแบบใด ซึ่งมีผลสําคัญต่อ
ภาพรวมมิวสิควิดีโอที่ผู้ชมจะจดจําได้เมื่อออกอากาศ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพลงและภาพผ่านมิวสิควิดีโอและแนวคิดเกี่ยวกับ
การเล่าเรื่อง สําหรับมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์นั้น ผู้ศึกษา
เริ่มตั้งแต่การเลือกเพลงที่จะนํามาใช้ ฟญงซ้ําๆหลายรอบเพื่อเลือกดึงเอาความหมายจากตัวเพลงนั้น
ออกมานําเสนอการผู้ชม ก่อนที่จะหาเทคนิคการนําเสนอที่สามารถสนับสนุนสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการ
ถ่ายทอดจากเพลง “ยังไม่เจอ” เพราะมิวสิควิดีโอคือ การเล่าเรื่องของบทเพลงจากผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ
ผ่านภาพที่ขับเคลื่อนให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาของเพลงแต่ละเพลงได้ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทําและเทคนิคการนําเสนอ ในข้ันตอน
กระบวนการผลิตมิวสคิวิดีโอในแต่ละครั้งก็ทําใหไ้ด้เห็นว่า การถ่ายทําต้องมีการเตรียมความพรอ้มเป็น
อย่างดี เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือทําให้เกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ซึ่งเมื่อได้ผลิตมิวสิควิดีโอ
ที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์แล้วนั้น ทําให้เห็นว่า ถึงแม้จะมีการ
ตระเตรียมความพร้อมมากแค่ไหน ก็อาจจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดข้ึนได้อยู่ตลอดเวลา นําไปสู่
บทเรียนที่จะเป็นประสบการณ์ในการเตรียมการผลิตมิวสิควิดีโอครั้งต่อไปว่าควรเพิ่มหรือแก้ไขส่วน
ใดบ้าง อีกทั้ง การได้ลงพื้นที่ผลิตมิวสิควิดีโอยังเป็นกระบวนหนึ่งที่ทําให้ผู้ผลิตได้ใช้ทักษะ รู้จักการ
จัดการแก้ไขปญญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ข้ันตอนหลังผลิตมิวสิควิดีโอ ซึ่งเป็นกระบวนการตัดต่อที่
จะมีความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากเทคนิคการนําเสนอมิวสิควิดีโอที่ผู้ศึกษานํามาใช้ มีกระบวนการ
หลักที่ทําให้เกิดความน่าสนใจมาจากกระบวนการตัดต่อมิวสิควิดีโอ ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้ความรู้
และความสามารถอย่างมาก ที่จะต้องตัดต่อมิวสิควิดีโอออกมาให้สามารถเล่าเรื่องได้ดี อีกทั้งยังเป็น



25 
 

กระบวนการสุดท้ายที่จะสามารถแก้ไขจุดบกพร่องจากการถ่ายทําให้ได้มากที่สุด  
  นอกจากกระบวนการที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วนั้น ในกระบวนการหลังการผลิตมิวสิควิดีโอ
ยังมีกระบวนการสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญต่อมิวสิควิดีโอ คือการสํารวจความพึงพอใจจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง สามารถเล่าเรื่องได้ดีหรือไม่ สามารถทําให้
ผู้ชมเกิดความสนใจในตัวเพลงนั้นๆได้หรือไม่ และเพื่อนําคําแนะนําไปใช้ในการปรับปรุงการผลิตมิว
สิควิดีโอครั้งต่อไป  
  ซึ่งการผลิตมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์เพลง 
“ยังไม่เจอ” เป็นไปตามกรอบความคิดที่วางไว้ ว่าจะต้องมีการเล่าเรื่องที่ดี มีเทคนิคการนําเสนอที่
สามารถดึงดูดผู้ชม และให้ความแง่คิดบางอย่างจากตัวเพลงควบคู่กันไป ซึ่งการผลิตมิวสิควิดีโอที่ใช้
เทคนิคการตัดต่อแบบรีเวิร์สและเทคนิครีเวิร์สลิปซิงค์ มีองค์ประกอบที่สําคัญนี้ผสมอยู่ในตัวมิวสิควิดี
โอ โดยคํานึงจากคําแนะนําจากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
ภาษาและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นสําคัญ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

ปญญหาและอปุสรรคในการผลิตช้ินงานตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
  1. ข้ันตอนก่อนการผลิต ปญญหาของการฝึกซอ้มรอ้งเพลงแบบย้อนกลับและเตรียมการ
ถ่าย เนื่องจากการถ่ายทําทัง้หมดต้องใช้การร้องเพลงแบบยอ้นกลบั เพื่อนําฟุตเทจที่ได้มาทําการตัด
ต่อโดยใช้เทคนิครีเวิรส์ เพือ่ให้ได้ภาพนักแสดงร้องเพลงแบบปกติ แต่บรรยากาศรอบตัวของนกัแสดง
ย้อนกลบั ให้ความรู้สกึเหมือนตัวเองกําลังย้อนเวลากลับไปในอดีต 
  2. ข้ันตอนการผลิต  ปญญหาจากการถ่ายทําเนื่องจากการถ่ายทําต้องใช้การร้องเพลงแบบ
ย้อนกลับหลัง ผู้ศึกษาได้เตรียมนําเอาฟุตเทจที่เป็นไกด์สําหรบัการร้องย้อนกลับมาช่วยในการลิปซงิค์ แต่
ในการถ่ายในส่วนที่เป็นออนโลเคช่ันการจะดูไกด์ลิปซิงค์ เป็นเรื่องทีท่ําได้ยากมาก และอีกปญญหาหนึ่งคือ
การเลือกวางมุมกล้อง เนื่องจากถ้าใช้มุมกล้องแคบจะมีข้อดคืีอสามารถมองเห็นปากในการลิปซงิค์แบบ
ย้อนกลับได้ชัดเจน แต่จะมีข้อเสียคือไม่สามารถมองเหน็บรรยากาศที่มีการเคลือ่นไหวย้อนกลับได้ 
ในทางกลับกันถ้าเป็นการถ่ายที่ใช้มุมกล้องกว้างจะสามารถเหน็บรรยากาศที่มีการเคลือ่นไหวย้อนกลับ
ได้มาก แต่จะไม่สามารถมองเห็นปากในการลิปซิงค์ได้ชัดเจนนัก 
  3. ข้ันตอนหลงัการผลิต ปญญหาจากการตัดต่อเนือ่งจากต้องนําฟุตเทจที่ได้มาตัดต่อโดย
การรเีวิรส์ฟุตเทจในโปรแกรมตัดต่อ การซงิค์ปากที่มีการรอ้งรเีวิร์สกับเพลงปกติทําได้ยาก เนื่องจาก
จังหวะการร้องและรปูปากทีส่ามารถสังเกตได้ยาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเตรียมงานก่อนการถ่ายทําให้มากข้ึน เนื่องจากการถ่ายทํามีความยากลําบาก 
การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การถ่ายทําง่ายข้ึน 

2. ควรฝึกซ้อมการร้องเพลงแบบย้อนกลบัในการกะจงัหวะรวมถึงลักษณะของรูปปาก
ขณะทําการลปิซงิค์ ให้มีความชํานาญมากยิง่ข้ึน เพื่อให้ช้ินงานเกิดความสมบูรณ์มากขึ้น 

3. ในข้ันตอนการถ่ายทําควรมีการจัดวางองค์ประกอบ ภาพรวมของบรรยากาศรอบตัว
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ของนักแสดงให้มีความเหมาะสม 
4. ในการผลิตงานมิวสิควิดีโอมักจะต้องมีอุปสรรค ดังนั้นต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปญญหา

ดังกล่าว เพื่อทีจ่ะนําข้อเสนอแนะและปญญหาต่างๆทีพ่บเจอมาเป็นบทเรียนและพรอ้มรับมอืกับปญญหา
ที่อาจจะเกิดข้ึนในการผลิตครัง้ต่อไป 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตารางซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือน 

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

ศึกษาและวาง
แผนการวิจัย 

 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการผลติมิวสคิวดีีโอ (Pre-production) 

ศึกษา ค้นคว้าหา
วิธีการรีเวิร์สลิป
ซิงค์ 

 
 
 
 

                               

ทดลองการรีเวิร์
สลิปซิงค์ 

 
 

                               

วางโครงเร่ือง
ของมิวสีวีดีโอ 

 
 
 
 

                               

เตรียมคิวการ
ถ่ายท า 

                                

ขั้นตอนการด าเนินงานผลิตมิวสิควดีโีอ (Production) 

ด าเนินการผลิต 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลติมิวสคิวดีีโอ (Post-production) 
เข้ากระบวนการ
ล าดับภาพและ
เสียง 

 
 
 

                               

ทดลองน าเสนอ 
 
 

                               

วิเคราะห์ผลงาน 
อภิปรายผล สรุป
การศึกษาและ
ผลการท างาน 
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