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13530487 :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

เรื่อง               :          การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                               โดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง 

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพ่ือน าไปสู่การผลิตวีดีทัศน์ประกอบ

เพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการเหวี่ยง ความยาวประมาน 10 นาที โดยผู้ศึกษาได้
มุ่งเน้นในกระบวนการสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงในทุกขึ้นตอน เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนการผลิต (Pre-Production) ด้วยการส ารวจวิเคราะห์มิวสิควิดีโอและสื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ผลิตสื่อด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จ านวน 2 ท่านอีกทั้งได้ท าแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 
17-22 ปี จ านวน 120 คน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด มาจัดท าเป็นโครงเรื่องและสตอรี่
บอร์ด (Story Board) ส าหรับวีดีทัศน์ประกอบเพลง จากนั้นจึงด าเนินการผลิตรายวีดีทัศน์ประกอบ
เพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง ภายใต้ชื่อ  “ออล อิน เสม็ด” 
(All in Samed) โดยมีความยาว 10 นาที หลังจากผ่านขั้นตอนของการผลิตวีดีทัศน์แล้ว ผู้ศึกษาได้ท า
การประเมินผลวีดีทัศน์ โดยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมวีดีทัศน์และสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ 
(Focus Group) โดยแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปี จ านวน 5 คน และ
กลุ่มเป้าหมายเพศชายที่มีอายุ 17-22 ปี จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 คน 

ผลการประเมินวีดีทัศน์ประกอบเพลง “ออล อิน เสม็ด” (All in Samed) พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและชื่นชอบในเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอของวีดีทัศน์ 
โดยให้เหตุผลว่า วีดีทัศน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปี อีกทั้งยังน าเสนอ
ธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูหลังจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ ามันรั่ว ในด้านโทนสีที่ใช้สามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี การจัดองค์ประกอบและมุมกล้องของภาพมีความเหมาะสม การตัดต่อ
โดยรวมมีความสนุกสนาน ในด้านเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่องบท 
ดังนั้น ในภาพรวมของวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเทคนิคการเหวี่ยงได้รับ
ความชื่นชอบและการตอบรับที่ดีจากกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างด ี
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอกรำบขอบพระคุณ บิดำ มำรดำ และครอบครัว

ที่เป็นแรงสนับสนุนทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์เพ่ือกำรศึกษำที่ดี และมีก ำลังใจให้กับบุตรเสมอมำตลอด
กำรท ำจุลนิพนธ์ฉบับนี้ จนท ำให้ประสบควำมส ำเร็จได้ในวันนี้ 

อีกทั้งได้รับค ำแนะน ำจำกดร.วิทยำ พำนิชล้อเจริญ ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่
ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อข้ำพเจ้ำ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง 
และช่วยเหลือต่ำงๆจนท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ประสบส ำเร็จ  

รวมทั้งคณะกรรมกำรตัดสินจุลนิพนธ์ทุกท่ำน ซึ่งประกอบด้วยอำจำรย์ด ำเกิง ฐิตะปิยะ
ศักดิ์ อำจำรย์ฐำนวดี สถิตยุทธกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เมธำ เสรีธนำวงศ์ อำจำรย์รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ 
ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ใหค้วำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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บทที่1 

บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 ดนตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยมนุษย์สร้างขึ้นตั้งในยุคเริ่มต้น และได้มีการพัฒนามาพร้อมๆกับ

มนุษย์ เนื่องจากมนุษย์สร้างสรรค์ดนตรีขึ้นเพ่ือบ าบัดความกลัว ในสมัยก่อนมนุษย์ไม่มีความรู้ถึงสิ่ง

ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กลางวันกลางคืน ฤดูกาลต่างๆ มนุษย์ในยุคโบราณจึงคิดว่า สิ่งต่างๆที่เกิด

ขึ้นมานั้น เป็นเพราะมี พระเจ้า หรือ ภูตผีท าให้เกิดขึ้น จึงได้เกิดพิธีกรรมต่างๆ เช่น การร้อง การเต้น 

การเคาะจังหวะ เป็นต้น  ดังนั้นจะกล่าวได้ว่ามนุษย์ในยุคแรกนั้นสร้างสรรค์ดนตรีขึ้นเพ่ือใช้ใน

พิธีกรรมต่างๆนั้นเอง แต่ต่อมาในยุคหลังๆ มนุษย์ได้มีพัฒนาการมากขึ้น ท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจ

สิ่งต่างๆได้มากขึ้น และ ดนตรีก็ได้มีการพัฒนามากขึ้นด้วยเช่นกัน และการใช้ดนตรีส าหรับพิธีกรรมจึง

เป็นแค่บทบาทส่วนหนึ่งของดนตรีในหลายๆบทบาทของดนตรีที่มนุษย์น ามาใช้  

 ดนตรีในปัจจุบันมีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากใช้เพ่ือความจรรโลงใจ

แล้วยังมีบทบาทอ่ืนๆที่มนุษย์ใช้ดนตรี ดังนี้   

 1. ด้านการศึกษา มนุษย์น าเสียงดนตรีมาใช้ประกอบในการสอนแบบสร้างสรรค์ทางศิลปะผล

ปรากฏว่าเสียงดนตรีสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ เสริมสร้างความคิดจินตนาการ ช่วย

กระตุ้นให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างประสาทหู กล้ามเนื้อมือ 

ให้สอดคล้องกับการใช้ความคิด ท าให้หายเหนื่อย และผ่อนคลายความตึงเครียด 

2. ด้านการแพทย์ ปัจจุบันดนตรีสามารถใช้ในการแพทย์ได้มากมาย เช่น การให้เด็กทารกใน

ครรภ์มารดาฟังดนตรีคลาสสิก โดยเด็กทารกในครรภ์จะมีปฏิกิริยาตอบรับกับเสียงเพลง หรือ การ

บ าบัดผู้ป่วยหลังการผ่าตัดโดยใช้ดนตรีบ าบัด  

3. ด้านสังคม ดนตรีสามารถใช้เพ่ือรวมกลุ่มคนให้การท าการหรือการท ากิจกรรม มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยท าให้กิจกรรมหรือการท างานต่างๆมีความพร้อมเพรียงกัน  ยกตัวอย่างเช่น 

การพายเรือ โดยมีจังหวะของท านอง ท าให้การพายนั้นเป็นไปอย่างพร้อมเพียง 
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4. ด้านจิตวิทยา หลักทฤษฏีอีธอส (Ethos) ของดนตรี ซึ่งเชื่อว่าดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลง

นิสัยของมนุษย์ โดยจากทฤษฏีดนตรีสามารถน าเอามารักษาพฤติกรรมก้าวร้าวของมนุษย์ได้  

5. ด้านกีฬา ในปัจจุบันมีการใช้ดนตรีมาประกอบกีฬาต่างๆ เช่น ยิมนาสติกกิจกรรมเข้า

จังหวะ การเต้นแอโรบิค เป็นต้น 

6. ด้านความจรรโลงใจส่วนบุคคล ดนตรีมีผลกระทบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น 

ดนตรีสามารถท าให้มนุษย์มีความผ่อนคลาย หรือ คล้อยตามเพลงได้  

 ความหมายของดนตรี ดนตรีเป็นสุนทรียะที่เกี่ยวข้องกับเสียง หมายถึง ความไพเราะ แต่ก็

ความไพเราะดังกล่าว ก็ขึ้นอยู่กับหูของแต่ละคน ที่สามารถรับรู้ความไพเราะที่แตกต่างกัน ระดับการ

รับรู้ความไพเราะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน ผู้คนจึงฟังดนตรีแตกต่างกันออกไป ชื่นชอบ

เพลงไม่เหมือนกัน หูเป็นอวัยวะชิ้นส าคัญเพียงชิ้นเดียวที่ส่งการรับรู้ทางดนตรีไปยังจิตส านึก หรือจิต

ใต้ส านึก การพูดหรือเขียนถึงดนตรีนั้นอาศัยอวัยวะส่วนอ่ืนๆจากตาหรือสัมผัส ซึ่งเป็นส่วนย่อยๆ

เท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงดนตรีได้ถ้าปราศจากหู (วรารัตน์ ชัยสุข, 2545)  

เพลง หมายถึง ถ้อยค าที่นักประพันธ์เรียงร้อยหรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย เนื้อร้อง 

ท านอง จังหวะ ท าให้เกิดความไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทั้งด้าน

การเลือกสรรค าที่ใช้ในการแต่ง การเรียบเรียงประโยค และการใช้โวหาร เพลงนั้นอาจให้ข้อคิดแก่ผู้ฟัง

ในการด าเนินชีวิตด้วยส าเนียงขับร้อง ท านองดนตรี กระบวนวิธีร าระบ า โดยเพลงสร้างสรรค์จาก

เครื่องดนตรีหรือการขับร้อง 

นอกจากนี้เพลงยังมีความส าคัญต่อวัยรุ่นในการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ( Identity) และ

ช่วยให้รู้จักวัฒนธรรมของสังคมและวัฒนธรรมย่อยของช่วงวัยตนเอง และยังมีอ านาจบางอย่างในการ

เป็นปัจจัยที่สามารถผลักดันขับเคลื่อนสังคมในรูปแบบการสร้างกระแสวัฒนธรรมได้  

ต่อมาได้มีการพัฒนาเพลงต่างๆที่ศิลปินขับร้องออกมา เป็นมิวสิควิดีโอ โดยจุดเริ่มต้นของ   

มิวสิควิดีโอคือการ บันทึกการแสดงสด ซึ่งการบันทึกการแสดงสดนี้ เป็นการบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต

ต่างๆ โดยเริ่มแรกนั้นใช้การตัดต่อโดยการเรียงคัทธรรมดาและใช้เทคนิคการซ้อนภาพเพ่ือเชื่อมต่อ

เหตุการณ์ ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น ก็ได้มีการใช้เทคนิคการย้อมสี ภาพ Slow 
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Motion และ Stop Motion เพ่ือสร้างความตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้น และเมื่อมิวสิควิดีโอได้รับความ

สนใจมากขึ้น ผู้ก ากับหรือผู้ผลิตมิวสิคววิดีโอต่างๆก็ได้สร้างสรรค์มิวสิควิดีโอที่มีการโครงเรื่องหรือการ

เล่าเรื่องโดยเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความรักต่างๆ ประสบการณ์ หรือเรื่องเล่าต่างๆที่ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ

ต้องการที่จะถ่ายทอด ซึ่งท าให้มิวสิควิดีโอที่มีโครงเรื่องมีความน่าสนใจและท าให้ผู้ที่ได้รับชมอยากรู้

และติดตามมากขึ้น  

หลังจากที่มิวสิควิดีโอมีการน าเสนอที่หลากหลาย ทั้งน าเสนอเทคนิคการถ่าย เทคนิคการตัด

ต่อ หรือการน าเสนอโครงเรื่องที่มีความสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์กับเพลงนั้น แต่สิ่งที่ท าให้มิวสิควิดีโอ

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นคือจุดก าเนิดของ MTV ซึ่งท าให้เกิดช่องทางที่เผยแพร่มิวสิควิดีโอ

มากขึ้น และท าให้มีผู้ที่ผลิตมิวสิควิดีโอมากขึ้น แต่ว่ามิวสิควิดีโอมีข้อจ ากัดอยู่หลายๆอย่าง 

ยกตัวอย่างเช่น มีความยาวแค่ 3-5 นาที และ มิวสิควิดีโอส่วนมากไม่มีบทพูด เพราะว่าจะใช้เพลงหรือ

ค าร้องของศิลปินเป็นตัวสื่อสารไปถึงคนดู และจุดประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุดของมิวสิควิดีโอคือการใช้

เป็นเครื่องมือทางการตลาดของบริษัทผลิตเพลงต่างๆ หรือมิวสิควิดีโอถูกสร้างมาเพ่ือขายเพลงนั่นเอง 

โดยข้อจ ากัดด้านจุดประสงค์นี้คือท าให้การพัฒนาของมิวสิควิดีโอเกิดขึ้น และ ได้เกิดวีดีทัศน์ 

ประกอบเพลงข้ึนมาเพ่ือรองรับจุดประสงค์อ่ืนๆที่มิวสิควิดีโอท าไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น วีดีทัศน์น าเสนอ

ต่างๆ (Video Presentation) เป็นต้น 

วีดีทัศน์ หรือ ภาพโทรทัศน์ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Video”  เป็นภาพโทรทัศน์ที่บันทึกได้  

โดยที่ภาพจะท าหน้าที่หลักในการน าเสนอ และใช้เสียงจะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของภาพเพ่ือให้เข้าใจ

เนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้น วีดีทัศน์เป็นสื่อในลักษณะที่น าเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวและสร้างความต่อเนื่อง

ของการกระท าของวัตถุจากเรื่องราวต่างๆ มีความรวดเร็วสามารถเสนอเหตุการณ์ได้ทันที สร้าง

ความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชม และเป็นสื่อที่เข้าถึงง่าย 

 โดยในปัจจุบันการผลิตหรือการสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงนั้น มีพ้ืนฐานมากจาก       

มิวสิควิดีโอแต่มีรูปแบบการผลิตที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามชนิดของงานและ

จุดประสงค์ของงานและการผลิตหรือการสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงนั้นให้มีความโดดเด่นและ

แตกต่างจากงานอื่นๆได้คือ การใช้เทคนิคการตัดต่อท่ีแตกต่าง ทั้งการวาง หรือการใช้เทคนิคการเชื่อม

ภาพต่างๆ  โดยการเชื่อมภาพที่มีความน่าสนใจ และแปลกใหม่คือ การเชื่อมภาพด้วยการเหวี่ยง โดย
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การตัดต่อโดยการเหวี่ยงเป็นการผสมระหว่างการเคลื่อนกล้องกับการตัดต่อ เพ่ือให้ภาพที่ได้มีความ

ราบรื่นและท าให้ผู้ที่ได้รับชมมีความคล้อยตาม 

 การพัฒนาของเพลงที่ได้เป็นสัญญาณเสียงมาสู่ภาพมิวสิควิดีโอหรือวีดีทัศน์นั้น ผู้ผลิตวีดีทัศน์

ต่างๆได้ใช้สื่อวีดีทัศน์เพ่ือท าการท าเสนอสิ่งต่างๆ โดนสิ่งหนึ่งที่สื่อวีดีทัศน์สามารถถ่ายทอดได้อย่าง

ยอดเยี่ยมนั้นได้แก่การท่องเที่ยว เนื่องจากสื่อส าหรับการท่องเที่ยวต้องมุ่งเน้นการน าเสนอสถานที่

ต่างๆ ซึ่งวีดีทัศน์สามารถถ่ายทอดให้ผู้ที่ได้รับชมมีความคล้อยตามได้ 

 การท่องเที่ยวนั้นถือว่ามีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก การท่องเที่ ยว

นั้นเป็นรายได้หลักที่เข้ามาสู่ประเทศ ซึ่งจะสามารถดูได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ  

รูปที่ 1-1 ผลการส ารวจจ านวนนักท่องเที่ยวจากปี ค.ศ.1998 - ค.ศ.2012                                          

ที่มา :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าถึงเมื่อ  10 สิงหาคม พ.ศ. 2556            

เข้าถึงได้จาก  http://thai.tourismthailand.org/about-tat 
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 จากกราฟจะเห็นได้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยนั้น มีจ านวนมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่ง

หมายความว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้น ได้น าเงินจากนอกประเทศเข้ามาสู่ในประเทศ และท าให้รายได้

ที่มาจากการท่องเที่ยวนั้นเป็นอันดับหนึ่งในทุกๆปี และมีแนวโน้มว่าจะมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้

การท่องเที่ยวมีความส าคัญมากในประเทศไทย  

 ดังนั้นจากที่กล่าวมาจะสามารถทราบได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ท ารายได้ให้แก่ประเทศ

ได้มากที่สุด เพราะฉะนั้นจึงสมควรมีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้มากที่สุด ดังนั้น

ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าวีดีทัศน์ประกอบเพลงมีความเหมาะสมในการน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆมากที่สุดเนื่องจาก มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าเสนอ และยังสามารถใช้เทคนิค

การถ่ายท าหรือการตัดต่อเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้เพลง

ประกอบให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ต่างๆได้   

วัตถุประสงค์  

1. ศึกษากรอบแนวทางในการสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง 

2. การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง 

ลักษณะขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

 ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่อง องค์ประกอบ เทคนิคต่างๆจากการประเมินความพึงพอใจในการ

รับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง แล้ว

น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการผลิตวีดีทัศน์ของผู้ศึกษา 

ขั้นตอนกำรศึกษำ  

 1. ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 

 2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากนั้นน ามาวิเคราะห์ตีความข้อมูล เรียบเรียงแนวคิด ทฤษฏี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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 3. กระบวนการสร้างแบบสอบถาม  

 3.1 การสร้างแบบสอบถาม 

 3.2 การแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 3.3 การท าการสัมภาษณ์  

 3.4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล 

 4. กระบวนการก่อนผลิต (Pre-production) 

     4.1 เลือกเพลง 

     4.2 วางโครงสร้าง 

 4.3 เขียนบทและวางโครงเรื่องส าหรับวีดีทัศน์ 

 4.4 คัดเลือกนักแสดงและเครื่องแต่งกาย 

 4.5 จัดหาสถานที่, อุปกรณ์  

 5. กระบวนการการผลิต (Production) 

 เริ่มกระบวนการการถ่ายท า 

 6. กระบวนการหลังการผลิต (Post-production) 

 ท าการล ากับภาพและการตัดต่อ 

 7. ประเมินผล และการท าสนทนากลุ่ม 

 8. สรุปการท างานทั้งหมด และจัดท ารูปเล่มให้สมบูรณ์ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

        

 น าเสนอแผนโครงการผลิตรายการ         

 Pre–production (หาสถานที่ถ่ายท าและติดต่อ

ประสานงาน) 

        

 Production (ผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลง)         

 Post–production (ล าดับภาพและตัดต่อวีดีทัศน์)         

 น ารายการที่ผลิตให้กลุ่มเป้าหมายรับชม         

 ประเมินผลโดยการให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความ

คิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์รายการ 

        

สรุปผลการด าเนินงาน         
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ได้ทราบถึง กระบวนการวิจัย การท างานเป็นระบบเพ่ือท างานวิจัย และการสร้างแบบแผน

เพ่ือท าให้งานวิจัยเพื่อท าให้งานวิจัยสมบูรณ์มากที่สุด 

 2. ได้สร้างสรรค์ผลงานวีดีทัศน์ โดยแทรกการส่งเสริมการท่องเที่ยวลงไป ด้วยเทคนิคการตัด

ต่อเพ่ือสื่อความหมาย การจัดแสง โทนสีของภาพ หรือบทและเนื้อหาของวีดีทัศน์  

 3. การศึกษาวิจัยของผู้ศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดความรู้ในด้านการผลิต     

วีดีทัศน์โดยสอดแทรกการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือช่วยเป็นตัวส่งเสริมให้มีความน่าสนใจมากข้ึน 

นิยำมศัพท์ 

 1. วีดีทัศน์ประกอบเพลง/มิวสิควิดีโอ(Music Video) คือ การถ่ายท าภาพเคลื่อนไหว โดยที่

น าเพลงไปประกอบเพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีใจความสมบูรณ์มากขึ้น โดยที่ภาพจะเป็นตัวหลักในการ

เล่าเรื่องและเพลงจะช่วยส่งเสริมและท าให้มีความเข้าใจได้มากขึ้น แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้ภาษาทับ

ศัพท์ค าว่า “Music Video” ซึ่งหมายความว่าวีดีทัศน์ประกอบเพลงที่ใช้ส าหรับส่งเสริมการขายเพลง

ของบริษัทเพลง  

 2. การตัดต่อโดยการเหวี่ยง คือการใช้เทคนิคการตัดต่อเพ่ือให้เข้าใจความหมาย โดยการใช้

การเหวี่ยงภาพเป็นตัวเชื่อม โดยการเหวี่ยงภาพนี้เป็นเทคนิคการตัดต่อรูปแบบหนึ่งของ Dissolve   

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่2 

ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์วีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัด

ต่อโดยการเหวี่ยง” ได้น า แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบเพ่ือการศึกษา       

การน าเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตงาน ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฏี  

 1. แนวคิดเก่ียวกับมิวสิควิดีโอ 

 2. องค์ประกอบของเพลง 

 3. เทคนิคการตัดต่อ 

 4. ทฤษฏีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

 5. เหตุจูงใจส่วนบุคคล 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอ 

ความหมายของมิวสิควิดีโอ 

 มิวสิควิดีโอ Music Video  หมายถึง ภาพประกอบเพลงหรือภาพที่สื่อความหมายจาก

เนื้อหาของเพลงเพ่ือสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจความหมายและได้รับความเพลินเพลินจากการรับชมมิวสิควิดิ

โอ นอกจากนี้มิวสิควิดิโอยังสอบแทรกสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ไว้ อีกทั้งมิวสิควิดิโอยังเป็นสื่อกลางใน

การถ่ายทอดสิ่งที่ผู้แต่งหรือผู้บรรเลงเพลงต้องการจะสื่อสารกับผู้ฟังออกมาเป็นภาพอย่างดีเยี่ยม 

 นรเศรษฐ์ หมัดคง (2542) ได้กล่าวถึงมิวสิควิดีโอว่า เป็นสื่อที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ มี

การเล่าเรื่องเหมือนกับภาพยนตร์ มีโครงสร้างและรายละเอียดของการท างานที่เหมือนกัน แต่แตกต่าง

กันในแง่ของเวลา กล่าวคือ มิวสิควิดีโอจะมีเวลาจ ากัดแค่ 3-5 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้มิวสิควิดีโอยัง
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แตกต่างจากภาพยนตร์ในแง่ของกระบวนการผลิต กล่าวคือ ส าหรับภาพยนตร์นั้นจะถ่ายท าให้เสร็จ

ก่อนจึงค่อยน าเอาภาพมาใส่เพลงประกอบ แต่ส าหรับมิวสิควิดีโอนั้นจะผลิตเพลงออกมาก่อนแล้วเอา

บทเพลงหรือเนื้อเพลงไปตีความและจัดท าเป็นมิวสิควีดีโอ  โดยการเล่าเรื่องของมิวสิควีดีโอจะเน้น

การแสดงออก (Action) มากกว่าบทสนทนาตอบโต้กัน เนื่องจากมิวสิควิดีโอจะมีเสียงร้องและ

เสียงดนตรีของนักร้องน าเป็นบทสนทนาไปในตัวอยู่แล้ว จึงต้องเนื่องการแสดงออกที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ที่

ได้รับชมเข้าใจถึงเหตุการณ์ต่างๆ 

 ลักษณะส าคัญของสื่อมิวสิควิดีโอ 

 Roe & Lofgren (1988) บัญญัติว่า มิวสิควิดีโอคือ “วิทยุภาพ” (Visual Radio) เนื่องจาก

เขาสังเกตเห็นว่าผู้รับสารส่วนใหญ่ที่เปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมมิวสิควิดีโอเป็นหลักการเดียวกับการที่หมุน

หาคลื่นวิทยุเพ่ือฟังเพลง แต่ว่ามิวสิควิดีโอมีองค์ประกอบส าคัญท่ีแตกต่างจากวิทยุคือ มิวสิควิดีโอมีทั้ง

ภาพและเสียง โดยมิวสิควิดีโอนั้นสามารถช่วยสร้างให้เนื้อหาของเพลงที่ศิลปินน าเสนอมีความ

น่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยการกลายเป็นภาพ ซึ่งผสมผสานกับเนื้อหาจากบท เทคนิคการนพเสนอ เทคนิค

การตัดต่อ จะช่วยท าให้ผู้ที่ได้รับชมมิวสิควิดีโอมีความเข้าใจความหมายของเนื้อเพลงมากขึ้น และ

เข้าใจตรงกับสารที่ผู้แต่งหรือผู้บรรเลงเพลงต้องการจะสื่อ เพราะในบางบทเพลงอาจจะมีค าในบท

เพลงที่สามารถตีความได้หลายความหมาย ดังนั้นการที่มีการผลิตมิวสิควิดีโอออกมาควบคู่กับเพลง จะ

สามารถท าให้ผู้ฟังมีความเข้าใจมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถเป็นการช่วยส่งเสริมเพลงและศิลปินอีกด้วย  

จากเอกสารการสอน วิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน (คณะวิทยาการสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยสารคาม, 2554) ได้ระบุว่า มิวสิควิดีโอมีลักษณะของการเป็นโฆษณาอย่างหนึ่ง ลักษณะ

ดังกล่าวได้แก่ 

 1. การผลิตเป็นรูปแบบของธุรกิจหรือเป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรม   

 2. การแพร่กระจายเป็นระบบเครือข่ายทางโทรทัศน์ เคเบิ้ล และวิดีโอ  

 3. ลักษณะผู้รับสารเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวขนาดใหญ่ ซึ่งประชากรกลุ่ มนี้มี

ประสบการณ์การรับชมแตกต่างกลุ่มอื่นๆ  
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รูปแบบของมิวสิควิดีโอ  

 Deleuze (อ้างใน พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน, 2536: 26) กล่าวว่า ยุคหลังสมัยใหม่เป็น

วัฒนธรรมแห่งการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งปรากฏอย่างโดดเด่นผ่านผลงานมิวสิควิดีโอ และ

ด้วยอิทธิพลที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม การด าเนินเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมักจะสะท้อนความฝัน

และจินตนาการด้วยวิธีทางศิลปะ ท าให้รูปแบบของมิวสิควิดีโอแตกต่างกันออกไป  

 รูปแบบของมิวสิควิดีโอประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทางประสบการณ์ของผู้ฟัง คือ ทาง

กายภาพ (Physical) ทางอารมณ์ (Emotional) และระดับของการจดจ า (Cognitive Levels)หาแบ่ง

รูปแบบของมิวสิควิดีโอสามารถแบ่งได้หลายวิธีเช่น แบ่งตามประเภท หรือแบ่งตามศิลปินนักร้อง 

(อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, 2545) 

Simon Firth (1988) ได้แบ่งรูปแบบของมิวสิควิดีโอที่สามารถพบได้จากบริษัทเทปเพลงมี

การผลิตออกมา 3 ประเภท คือ       

 1 .มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสิควิดีโอที่มีโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ไม่ซับซ้อน มักเป็นการน าเสนอภาพวงดนตรีแสดงดนตรี หรือ นักร้องแสดงดนตรีอยู่

บนเวที          

 2.มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวการสื่อความหมายเป็นหลัก (Narrative) เป็นมิวสิควิดีโอที่มี

โครงสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องราว แต่ไม่เหมือนกับนิยายหรือภาพยนตร์ เนื่องจากความหมายที่จะ

สื่อออกมานั้นมักจะขึ้นอยู่กับความหมายของเนื้อเพลง  

3.มิวสิควิดีโอที่มีแนวคิดบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องราว (Conceptual) เป็นรูปแบบที่อธิบายถึง

สิ่งที่เรียกว่า “ดนตรีภาพ” (Visual Music) หรือท่าเต้นที่เป็นจังหวะ รูปแบบนี้ใช้เทคนิคการพัฒนา

แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆของดนตรี การล าดับเรื่องราว (Editing) และภาพลักษณ์ (Images) ซึ่ง

ความสัมพันธ์เหล่านี้จะถูกน าเสนอมาเป็นกลุ่มของภาพลักษณ์ (Set of Images) 

Abt (1987) ได้วิเคราะห์รูปแบบของมิวสิควิดีโอไว้ 4 ประเภท คือ       

1. มิวสิควิดีโอที่สร้างจากจินตนาการของผู้ประพันธ์เพลงโดยดูจากเนื้อหาของเพลงเป็นหลัก

2. มิวสิควิดีโอที่สร้างจากจุดส าคัญของเพลงหรือเนื้อหาโดยตรงไม่ใช่มากจากจินตนาการ      
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3. มิวสิควิดีโอที่ใช้จินตนาการและเนื้อหาของเพลงผสมกัน        

4. มิวสิควิดีโอที่มีลักษณะเป็นความคิดฝันที่เป็นนามธรรมที่ไม่กลมกลืนกับเนื้อหาของเพลง 

นิโลบล โควาพิทักษ์เทศ (2535) กล่าวไว้ว่า มิวสิควิดีโอเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญยิ่งในการขาย

เพลง ส าคัญมากกว่าเสียงร้องและตัวบทเพลงเอง เนื่องจากมิวสิควิดีโอสามารถน าเสนอภาพพจน์ของ

นักร้อง และลีลาการแสดงออกท่ีโดดเด่น ส าหรับรูปแบบของมิวสิควิดีโอที่ประกฎในสมัยนิยมสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้คือ 

 1. การเสนอลีลาการร้องและการเต้นของศิลปิน     

 2. การเสนอเป็นเรื่องราวมี 2 ลักษณะคือ การบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนั้นๆ และการ

น าเสนอเรื่องราวเป็นมินิซีรี่ส์ มีการแสดงออกและมีบทพูดประกอบของตัวละคร   

บทบาทของมิวสิควิดีโอ 

 อัลเดอร์ไฮด์ (1986) ศาสตราจารย์ด้านวัฒนธรรมได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และความส าคัญ

ของมิวสิควิดีโอ ดังนี้        

 1. มิวสิควิดีโอเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการสื่อสารที่เป็นสัญลักษณ์ของ ศิลปิน นักร้องและเป็น

ชนวนให้เกิดการใช้เวลาและเงินส าหรับการซื้อหาของกลุ่มผู้บริโภค    

 2. มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดล้อม อารมณ์ และวัฒนธรรมวัยรุ่น  

 3. มิวสิควิดีโอเป็นพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular Song)  

 4. มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพ่ือการโฆษณาส่งเสริมการขายบริษัทเทปเพลง

 5. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสร้างความฝัน จินตนาการ และวัฒนธรรมของวัยรุ่น 

พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน (2536) กล่าวถึงบทบาทของมิวสิควิดีโอในสมัย พ.ศ.2536 ไว้ว่า        

ดังนั้นจะกล่าวได้ว่ามิวสิควิดีโอไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นหรือสิ่งไม่เป็นสาระในยามว่างเท่านั้น แต่

มิวสิควิดีโอได้กลายเป็นผู้บุกเบิกและเปลี่ยนรูปโฉมของโทรทัศน์ให้กว้างไกลออกไปกว้างเดิม ทั้งนี้

เพราะมิวสิควิดีโอได้ท าลายขอบเขตรูปแบบของสื่อเดิม ด้วยหน้าที่โฆษณาส่งเสริมการขายเทปและ

แผ่นเสียง ท าให้ความแตกต่างระหว่างรายการธรรมดากับโฆษณาถูกลดบทบาทลง  
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จากทฤษฏีต่างๆที่กล่าวมานั้นทั้งหมดนั้น จะทราบได้ว่า มิวสิควิดีโอ เป็นสื่อที่เข้าถึงวัยรุ่น

ได้มากที่สุดสื่อหนึ่ง เนื่องจากมิวสิควิดีโอสามารถมีบทบาทในการน าเสนอสิ่งแวดล้อม อารมณ์และ

วัฒนธรรมของวัยรุ่นได้ เราจึงจะสามารถพบเห็นการแสดงออกของวัยรุ่นผ่านทางมิวสิควิดีโอได้ 

ยกตัวอย่างการเต้นต่างๆ ซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยของการเต้นนั้นจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของ   

มิวสิควิดีโอ คือ เมื่อแต่ละยุคแต่ละสมัยเปลี่ยนไป เราจะสามารถเห็นว่าการเต้นแต่ละยุคของ เพลงใน

มิวสิควิดีโอก็จะเปลี่ยนไปตามด้วย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ทฤษฏีเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอเพราะวิดีทัศน์ประกอบเพลงนั้นมีรากฐาน

และรูปแบบมาจากมิวสิควิดีโอ แต่แตกต่างกันในด้านจุดประสงค์ กล่าวคือ มิวสิควิดีโอมีจุดประสงค์

เพ่ือเป็นการตลาดของค่ายเพลงต่างๆ แต่การใช้วีดิทัศน์ประกอบเพลงสามารถน าไปใช้ในจุดประสงค์

อ่ืนๆได้ เช่น วิดีโอน าเสนอ เป็นต้น อีกทั้ง วีดีทัศน์เป็นสื่อภาพซึ่งสามารถสร้างความรู้สึก ได้มากกว่า

เสียงเมื่อน ามารวมกับเสียงแล้วจึงสามารถท าให้เกิดการโน้มน้าวอารมณ์ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ความหมายและองค์ประกอบของเพลง 

เพลง หมายถึง ส าเนียง การขับร้อง ท านองดนตรี และ ดนตรี หมายถึง เสียงที่ประกอบกัน

เป็นท านองเพลง เครื่องบรรเลงที่ท าให้เกิดเสียงซึ่งท าให้เกิดความเพลินเพลินหรือ อารมณ์ต่างๆ 

(พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน, 2542)  

นิติพงษ์ ห่อนาค (2546) ได้แสดงทัศนะคตถึิงบทเพลงว่าสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้  

เนื้อร้อง (Lyric) คือ ภาษาพูดหรือบทกวีเป็นภาษาท่ีอยู่ในท านองใดๆก็ตาม ก็จะให้ท านองนั้น

มีค าอยู่ด้วย เอาไว้ร้องสื่อสารความคิด ความรู้สึก ซึ่งเป็นส่วนส าคัญลงมาส าหรับเพลงโดยทั่วไป เมื่อ

เป็นท านองที่มีเนื้อร้อง ก็เป็นเพลงที่สื่อสารได้มากขึ้น อาจจะร้องปากเปล่าก็ยังได้ 

 ท านอง (Melody) ก็คือตัวเสียงสูงต่ า เกิดเป็นธรรมนองที่ต่อเนื่องเข้ากับธรรมชาติของหู

มนุษย์ ถ้าไม่มีท านองจะไม่สามารถเกิดเป็นเพลงได้ แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีท านองเพียงสิ่งเดียวก็

สามารถเรียกว่าเพลงได้ เช่น การฮัมเพลง หรือการผิวปาก ท านองเป็นโครงสร้างบอกถึงความสูงต่ า

ของเสียง ท านองจะสามารถให้อารมณ์ชัดเจนมากกว่าจังหวะ ให้ความรู้สึกลึกลงในจิตใจมากกว่าส่วน

ของจังหวะ แต่ในขณะเดียวกันท านองเองก็มีจังหวะรวมอยู่ด้วย     

 แนวท านองเป็นการเคลื่อนไหวไปของเสียงที่อาศัยระดับความสูงต่ า ความสั่นยาว ความดัง
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เบาของเสียงเป็นองค์ประกอบ แนวท านองก็คือการเอาเสียง สูงต่ า สั้นยาว ดังเบามาปะติดปะต่อกัน 

การน าเสียงแต่ละเสียงมาปะติดปะต่อกันเป็นท านองเพลง แต่ละเสียงจะมีความสันพันธ์กัน ความเป็น

เอกภาพของกลุ่มเสียง หรือเรียกว่าวลีเพลง ประโยคเพลง ที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง  

 การเรียบเรียงเสียงประสาน (Arrangement) มีองค์ประกอบดังนี้   

 จังหวะ (Rhythm) เป็นพ้ืนฐานของดนตรีที่ก าหนดช่วงเวลา ซึ่งเกี่ยวพันกับคณิตศาสตร์

โดยตรง ซ่ึงเมื่อเราเล่นดนตรี เราจะต้องสร้างเสียงดนตรีให้ลงไปในช่วงจังหวะได้อย่างถูกต้อง จังหวะที่

ใช้มีทั้งจังหวะช้า และเร็ว       

 เสียงประสาน (Harmony) เป็นการตกแต่งท านองให้มีความละเอียดขึ้น สละสลวยขึ้น 

ท านองเพลงเปล่าๆเพลงเดียวกันนั้น หากให้ผู้เรียบเรียงสองคนมาเรียบเรียง อาจจะได้อารมณ์ของ

เพลงที่แตกต่างกัน เพราะเสียงประสานที่แตกต่างกันนั้นเอง     

 สีสันของดนตรี (Tone Color) สีสันของดนตรีเกิดจากเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีที่

แตกต่างกัน ที่ขึ้นอยู่กับวัสดุการผลิตและรูปแบบของเครื่องดนตรี  สีสันของเครื่องดนตรีก็

เปรียบเสมือนกับบุคลิกลักษณะหนึ่งของเครื่องดนตรี ผู้ประพันธ์ทุกคนย่อมรู้จักกับสีสันของดนตรี 

เนื่องจากการเลือกใช้เครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป แต่เมื่อน ามารวมกันในงานเพลงและท าให้เกิด

ความไพเราะและเหมาะสมกับงาน ดังนั้นเวลาฟังเพลง ถ้าหากสามารถจับเสียงและสีสันของเสียงของ

เครื่องดนตรีได ้เราก็จะสามารถเข้าถึงบรรยากาศของเพลงโดยง่ายเช่นกัน (คีตกร จ.มงคลขจร, 2543: 

77)         

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพลงหรือดนตรีมีส่วนประกอบที่สามารถช่วยส่งเสริมอารมณ์ หรือกระตุ้น

อารมณ์ให้ผู้ที่ได้รับชมคล้อยตาม ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของดนตรี และน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การ

สร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของผู้วิจัยนั้น มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร

มากขึ้น 

3. เทคนิคการตัดต่อ         

 การตัดต่อ หรือ การล าดับภาพ (Sequence of Shot) มีองค์ประกอบ วิธีการ และหลักการ

หลายรูปแบบที่ต้องศึกษา ดังนี้ 

หน้าที่ของภาพ (Fucntion of Shot)      

 Establishing Shot หมายถึง ภาพที่ท าหน้าที่บอกสถานที่เกิดเหตุการณ์หรือบอกลักษณะ
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ของเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์อะไร โดยส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นฉากแรกของเรื่อง หรือเป็นฉากที่สร้าง

ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของตัวละครกับสถานที่ให้แก่คนดู และขนาดของภาพที่นิยมใช้มักจะเป็น

ภาพระยะไกล (Long Shot)        

 Cut-in Shot หมายถึง Shot ที่ท าหน้าที่ขยายความ หรือขยายรายละเอียดของวัตถุ บุคคล 

หรือเหตุการณ์ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะต้องใช่เป็น Shot ที่ตามหลังภาพเหตุการณ์รวม ๆ   

 Cut Away Shot หมายถึง Shot ที่ท าหน้าที่เสริมบรรยากาศ หรืออารมณ์ ความรู้สึกให้กับ

ภาพเหตุการณ์ที่เสนอไปแล้ว หรือเบนความสนใจ จาก Shot ก่อนหน้านั้น เพ่ือเปลี่ยนฉาก หรือ

เหตุการณ ์         

 Action Shot หมายถึง Shot ที่แสดงเหตุการณ์การกระท าของตัวละครตัวหนึ่ง ต่อตัวละคร

อีกตัวหนึ่ง         

 Reaction Shot หมายถึง Shot ที่แสดงปฏิกิริยาตอบสนองตัวละครที่ถูกกระท าจากตัว

ละครตัวแรกว่ามีอาการแสดงออกมาอย่างไร      

 Reverse Shot คือ Shot ที่แสดงภาพบุคคลที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามระหว่างตัวละคร 2 ตัว 

หรือ 2ฝ่าย ที่ก าลังเผชิญหน้ากัน อาจจะคุยกัน หรือทะเลาะกันก็แล้วแต่ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้

ลักษณะภาพ Over Shoulder Shot (ภูวนัย บุญมาพิลา, 2554) 

การวางต าแหน่งของภาพหรือการล าดับภาพ   

 Narrative Cutting คือเมื่อเราต้องการน าเสนอเหตุการณ์ที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ตามล าดับเวลา เราก็จะจัดวาง ภาพตามล าดับเวลา คือภาพใดน าเสนอภาพเหตุการณ์ เกิดขึ้นก่อน ก็

จะน าเสนอก่อน แล้วน าเสนอต่อ ๆ ไปตามล าดับเวลาไปเรื่อย ๆ     

 Cross Cutting คือเมื่อเราต้องการน าเสนอเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 

เห็นเหตุการณ์เดียวกัน เราต้องจัดวางภาพ หรือล าดับภาพแบบสลับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นไปมา

ระหว่าง 2 เหตุการณ์        

 Parallel Cutting เป็นวิธีการล าดับภาพหรือจัดวางภาพที่ใช้เมื่อเราต้องการน าเสนอ

เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน หรือต่างเวลากัน สลับกันไปมา เพ่ือเปรียบเทียบ 

แต่มิได้มีความหมายเก่ียวข้องกันโดยตรง และเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์นี้จะไม่บรรจบ  

 Dynamic Cutting เป็นวิธีการล าดับภาพเพ่ือแสดงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อ
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กัน ในด้านเหตุการณ์ หรืออารมณ์อย่างรุนแรง      

 Montage Cutting เป็นวิธีการล าดับภาพหรือจัดวางภาพเข้าด้วยกัน โดยมีแนวความคิด

รวมที่ต้องการจะถ่ายทอดเป็นแกนซึ่งภาพต่าง ๆ ที่น ามาต่อเนื่องกันไม่ได้มีความต่อเนื่อง หรือ

เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาหรือเหตุการณ์ วัตถุประสงค์เพ่ือเล่าเหตุการณ์ 

หรือสรุปเรื่องราว โดยใช้เวลาเพียงสั้น ๆ 

การก าหนดช่วงเวลาความยาวของแต่ละช๊อต (Duration) 

 ในการตัดต่อต้องมีการก าหนดช่วงเวลาความยาวของแต่ละภาพโดยผ่านกระบวนการคิด

เพ่ือให้เหมาะสมต่อการน าเสนอผลงาน 

          การก าหนดเวลาของการเชื่อมโยงของแต่ละภาพ (Timing) ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

            ประเภทที่ 1 การเชื่อมโยงระหว่าง ภาพโดยรอให้เหตุการณ์ หรือการกระท า หรือการ

เคลื่อนไหวจบสิ้นไป แล้วจึงเปลี่ยนภาพต่อไป การเชื่อมโยงจังหวะนี้จะท าให้ความรู้สึกเชื่องช้า 

 ประเภทที่ 2 เชื่อมโยงกันโดยเหตุการณ์เคลื่อนไหวในภาพแรกยังไม่ปรากฏแล้วต่อโดย ภาพ

ที2่ จึงมีการเคลื่อนไหว ซึ่งแบบนี้ท าให้อารมณ์รุนแรง รวดเร็ว ฉับพลัน น่าตื่นเต้น  

 ประเภทที่ 3 เป็นการเชื่อมโยงภาพระหว่างเหตุการณ์ หรือการกระท าที่ก าลังเคลื่อนไหวอยู่

อย่างนี้เรียกว่า Cut On Action ใช้แสดงการเชื่อมโยง 2 ภาพที่มีความกลมกลืนต่อเนื่อง อย่างลื่นไหล

ไปเรื่อย ๆ 

วิธีการเชื่อมโยงภาพ (Transition) มีวิธีการหลากหลายวิธี แต่ละวิธีจะสามารถสื่ออารมณ์  

ความหมาย แตกต่างกันออกไป       

 1. Cut หรือ Straight Cut คือการเชื่อมโยงระหว่างภาพแบบตัดไปตรง ๆ เหมือนเอาภาพ

ของ 2 ภาพมาต่อกันเฉย ๆ ซึ่งดูเหมือนว่า จะสะดุดอารมณ์คนดู แต่จริง ๆ แล้ว หากเลือก Cut ภาพ

ในจังหวะที่เหมาะสมกับความต้องการทางความหมาย และอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อให้ผลดีมาก เพราะ

ที่จริงแล้วคนเราเวลารับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ มิใช่จะเปิดรับเหตุการณ์แบบยาวต่อเนื่องกันตลอด แต่จะ

เป็นการเลือกมองเฉพาะส่วนที่ต้องการจะรับรู้เท่านั้น ส่วนที่ไม่น่าสนใจ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ 

จะถูกตัดออกไป ท าให้วิธีการเชื่อมโยงระหว่างภาพแบบ Cut ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติมาก

ที่สุด และโดยทั่วไปแล้ว ในภาพยนตร์ และโทรทัศน์ เราจะพบได้บ่อยที่สุดกว่าการใช้วิธี  

 2. Fade มี 2 อย่าง คือ Fade in หมายถึงการเริ่มต้นภาพจากเฟรมที่มืดสนิท หรือพ้ืนสี 
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(Color Background) แล้วค่อย ๆ ปรากฏภาพให้เห็นชัดเจนขึ้นจนเป็นปกติ ส่วนใหญ่จะน ามาใช้บอก

การเริ่มต้นของเรื่อง ของเหตุการณ์ หรือของวันใหม่ เป็นต้น ส่วน Fade out หมายถึง การน าภาพที่

ก าลังมองเห็นอยู่ชัดเจนให้ค่อย ๆ จางหายสู่ความมืด หรือพ้ืนสี ในที่สุด ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการบอกการ

จบสิ้นเรื่องของเหตุการณ์ หรือสิ้นสุดลง เป็นต้น การใช้ Fade นี้ จะให้อารมณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป

อย่างนุ่มนวลกว่า Cut จึงควรใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องราว และเหตุการณ์ บางครั้ง Fade in – Fade 

out ถูกใช้เพื่อการเปลี่ยนฉาก เหตุการณ์ หรืออารมณ์ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เรื่องราวด าเนินไปได้ โดยผู้

ที่ได้รับชมจะไม่รู้สึกว่ามีการสะดุด หรือที่เรียกว่า ภาพกระโดด (Jumping Cut)  

 3. Dissolve คือ การที่ภาพในภาพหนึ่งที่ก าลังจางหายไป ก็มีภาพในอีกภาพมาซ้อนแล้ว

ค่อย ๆ ชัดขึ้น และมาแทนที่ในที่สุด การใช้ Dissolve นี้ใช้เพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณ์ระหว่าง Shotแล้วมี

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างกลมกลืน หรือเอาใช้เพ่ือผลัดเวลา ซึ่งผลทางอารมณ์ที่จะได้แบบ

นุ่มนวล ชวนฝัน       

4. Wipe คือการกวาดภาพ น าเอาภาพใหม่แทนที่ภาพเก่า เหมือนกับการเปิดปิดม่านเวที

ละคร น ามาใช้เพื่อเล่าเรื่องราวแบบตรงไปตรงมา ไม่ต้องการความสมจริง สอดคล้องกับธรรมชาติการ

รับรู้ของมนุษย์เรา WIPE สามารถท าได้หลายอย่าง แต่แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ 4 อย่าง คือ  

  4.1 การกวาดภาพทางแนวนอน จากซ้ายไปขวา หรือจากขวาไปซ้าย 

  4.2 การกวาดภาพทางแนวตั้ง จากบนลงล่าง และจากล่างข้ึนบน  

  4.3 การกวาดภาพทางแนวเฉลียง จากมุมซ้าย หรือจากมุมขวา  

  4.4 การกวาดภาพในรูปทรงเรขาคณิต เช่น วงกลม สามเหลี่ยม 

 การตัดต่อเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสื่อความหมายได้ การล ากับเรื่องราวที่แตกต่างกัน หรือ

การใช้เทคนิคการตัดต่อที่แตกต่างกันออกไป จะสามารถท าให้วิดีโอที่เราถ่ายท ามาเพ่ือใช้เป็นฟุตเทจ

ของมิวสิควิดีโอที่เหมือนกัน สื่อความหมายออกมาแตกต่างกันได้ หรืออาจจะท าให้ผู้ที่ได้รับชมมีความ

เข้าใจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการตัดต่อจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกหนึ่งอย่าง ที่สามารถท าให้ วีดี

ทัศน์เล่าเรื่องเป็นไปอย่างที่ก าหนด       

 การตัดต่อวีดีทัศน์ที่ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการจะศึกษานี้ ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาการตัด

ต่อประเภทการใช้การ Cut กับการ Dissolve โดยการเชื่อมโยงภาพสองภาพ แต่ในการ Cut ในที่นี้ 

ต้องมีการสื่อความหมายด้วย และการ Dissolve ในที่นี้จะใช้การเหวี่ยงภาพเพ่ือให้ผู้ชมวีดีทัศน์ได้ชม
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เหตุการณ์ที่ต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่รับชมวีดีทัศน์นี้จะสามารถเข้าใจถึง สถานที่ เหตุการณ์ หรือ บุคลิกของตัว

ละครได้จากการตัดต่อ โดยการเล่าเรื่อง และการตัดต่อเพ่ือสื่อความหมาย 

เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง 

 เป็นการตัดต่อชนิดหนึ่ง โดยจัดอยู่ในประเภท Dissolve แต่การตัดต่อชนิดนี้มีต้องใช้ร่วมกับ

เทคนิคการถ่ายคือ กล่าวคือ เมื่อต้องการจะเปลี่ยนภาพในการท้าย ในท้ายภาพก็ต้องท าการเหวี่ยง

กล้อง และเมื่อ เริ่มภาพใหม่ก็ต้องท าการเหวี่ยงกล้องเข้ามา และน าช่วงที่มาการเหวี่ยงน าไปใส่ใน

โปรแกรมตัดต่อ หรือโปรแกรมท ากราฟฟิก เช่น Adobe After Effect เพ่ือที่จะท าให้การเหวี่ยงมี

ความราบรื่นมากขึ้น และ ท าให้ภาพดูมีการเชื่อมต่อมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

 โดยในการใช้การเหวี่ยงนั้น จะให้อารมณ์ความตื่นเต้น รวดเร็ว ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ในการ

ผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการน าเสนอมี

มากมายท าให้ต้องให้ความรวดเร็วในการเปลี่ยนภาพ อีกท้ังยังให้สร้างอารมณ์ให้ตื่นเต้นและน่าสนใจ 

 แต่การใช้เทคนิคการเหวี่ยงยังมีข้อเสีย คือไม่เหมาะกับอารมณ์ของภาพที่เชื่องช้า หากใช้การ

เหวี่ยงจะท าให้เกิดการกระชากอารมณ์ของมิวสิควิดีโอ 

 

4.ทฤษฏีและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ความหมายของการท่องเที่ยว       

 การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึงผลรวมของประสบการณ์และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาลและชุมชนผู้ เป็นเจ้าบ้าน  ใน

กระบวนการที่ดึงดูดใจและต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอ่ืนๆ (McIntosh & Goeldner, 1986)          

 โดยทั่วไปการท่องเที่ยวหมายถึง การที่ผู้คนหรือประชาชนได้ไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่หนึ่ง

เพ่ือการเที่ยวชมเมือง เพ่ือเยี่ยมญาติและเพ่ือน ไปพักผ่อนวันหยุด รวมไปถึงบุคคลที่เดินทางไปร่วม

ประชุมทางวิชาการ ทางการเมืองหรือการประชุมทางธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ทางธุรกิจ 

ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือไปท าการศึกษาวิจัย โดยผู้ที่มาเยือนสามารถใช้การ

คมนาคมขนส่งได้ทุกรูปแบบ (อาทิตย์ ศิริธร, 2541) 

นิคม จารุมณี (2536) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย           

3 ประการคือ เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เป็นการเดินทางด้วย
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ความสมัครใจ และการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหา

รายได้ ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในการเดินทาง 

เช่น การคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม สถานขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าของที่ระลึก สถานบันเทิง 

สิ่งอ านวยความสะดวกเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว  

พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2522 ได้ก าหนดขอบเขต และ

ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึง อุตสาหกรรมใดๆ ที่จัดให้มีหรือให้บริการ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งภายในและภายนอกราชาอาณาจักรไทย โดยมีค่าตอบแทน และหมายความ

รวมถึง ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว  สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส าหรับ

นักท่องเที่ยว ธุรกิจของที่ระลึกหรือสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬาส าหรับนักท่องเที่ยว และ

การด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง การออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือด าเนินการอ่ืนใด โดยมี

ความมุ่งหมายเพ่ือชักน าหรือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว 

ประเภทของการท่องเที่ยว   

 ในการจ าแนกถึงที่หมายปลายทาง ทางการท่องเที่ยว (Type of Destination) หรือแหล่ง

ท่องเที่ยว สามารถแบ่งเป็นประเภทของประสบการณ์ (travel experience)  ที่นักท่องเที่ยวได้รับ

ออกเป็น 7 ประเภท  (Smith,1977) คือ      

 การท่องเที่ยวเพ่ือชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางเพ่ือที่จะสังเกตการ

แสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมไปถึงการไปเยือน

บ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา   

 การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม (Cultural Tourism)  เป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัสชีวิตและบาง

กรณีก็เข้าไปร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่ได้สูญหายไปแล้ว หรือสัมผัสในท้องถิ่นเก่าที่มีสีสันดึงดูดใจ เช่น 

งานเทศกาลเครื่องแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น   

 การท่องเที่ยวเพ่ือประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในด้าน

ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งโบราณคดีที่เป็นความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือน

อนุสรณ์สถาน วัด วัง การแสดงแสง-เสียง เหตุการณ์ส าคัญในอดีต เป็นต้น     

 การท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) คล้ายการท่องเที่ยวเพ่ือชาติ

พันธุ์ กล่าวคือดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากแดนไกล แต่จะเน้นสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ที่เป็นธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเน้นชาติพันธุ์มนุษย์ การกลับคืนสู่ธรรมชาติและการชื่นชมต่อ

ความสัมพันธ์ของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในกลุ่มนี้     

 การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ (Recreational Tourism) เป็นการเข้าร่วมแข่งกีฬา การ

อาบแดด การสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจิตใจ เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ การส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ 

การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Business Tourism) ได้แก่การประชุม การพบปะกัน หรือการ

สัมมนา ซึ่งมักจะรวมเอาการท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เข้ามาไว้ด้วย เมื่อมีการท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจเกิดขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเที่ยวได้หลายประเภท บางแห่งเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ

นันทนาการ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะต้องการอะไร   

 การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นรางวัลแก่

พนักงาน เพ่ือเป็นสวัสดิการของหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน เพ่ือการดูงาน การประชุม ศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมและเพ่ือนันทนาการ       

 จากทฤษฏีดังกล่าวจะทราบได้ว่าการท่องเที่ยวนั้น เราสามารถแยกออกมาได้เป็นหลาย

ประเภท แต่ส าหรับงานมิวสิควิดีโอที่ทางผู้จัดท าได้สนใจและได้ศึกษา คือการท่องเที่ยวเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม หรือ (Environmental Tourism) เนื่องจาการท่องเที่ยวประเภทนี้ เป็นการท่องเที่ยวที่

เน้นการดึงดูดใจของทรัพยากรทางธรรมชาติ และง่ายต่อความเข้าใจของบุคคลทั่วไป จึงท าให้สามารถ

ประยุกต์ให้เข้ากับมิวสิควิดีโอที่สามารถสร้างแรงอิทธิพลในการจินตนาการ ให้ผู้ที่ได้รับชมมิวสิควิดีโอ

มีความคิดที่สนใจสถานที่ถ่ายท า หรือต้องการที่จะมาท้องเที่ยวในเชิงสิ่งแวดล้อมนี้ 

5. ข้อมูลเหตุจูงใจให้อยากเดินทางท่องเที่ยว       

 มนุษย์มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสัญชาติญาณอยู่แล้ว แต่ความต้องการการ

ท่องเที่ยวของมนุษย์แตกต่างกันออกไปตามสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและช่วงเวลาว่าง ถ้ายิ่งมีมูลเหตุจูง

ใจ ที่ส าคัญช่วยกระตุ้น ก็ยิ่งท าให้มนุษย์ อยากเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งมูลเหตุจูงใจมนุษย์อยาก

เดินทางทอ่งเที่ยวที่ส าคัญมี 8  ประการดังต่อไปนี้     

 ความต้องการผจญภัย เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ

ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้น ย่อมท าให้ผู้คนอยากลองผจญภัยกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เหล่านั้น      
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 ความต้องการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ๆ ถ้ามองให้ลึกจะเห็นได้ว่าการเดินทางเป็นการท าลาย

ความจ าเจในชีวิตประจ าวัน โดยออกเดิน ทางไปค้นหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต โดยเฉพาะคนวัยรุ่น

สมัยใหม่ที่มีความอยากรู้อยากจะพบสิ่งใหม่ๆ  เช่น การเดินทางออกไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆจะได้พบ

เห็นในสิ่งทีต่นไม่เคยพบเห็นมาก่อน เป็นต้น      

 ความต้องการคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเดินทางท่องเที่ยว 

ซึ่งผู้เดินทางท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความสนุกสนานหรือความประทับใจในขณะที่ท้องเที่ยวแต่ละครั้ง  ท า

ให้ได้รับคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว หรือเป็นก าไรในการท่องเที่ยว    

 ความต้องการค้นคว้าทางวัฒนธรรม เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นเหมือนการเรียนรู้วัฒนธรรม

ของประเทศ เช่น ประเพณีเทศกาล พิธีกรรมต่างๆ เป็นต้น ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาภาษาท้องถิ่นที่ใช้ ในประเทศท่ีเดินทางไปท่องเที่ยว 

ความต้องการเห็นความเป็นอยู่ของเพ่ือนร่วมโลก คนทั่วไปมีความต้องการเห็นความเป็นอยู่

ของเพ่ือนร่วมโลกว่าผู้ที่อยู่ในประเทศที่ร่ ารวยกับผู้ที่อยู่ประเทศที่ยากจน มีความเป็นอยู่แตกต่างกัน

อย่างไร และยังต้องการเที่ยวชมสิ่งก่อสร้าง สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของคนในท้องถิ่นอีกด้วย

 ความต้องการการยอมรับจากสังคม ผู้เดินทางท่องเที่ยวจะเกิดความพอใจมาก ถ้าคนที่ก าลัง

ติดต่อหรือคนที่เขาท าความรู้จักยอมรับนิสัยบางอย่างของเขา บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวมีความรู้สึก

แปลกหน้า ท าให้เขาต้องเลือกประเทศที่จะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวท าให้เขารู้สึกชื่นชอบและมีการ

ยอมรับตัวเขา ซึ่งเป็นไป ตามทฤษฎีของ  AbrbrbA  H. Maslow ที่ว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะได้รับ

การยกย่องและยอมรับจากสังคม       

 ความต้องการความภาคภูมิใจ การที่คนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ 

เนื่องจากต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนได้ไปท่องเที่ยวสถานที่แปลกๆ แตกต่างจากผู้อ่ืนยิ่งเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ค้นพบเองโดยญาติมิตรของเขา ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาเป็นหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร ถือเป็นการ

ภาคภูมิใจเชิงการท่องเที่ยว         

 ความต้องการยกฐานะและเกียรติภูมิ การที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะจุดประสงค์ใด 

เช่น ธุรกิจ, เข้าร่วมประชุม, แข่งขันกีฬา, ประกอบศาสนกิจ, พบปะเครือญาติ หรือการศึกษา ล้วนแต่

ท าให้ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นคนมีเกียรติในสังคมอันเป็นการยกฐานะและเกียรติภูมิของตนให้สูงขึ้น 
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 ในการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น จ าเป็นต้องใช้ทฤษฏีที่

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจการท่องเที่ยว เนื่องจากต้องผลิตวีดีทัศน์เพ่ือให้

ตอบสนองกับการท่องเที่ยวนั้นๆ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดนั้น มีการจูงใจการท่องเที่ยวโดยการ

ต้องการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ หรือประสบการณ์ต่างๆและท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 พัฒนาการด้านแนวคิดการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล (วัลลภา อัญชลีสังกาศ, 2548) 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

1. มิวสิควิดีโอ เพลง “นาฬิกาปลุก” ศิลปิน Nymph อัลบั้ม : Blacksheep#9 

 เพลง “นาฬิกาปลุก” เป็นเพลงของศิลปิน Nymph ที่บรรเลงดนตรีแนวป๊อปร๊อค รูปแบบ

ของมิวสิควิดีโอเป็นรูปแบบการเล่าเรื่องผสมกับการแสดงของนักดนตรี โดยเนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอที่

ตัวเดินเรื่องหลักเป็นผู้หญิงที่ก าลังออกเดินทางโดยรถไฟ แต่ว่าเมื่อยกมือขึ้นเพ่ือดูนาฬิกา ก็ปรากฏว่า

นาฬิกาได้เสีย จึงถอดแล้วโยนออกไปนอกรถไฟ และคิดถึงเรื่องอดีตที่เก่ียวกับความรักของตน  

 โทนสีของภาพ : ในมิวสิควิดีโอเพลงนาฬิกาปลุกนี้ มีการใช้สีของภาพที่แตกต่างกันตามช่วง

ของเพลง ท าให้สามารถทราบถึงการเล่าเรื่องของเพลง เมื่อการเล่าเรื่องย้อนไปถึงการเล่าถึ งอดีตของ

ตัวละคระหลัก สีของภาพจะมีโทนสีเป็นสีอมม่วงแดง เพ่ือให้ผู้ชมได้ทราบถึงว่าการเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่

ในเหตุการณ์ปัจจุบัน        

 จุดเด่นของมิวสิควิดีโอ : การใช้เทคนิคที่ตัดต่อหรือการเชื่อมฉาก2ฉากหรือเวลาที่แตกต่าง

กันให้ดูราบรื่น โดยการใช้การเหวี่ยงกล้องเพ่ือให้การเหวี่ยงเป็นการ ”dissolve” ชนิดหนึ่ง และข้อดี

อีกข้อของมิวสิควิดีโอเพลงนี้ก็คือ การใช้โทนสีของภาพในการเล่าเรื่อง และบอกเวลาของแต่ละฉาก 

เพ่ือให้ผู้ชมไม่สับสนกับเวลาและสถานที่ในมิวสิควิดีโอ       

 จุดด้อยของมิวสิควิดีโอ : การควบคลุมกล้องยังไม่ดี มีข้อบกพร่องในการจัดการกล้อง จึงท า

ให้ภาพที่ได้ออกมามีการสั่นและเบลอในบางฉาก และบทสรุปหรือตอนจบของมิวสิควิดีโอยังไม่มีความ

กระจ่างชัด         

 ในการน ามาประยุกต์และน ามิวสิควิดีโอเพลงนาฬิกาปลุกน ามาใช้ในวีดีทัศน์ประกอบเพลง

คือเทคนิคการเหวี่ยงเพ่ือที่จะท าให้ดูตื่นเต้นน่าสนใจมากข้ึน 
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2. โฆษณาประกอบเพลง “ไปเที่ยวกัน” ศิลปิน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย อัลบั้ม: เพลง

ประกอบโฆษณาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย      

 เพลงไปเที่ยวกัน ของศิลปินเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นเพลงที่สร้างสรรค์ออกมาเพ่ือเป็น

เพลงประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอมี

ศิลปินหรือเบิร์ด เป็นตัวด าเนินเรื่อง ไปจังหวัดต่างๆ ที่ตัดภาพสลับกันไปมา กับกลุ่มวัยรุ่นที่ออกไป

ท่องเที่ยวในประเทศ        

 โทนสีของภาพ : โทนสีของภาพแน่นแนวสดใส เพ่ือให้สื่อถึงการท่องเที่ยวของกลุ่มต่างๆ 

และยังส่งผลให้ผู้ที่ได้รับชมนั้นเกิดความสนใจ      

 จุดเด่นของโฆษณาประกอบเพลง : เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยได้งบ

การจัดท าจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ข้อดีที่ส าคัญคือ การที่มีสถานที่ถ่ายท ามาก ท าให้เห็นถึง

ภาพของสถานที่ๆต่างๆได้มาก       

 จุดด้อยของโฆษณาประกอบเพลง : มีการเล่าเรื่องที่แคบและแน่นบทบาทนักร้อง ท าให้ไม่ได้

เห็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่       

 สามารถน ามาปรับยุกต์ใช้กับผลงานได้เช่น การเล่าเรื่องของโฆษณาและการวางบุคคลิกของ

ตัวละคร ที่จะช่วยส่งผลให้ผลงานมีความดึงดูและน่าสนใจมากขึ้น 

3.ภาพยนตร์เรื่อง “Psycho” (1960) ผู้ก ากับ Alfred Hitchcocks 

 ภาพยนตร์เรื่อง Psycho เป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญที่ได้รับความประสบความส าเร็จมาก

เรื่องหนึ่ง เนื่องจากการเล่าเรื่องท่ีไม่ธรรมดา เช่น ให้ตัวเอกตายตั้งแต่กลางเรื่อง หรือเทคนิคการถ่ายที่

ธรรมดาแต่ก่อให้เกิดความสมจริงที่สุด เนื้อเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวที่ขโมยเงินออกจากธนาคารมาพักที่

โรงแรมแห่งหนึ่ง ในคณะที่ครุ่นคิดถึงการกระท าของเธอและเกือบที่กลับใจ แต่เธอต้องพบกับจุดจบที่

สยองขวัญก่อนที่จะได้น าเงินไปคืนธนาคาร       

 จุดเด่นของภาพยนตร์เรื่อง “Psycho” : เป็นภาพยนตร์ที่เป็นต้นแบบของภาพยนตร์แนว

ระทึกขวัญหลายๆเรื่อง อีกทั้งยังมีช๊อตที่ได้รับการยกย่องคือช๊อตการฆาตกรรมในห้องน้ า และการ

เชื่อมต่อภาพโดยสื่อความหมาย จากภาพยนตร์ช๊อตนี้อยู่หลังจากการฆาตกรรม โดยเชื่อมต่อภาพ

ระหว่างท่อน้ ากับดวงตาของหญิงสาวที่ถูกสังหาร     

 จุดด้อยของภาพยนตร์เรื่อง “Psycho” : เนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง “Psycho” เป็น
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ภาพยนตร์ขาวด า ท าให้มีข้อด้อยในเรื่องของสี และการเปลี่ยนช๊อตที่ยอดเยี่ยมนั้นยังยากที่จะน ามาท า

ตาม เนื่องจากการเชื่อมต่อในภาพยนตร์เรื่อง “Psycho” เป็นการเชื่อมต่อโดยมีสัญญะจึงท าให้ยาก

ต่อการน ามาเลียบแบบ        

 จากการน าภาพยนตร์เรื่อง Psycho ซึ่งมีการเปลี่ยนช๊อตที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้กับผลงานได้ ซึ่งท าให้การtransit โดยใช้เทคนิคต่างๆ มีความราบรื่นมากข้ึน 

4. วิดีโอน าเสนอ “Isle of Kaua'i  Hawaii”  ผู้ก ากับ Scott McFarlane  

 วิดีโอน าเสนอของหมู่เกาะฮาวาย โดยถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆของธรรมชาติและใช้เทคนิค

การตัดต่อเข้าช่วยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการช่วยถ่ายท า เช่น กล้อง

Gopro อีกท้ังเพลงที่น ามาประกอบยังฟังแล้วช่วยให้มีความรู้สึกถึงสถานท่ีนั้นๆ  

 โทนสีของภาพ : การน าเสนอโทนสีใน “Isle of Kaua'i  Hawaii”  เป็นการใช้โทนสีแบบอุ่น 

เพ่ือให้สถานที่ท่องเที่ยวดูมีความน่าสนใจและยังใช้ FirmBurn เพ่ือชิ้นงานน่าสนใจมากขึ้น 

 จุดเด่นของวิดีโอน าเสนอ “Isle of Kaua'I” : คือภาพที่มีความสวยงาย และเห็นธรรมชาติ

ได้สมบูรณ์แบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการถ่ายที่เหมาะสม และการตัดต่อที่มีชั้นเชิง สามารถใช้

บรรยากาศในsceneนั้นๆเปลี่ยนสถานที่ได้ และการปรับแต่งสีให้มีความเหมาะสมและเกิดการกระตุ้น

ให้ผู้ที่ได้รับชมอยากไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆ      

 จุดด้อยของวิดีโอน าเสนอ “Isle of Kaua'I” : ไม่ระบุถึงสถานที่ว่าทีท่ี่อยู่ในวิดีโอน าเสนอนั้น

คือที่ใด 

จากจุดเด่นของวิดีโอน าเสนอ “Isle of Kaua'I”  จึงสามารถน าอารมณ์และโทนสีของภาพมา

เพ่ืออ้างอิงได้ เนื่องจากโทนสีของภาพในวิดีโอน าเสนอ “Isle of Kaua'I”  มีความสวยงามและ

เหมาะสมต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5.วิดีโอน าเสนอ “Endless Road” ผู้ก ากับ Juan Rayos   

 วิดิโอน าเสนอกีฬา Long board ที่เล่าเรื่องผ่านตัวละครเป็นผู้หญิง 4 คน ออกเดินทางไปยัง

ที่ต่างๆเพ่ือไปเล่นกีฬาชนิดนี้ โดย Concept หลักคือการน าเสนอการเล่นกีฬาและการเดินทางออก

ของ 4 สาว         

 โทนสีของภาพ : โทนของภาพในวิดีโอน าเสนอ “Endless Road” มีการใช้โทนภาพสีอุ่น

เพ่ือให้ดูอบอุ่น และเข้ากับบรรยากาศภาพ เช่น พระอาทิตย์ตก หรือการเล่นกีฬาต่างๆ  
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 จุดเด่นของวิดีโอน าเสนอ “Endless Roads” :  มีโทนสีและอารมณ์ของภาพที่ชัดเจน คือ

การออกไปเล่นกีฬากลับกลุ่มเพ่ือนๆทั้ง 4 คน อีกทั้งภาพที่ผ่านการท าสี ให้มีบรรยากาศของการเล่น

กีฬา และการตัดต่อที่เหมาะสมมีการเคลื่อนที่ตามตัวละคร เพ่ือให้ภาพที่ได้ดูมีการเคลื่อนไหวและไม่

น่าเบื่อ          

 จุดด้อยของวิดีโอน าเสนอ “Endless Road” : คือการเล่าเรื่องที่แคบๆ วนไปวนมาในการ

เล่นกีฬา ถ้าเป็นผู้ที่ไม่สนใจกีฬาชนิดนี้อาจท าให้เกิดการเบื่อหน่าย     

 จากวิดีโอน าเสนอ “Endless Roads” จะสามารถน ามาอ้างอิงถึงอารมณ์และโทนสีของภาพ

ในผลงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงได้ อีกทั้งบทเพลงที่เลือกมาใช้ซึ่งเหมาะสมกับผลงาน ซึ่งเป็นแนวทาง

ส าหรับการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 
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บทที่3 

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลง 

 ในการศึกษาเรื่อง“การผลิตวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคตัดต่อโดยการ

เหวี่ยง” ผู้วิจัยได้ศึกษาก าหนดแนวทางเก็บข้อมูล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง

วิธีการรวบรวมข้อมูล รูปแบบการวิจัย รวมถึงการวางแผนการผลิตชิ้นงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาในเชิงลักษณะวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ       

ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือท าการค้นหา 

Idea และ Concept รวมไปถึงเทคนิคต่างๆเพ่ือที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในผลงานวีดีทัศน์ของผู้วิจัยเอง 

รูปแบบในการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การสร้างสรรค์วีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อ

โดยการเหวี่ยง” ผู้ศึกษาได้น าวิธีวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึง่เป็นการวิจัยที่มุ่งท าผลไป

ใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติเพ่ือผลิตวีดีทัศน์ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิดและทฤษฏีที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาวิดีโอคลิปต่างๆและการสัมภาษณ์แบบ ( Interview) รวมถึงการท า

แบบสอบถาม (Questionnaire) มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาในการผลิตวีดีทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึง

พอใจของตนเองและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทั้งท าการประเมินผลด้วยวิธีการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus 

Group) เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจึง

ได้แบ่งรูปแบบเป็น2ขึ้นตอนคือ 

รูปแบบที่ 1 การศึกษาวิจัยก่อนกระบวนการผลิตวีดีทัศน์โดยการใช้แบบสอบถาม

กับกลุ่มเป้าหมาย (Questionnaire) และจากการสัมภาษณ์กับผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ (Interview) และ

ผู้จัดท าสื่อของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัด เพ่ือที่จะ

เก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษางานวิจัย  
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รูปแบบที่  2  การศึกษาวิจัยหลังกระบวนการผลิต (Post-test)  ท าด้วยวิธี

ประเมินผลวีดีทัศน์หลังจากท่ีให้กลุ่มเป้าหมายได้รับชม โดยจะประเมินผลด้วยวิธีการการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ม (Population and Sampling) 

ประชากร (Population) ในการศึกษาการผลิตวีดีทัศน์ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยและเป็นผู้ตอบแบบสอบถามก่อน

การผลิตวีดีทัศน์ เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 17-22 ปี โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

  2. ประชากรที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ผลิตสื่อของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ได้แก่ 

  2.1 กิตติคุณ กิตติโสวรรณ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อโดยวิธีการ

เหวี่ยง 

       2.2 ชคัทพล ใจน้อม หัวหน้างานถ่ายภาพ กองการผลิตอุปกรณ์เผยแพร่    

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

  3. ประชากรผู้ท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หลังจากที่ได้ท าวีดีทัศน์ส าเร็จ

แล้ว คือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 17-22 ปี โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อ

โดยการเหวี่ยงนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยออกเป็นสองส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้รวบรวม

ข้อมูลก่อนการผลิตวีดีทัศน์ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตวีดีทัศน์ ดังต่อไปนี้  
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1. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมก่อนการผลิต 

 1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว และจุดประสงค์

ทางด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวค าถามดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลด้านประชากรทั่วไป 

 ส่วนที่ 2: พฤติกรรมการท่องเที่ยววัยรุ่นและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

 ส่วนที่ 3 การรับชมสื่อ 

 1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

การสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ มีแนวค าถามดังนี้ 

 - ค าถามเก่ียวกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

          - ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอ 

1.3 เทคนิคการน าเสนอมิวสิควิดีโอ  

 - เทคนิคคิดโครงเรื่อง 

 - เทคนิคการเล่าเรื่อง 

 - เทคนิคการตัดต่อ 

 .   1.4 การสัมภาษณ์ผู้ผลิตสื่อให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีแนวค าถามดังนี้ 

       ค าถามเก่ียวกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 - ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง 

     1.5 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตสื่อการท่องเที่ยว 

 - การเลือกสถานที่ในการท่องเที่ยว 

 - เทคนิคการน าเสนอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 - ช่องทางการเผยแพร่สื่อการท่องเที่ยว 

 - การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับชมการท่องเที่ยว 

    1.6 การสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ 

          ค าถามเก่ียวกับข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 - ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง 

                    ค าถามเก่ียวกับข้อมูลของพ้ืนที่การท่องเที่ยว 

          - ความต้องการน าเสนอในพื้นที่ 

 - จุดเด่นและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังการผลิต  

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้กลุ่มเป้าหมายได้รับชมผลงานและเป็นผู้ประเมินผล 

เพ่ือน าไปปรับปรุงและแก้ไข บทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยแนวค าถามดังนี้  

2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดีทัศน์  

- ความน่าสนใจ/ความแปลกใหม่   

- ความยาวของวีดีทัศน์  

- แรงจูงใจที่ได้จากการรับชม 

2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนอ 

 - การเล่าเรื่อง/การด าเนินเรื่อง 

 - การถ่ายภาพ 

 - การตัดต่อและกราฟฟิค 

 - เสียงเพลงประกอบ 
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 2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของวีดีทัศน์  

 2.4 การทดสอบเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน า

แบบสอบถามที่ดีรับการเรียบเรียงแล้วไปหาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา นักวิชาการ เป็น

ผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ในความเหมาะสม เพ่ือขอค าแนะน าและน ามา

ปรับปรุงและเลือกเอาเฉพาะข้อความท่ีเหมาะสมและเท่ียงตรงน าไปสอบถามในการเก็บข้อมูล  

 3.ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล     

   ในการศึกษา “การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้

เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง” ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ตอน คือ การ

เก็บรวบรวมก่อนการผลิต และ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล ดังต่อไปนี้  

 3.1 การเก็บรวบรวมก่อนการผลิต      

       ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล จากหนังสือและเอกสาร

ด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์ เพื่อมาใช้ในแนวทางการผลิต      

       ขึ้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มประชากรที่มีอายุระหว่าง 

17-22ปี จ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยได้น าผลการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารในด้าน

แรงจูงใจ มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์วีดิทัศน์

ประกอบเพลง เพ่ือให้สอดคล้อยกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย    

       ขั้นตอนที่ 3 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นในด้านต่างๆ

ก่อนการผลิตวีดีทัศน์ คือ ด้านการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลง ด้านการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว และ ด้านความต้องการน าเสนอของประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

มีประโยชน์สูงสุดแก่การผลิต และน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการผลิต  

      ขั้นตอนที่ 4 ผู้ศึกษาเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) โดยน าข้อมูลที่รวบรวม

มาได้น ามาวิเคราะห์ จัดท าโครงสร้างของวีดีทัศน์ ตลอดจนกาวางแผนการผลิตทั้งหมด  

      ขั้นตอนที่ 5 การผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการ

ตัดต่อโดยการเหวี่ยง 
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 3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล 

  ผู้ศึกษาจะน าเสนอผลงาน วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้

เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง ต่อกลุ่มเป้าหมายจ านวน 8-12 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ

และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

 4.ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ในการศึกษาและผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เวลาการเก็บและรวบรวม

ข้อมูลแต่ละส่วนดังต่อไปนี้  

 4.1 ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม 

 เพ่ือท าการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน  ตั้งแต่วันที่ 10 

กันยายน 2556 – 14 กันยายน 2556 เป็นเวลา 5 วัน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์

และน าไปประยุกตใ์ช้กับชิ้นงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 4.2 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์  

 ขอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งหมด 2 ท่าน ในระหว่างวันที่ 1กันยายน 2556 

– 29 กันยายน 2556 ได้แก่ 

- กิตติคุณ กิตติโสวรรณ ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอเพลง “นาฬิกาปลุก”        

- ชคัทพล ใจน้อม หัวหน้างานถ่ายภาพกองการผลิตอุปกรณ์เผยแพร่  

   เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางและการแก้ปัญหาในการผลิตวีดีทัศน์

ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง 

 4.3 ผู้ศึกษาท าการประเมินวีดีทัศน์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้

กลุ่มเป้าหมาย 8-12 คน เพ่ือที่จะท าการประเมินชิ้นงานหลังการผลิต 
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5.การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาและสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิค

การตัดต่อโดยการเหวี่ยง ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายบรรยาย  (Descriptive 

Statistics) ในการรวบรวมข้อมูล แจกแจงข้อมูล และการบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล โดยได้แบ่ ง

การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลในส่วนก่อนและหลังการผลิต ดังนี้ 

 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องวีดีทัศน์ประกอบเพลงและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัยตัว 

หนังสือ มิวสิควิดีโอ วิดีโอน าเสนอ โฆษณา รวมทั้ง ภาพยนตร์ต่างๆเพ่ือน าข้อมูลมาใช้เพ่ือเป็น

แนวทางในการผลิต 

 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ก ากับ ผู้ล าดับ

ภาพหรือนักตัดต่อ และผู้คนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการน าไปปรับใช้ในการ

สร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหลังการผลิต (Post-production) 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการท า Focus Group จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน กลุ่มเป้าหมาย

เป็นวัยรุ่นอายุ 17-22ปี เนื่องจากกลุ่มอายุ 17-22 ปี เพราะเป็นกลุ่มที่มีอ านาจในการใช้จ่ายและ

อ านาจการตัดสินใจ เพ่ือฟังความคิดเห็น การติชม ต่อผลงาน เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข

ชิ้นงานให้มีความสอดคล้องกับความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด 

6.การน าเสนอข้อมูล 

  ในการศึกษาครั้งนี้และผลิตวีดีทัศน์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอข้อมูลและชิ้นงานที่ได้

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลง โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ การ

น าเสนอข้อมูลก่อนการผลิต การน าเสนอข้อมูลในขึ้นตอนเตรียมการผลิต การน าเสนอข้อมูลขึ้นเสร็จ

สมบูรณ์ และการน าเสนอข้อมูลการประเมินผล ดังต่อไปนี้  

6.1 การน าเสนอข้อมูลก่อนการผลิต 

 ข้อมูลก่อนขั้นตอนก่อนการผลิตวีดีทัศน์นั้น เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาเป็น

แนวทางในการผลิตดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 น าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการท าแบบสอบถามของกลุ่ม

ตัวอย่างซ่ึงเป็นประชาการ อายุ 17-22ปี จ านวน 50 คน เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ และ แรงจูงใจ

ในการไปท่องเทีย่ว  
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  ส่วนที่ 2 น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้ง

ผู้ เชี่ยวชาญด้านการผลิตมิวสิควิดีโอ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ตามประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้

ทราบถึงความคิดเห็นหรือปัญหาที่พบในการท างาน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการผลิตต่อไป  

 6.2 การน าเสนอข้อมูลในขึ้นตอนเตรียมการผลิต 

      น าข้อมูลที่ได้มาเพ่ือเตรียมขั้นตอนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

  ส่วนที่ 1  การเตรียมโครงเรื่องในการถ่าย เทคนิคการน าเสนอ และการจัดท าสตรอรี่

บอร์ด 

  ส่วนที่ 2 การวางแผนด าเนินงาน การจัดหาอุปกรณ์การถ่ายท า และการหาเพลง

ประกอบ 

 6.3 การน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงที่เสร็จสมบูรณ์  

 6.4 การน าเสนอการประเมินผล  

       น าเสนอผลการประเมินที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เพ่ือให้ทราบถึงความเห็น ความพึงพอใจ การจูงใจ และ ผลประโยชน์ที่ได้รับ แล้วน ามาสรุปผล เพ่ือใช้

เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทที่ 4 

การผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลง 

 การศึกษาและสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการ

ตัดต่อโดยการเหวี่ยง ใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจัยเชิงส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย 

(Survey Research) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคการน าเสนอของวีดีทัศน์ประกอบ

เพลง เพ่ือให้เป็นแนวทางของการผลิต และให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 

โดยแบ่งการน าเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัย การส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นและแรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยว และการรับชมสื่อท่องเที่ยว       

   ด้านเนื้อหา การน าเสนอ ความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมวีดีทัศน์ประกอบ

เพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 
แผนภูมิที่ 4-1 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

จากแผนภูมิที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54 

และกลุ่มตัวอย่างเพศชายคิดเป็นร้อยละ 37  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

 จากแผนภูมิที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 19-21 ปี มีจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 22-24 ปีคิดเป็นร้อยละ 13 อายุระหว่าง 16-18ปี 

คิดเป็นร้อยละ 3 และอายุ 24 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 2  

 

 
แผนภูมิที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 จากแผนภูมิที่ 4-3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมปลาย 

คิดเป็นร้อยละ 10 และกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มี

การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยม อนุปริญญา และปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-4 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

 จากแผนภูมิที่ 4-4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 87 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 10 อาชีพอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 3 

และ พนักงานเอกชน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 0 

 

 
แผนภูมิที่ 4-5 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

จากแผนภูมิที่ 4-5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับรายได้ 3,000-5,000 บาท มีจ านวนมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับรายได้ 5,001-7,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 22 

กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับรายได้ 9,000-12,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 20 ,กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับรายได้ 7,001-

9,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 19 และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับรายได้ 12,000 บาทข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 
แผนภูมิที่ 4-6 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามงานอดิเรก  

จากแผนภูมิที่ 4-6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีงานอดิเรกเป็นเล่นอินเตอร์เน็ต มีจ านวนมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีงานอดิเรกเป็นดูทีวีคิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มตัวอย่างที่มี

งานอดิเรกเป็นอ่านหนังสือคิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มตัวอย่างที่มีงานอดิเรกเป็นช๊อปปิ้งและท่องเที่ยว 

คิดเป็นร้อยละ 10 กลุ่มตัวอย่างที่มีงานอดิเรกเป็นการเล่นกีฬาคิดเป็นร้อยละ 9 และ กลุ่มตัวอย่างที่มี

งานอดิเรกเป็นการวาดรูปคิดเป็นร้อยละ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยววัยรุ่นและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

 

 
แผนภูมิที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนการท่องเที่ยวต่อ

เดือน 

จากแผนภูมิที่ 4-7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการท่องเที่ยวนานๆครั้ง มีจ านวนมาก

ที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการท่องเที่ยว 3-4 เดือนต่อหนึ่งครั้งคิดเป็น

ร้อยละ 20 กลุ่มตัวอย่างที่มีการท่องเที่ยว 1-2 เดือนต่อครั้งคิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มตัวอย่างที่มีการ

ท่องเที่ยวเดือนละ 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 12 และกลุ่มตัวอย่างที่ท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนคิด

เป็นร้อยละ 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-8 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาการท่องเที่ยว

ในแต่ละครั้ง 

 จากแผนภูมิที่ 4-8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการท่องเที่ยว 2 -3 วัน มี

จ านวนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการท่องเที่ยว 3 -4 

วัน คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการท่องเที่ยว 1 วัน คิดเป็นร้อยละ 11 และกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระยะเวลาการท่องเที่ยวมากกว่า 4 วันขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

 จากแผนภูมิที่ 4-9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 2,001-3,000 

บาท มีจ านวนมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

4,000 บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 33 กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,000-2,000 บาทคิด

เป็นร้อยละ 18 และกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 1,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 6 

 

 
แผนภูมิที่ 4-10 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการ

ท่องเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

จากแผนภูมิที่ 4-10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูง มีจ านวนมากที่สุด 

โดยคิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ท่องเที่ยวกับครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 34 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ท่องเที่ยวแบบ Backpack คิดเป็นร้อยละ 16 และกลุ่มตัวอย่างที่ท่องเที่ยวแบบอ่ืนๆคิดเป็น

ร้อยละ 3 

 

 
แผนภูมิที่ 4-11 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนคนที่เดินทาง

ท่องเที่ยว 

จากแผนภูมิที่ 4-11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนคนท่องเที่ยวครั้งละ 3-5คน มี

จ านวนมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนคนท่องเที่ยวครั้งละ

มากกว่า 5 คนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 32 กลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนคนท่องเที่ยวครั้งละ 2-3 คนคิดเป็น

ร้อยละ 18 และกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนคนท่องเที่ยวครั้งละ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 3  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-12 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่าง

น าติดตัวไปเวลาท่องเที่ยว 

 จากแผนภูมิที่  4-12 แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างน าติดตัวไปเวลาท่องเที่ยว       

โทรศัพท์มือถือหรือ Smartphone มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาเป็น กล้องถ่ายภาพ 

คิดเป็นร้อยละ 18 กีตาร์คิดเป็นร้อยละ 17 แว่นตากันแดดคิดเป็นร้อยละ 16 ครีมกันแดดคิดเป็นร้อย

ละ 13 และสิ่งของอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 4 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-13 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงเวลาที่กลุ่ม

ตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยว 

 จากแผนภูมิที่ 4-13 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาปิดเทอม

มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาเป็นวันหยุดยาวคิดเป็นร้อยละ 2 วันหยุดนักขัตฤกษ์คิดเป็น

ร้อยละ 9 และวันธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 2 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-14 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการ

ท่องเที่ยว 

 จากแผนภูมิที่ 4-14 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ

พักผ่อน เป็นจ านวนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เดินทาง

ท่องเที่ยวเพ่ือผจญภัยคิดเป็นร้อยละ 6 กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือวัฒนธรรมและการศึกษาและการ

ท่องเที่ยวอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1 และกลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬาคิดเป็น

ร้อยละ 0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-15 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ในการ

ท่องเที่ยว 

 จากแผนภูมิที่ 4-15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกสถานที่ท่องเที่ยวคือทะเลหรือเกาะ

ต่างๆมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาสถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกในการท่องเที่ยวคือภูเขา

หรือดอยต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 15 สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกในการท่องเที่ยวอุทยานต่างๆและ

สถานที่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3 สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกในการท่องเที่ยวทางประเพณีและ

วัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 2 สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกในการท่องเที่ยวศาสนสถานและน้ าตก       

คิดเป็นร้อยละ 1 และสถานที่ท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกในการท่องเที่ยวทางโบราณสถานและอนุสรณ์สถาน 

คิดเป็นร้อยละ 0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-16 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามกิจกรรมที่

กลุ่มเป้าหมายท าเมื่อท่องเที่ยว 

 จากแผนภูมิที่ 4-16 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายท าเมื่อท่องเที่ยวมากที่สุดคือ 

ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 49 กิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายท าเมื่อไป

ท่องเที่ยวคือ รับประทานอาหารขึ้นชื่อในแต่ละพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 18 สังสรรค์กับเพ่ือนฝูงในที่พัก 

คิดเป็นร้อยละ 17 การพักผ่อนภายในที่พัก คิดเป็นร้อยละ 9 กิจกรรมด้านอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6 และ 

กิจกรรมออกก าลังการและเล่นกีฬาคิดเป็นร้อยละ 1  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
แผนภูมิที่ 4-17 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามพาหนะที่กลุ่มตัวอย่าง

เลือกใช้ในการเดินทาง 

 จากแผนภูมิที่ 4-17 แสดงให้เห็นว่าพาหนะที่กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ในการเดินทางมากที่สุด 

ได้แก่รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาพาหนะที่กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ได้แก่รถทัวร์หรือรถ

ประจ าทางคิดเป็นร้อยละ 25 พาหนะที่กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ได้แก่เครื่องบินคิดเป็นร้อยละ 6 และ

พาหนะที่กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ได้น้อยที่สุดได้แก่รถไฟคิดเป็นร้อยละ 2 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-18 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติในการเลือก

สถานที่ท่องเที่ยว 

 จากแผนภูมิที่ 4-18 แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 

ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 17 ทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกสถานที่

ท่องเที่ยวรองลงมาได้แก่ ที่พักมีราคาสมเหตุสมผล คิดเป็นร้อยละ 14 ความสะดวกสบายของที่พัก 

คิดเป็นร้อยละ 12 มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายในพ้ืนที่ และ การคมนาคมที่สะดวกและง่ายต่อการ

เข้าถึงคิดเป็นร้อยละ 11 แหล่งท่องเที่ยวมีความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของโรงแรม คิดเป็น

ร้อยละ 9 มีความชื่นชอบสถานที่เป็นพิเศษในด้านความรู้สึก คิดเป็นร้อยละ 8 อาหารในพ้ืนที่เป็นของ

ขึ้นชื่อ คิดเป็นร้อยละ 5 ได้รับชมวีดีทัศน์ภาพประกอบเพลงเพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะ

มิวสิควิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 4 และ ทัศนคติในการเลือกสถานที่ด้านอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 0 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ตารางเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในด้านต่างๆ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-19 แสดงถึงแรงจูงใจที่มาจากการความต้องการพักผ่อนจากชีวิตประจ าวัน  

 จากแผนภูมิที่ 4-19 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการ

ต้องการพักผ่านจากชีวิตประจ าวัน โดยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68 มากคิดเป็นร้อยละ 27 ปานกลาง

คิดเป็นร้อยละ 4 น้อยคิดเป็นร้อยละ 1 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-20 แสดงถึงแรงจูงใจที่มาจากสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม 

 จากแผนภูมิที่ 4-20 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากสถานที่

ท่องเที่ยวมีความสวยงาม โดยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42 มากคิดเป็นร้อยละ 47 ปานกลางคิดเป็น

ร้อยละ 9 น้อยคิดเป็นร้อยละ 2 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-21 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากบรรยากาศมีความสดชื่น บริสุทธิ์ของสถานที่

ท่องเที่ยว 

 จากแผนภูมิที่ 4-21 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากสถานที่

ท่องเที่ยวมีบรรยากาศมีความสดชื่น บริสุทธิ์โดยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 มากคิดเป็นร้อยละ 41 

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 11 น้อยคิดเป็นร้อยละ 2 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-22 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากการท่องเที่ยวเชิงค่านิยม(ต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิต) 

จากแผนภูมิที่ 4-22 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการ

ท่องเที่ยวเชิงค่านิยม(ต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิต) โดยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 มากคิดเป็นร้อยละ 25 

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 45 น้อยคิดเป็นร้อยละ 9 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 3 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-23 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โด่งดัง และรู้จักในวงกว้าง 

 จากแผนภูมิที่ 4-23 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากสถานที่

ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โด่งดัง และรู้จักในวงกว้าง  โดยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16 มากคิดเป็นร้อยละ31

ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 43 น้อย คิดเป็นร้อยละ 9 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-24 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากการได้รับค าแนะน ามาจากคนใกล้ชิด 

จากแผนภูมิที่ 4-24 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการได้รับ

ค าแนะน ามาจากคนใกล้ชิด โดยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15 มากคิดเป็นร้อยละ 38 ปานกลางคิดเป็น

ร้อยละ 37 น้อยคิดเป็นร้อยละ 8 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-25 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากการได้รับชมสถานที่ท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ 

จากแผนภูมิที่ 4-24 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการรับชม

สื่อทางด้านการท่องเที่ยว โดยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18 มาก คิดเป็นร้อยละ 41 ปานกลางคิดเป็น

ร้อยละ 30 น้อยคิดเป็นร้อยละ 11 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 1 

 

แผนภูมิที่ 4-26 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากการออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเอง 

จากแผนภูมิที่ 4-26 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการออก

เดินทางเพ่ือค้นหาตัวเอง โดยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17 มากคิดเป็นร้อยละ 21 ปานกลางคิดเป็น

ร้อยละ 30 น้อยคิดเป็นร้อยละ 19 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 13 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4-27 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพื่อนฝูงฝูง 

จากแผนภูมิที่ 4- 27 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการเดินทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกับเพื่อนฝูง โดยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 มาก คิดเป็นร้อยละ 34 ปานกลางคิดเป็น

ร้อยละ 18 น้อยคิดเป็นร้อยละ 7 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2 

 

แผนภูมิที่ 4-28 แสดงถึงแรงจูงใจที่มากจากการมีส่วนลดในการท่องเที่ยวของสถานที่ต่างๆ

(Promotion) 

จากแผนภูมิที่ 4 - 28 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการมี

ส่วนลดในการท่องเที่ยวของสถานที่ต่างๆ (Promotion) โดยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17มากคิดเป็น

ร้อยละ 31 ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30 น้อย คิดเป็นร้อยละ 19 และน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 – 29แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความแตกต่างของ

ความคิดเห็นด้านความแตกต่างในการท่องเที่ยวระหว่าง ครอบครับกับเพื่อน 

จากแผนภูมิที่4–29 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นว่า แตกต่าง คิดเป็นร้อย

ละ 95 และ กลุ่มตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นว่าไม่แตกต่าง คิดเป็นร้อยละ 5 โดยกลุ่มตัวอย่างแสดง

ความคิดเห็นว่าแตกต่างเพราะ ไปกับเพ่ือนสนุกกว่าการท่องเที่ยวกับครอบครัว แต่การท่องเที่ยวกับ

ครอบครัวมีงบประมาณที่เยอะกว่าการท่องเที่ยวกับเพ่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ส่วนที่ 3 การรับชมสื่อ  

 

แผนภูมิที่ 4-30 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับชมสื่อด้านการ

ท่องเที่ยวต่อสัปดาห ์

 จากแผนภูมิที่ 4-30 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับชมสื่อด้านการท่องเที่ยว 1 ครั้งต่อ

สัปดาห์ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่รับชมสื่อด้านการท่องเที่ยว 2-3 

ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 22 และกลุ่มตัวอย่างที่รับชมสื่อด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 4 ครั้งต่อ

สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 18 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

แผนภูมิที่ 4-31 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางในการรับชม

สื่อการท่องเที่ยว  

 จากแผนภูมิที่ 4-31 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ช่องทางในการรับชมสื่อการท่องเที่ยว

ทาง รายการท่องเที่ยว มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ช่องทางใน

การรับชมสื่อการท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 28 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ช่องทางในการรับชม

สื่อการท่องเที่ยวทางการโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 9  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ช่องทางในการ

รับชมสื่อการท่องเที่ยวทางโฆษณาการท่องเที่ยวและสารคดีท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 8 กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ช่องทางในการรับชมสื่อการท่องเที่ยวทางโฆษณาแฝงในมิวสิควิดีโอ/วิดีโอน า เสนอและนิตยสาร

ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 5 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ช่องทางในการรับชมสื่อการท่องเที่ยวทางสื่ออ่ืนๆ 

คิดเป็นร้อยละ 2 

 

 
แผนภูมิที่ 4-32 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเกิดแรงจูงในใน

การท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อต่างๆ 

 จากแผนภูมิที่ 4-32 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการ

รับชมสื่อรายการท่องเที่ยว มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เกิด

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อทางอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 28 กลุ่มตัวอย่างที่เกิดแรง

จูงในในการท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อทางสารคดีท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 10  กลุ่มตัวอย่างที่เกิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อทางโฆษณาแฝงในภาพยนตร์คิดเป็นร้อยละ 8 ,กลุ่ม

ตัวอย่างที่เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อทางนิตยสารท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 6 กลุ่ม

ตัวอย่างที่เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อทางโฆษณาแฝงในมิวสิควิดีโอ/วิดีโอน าเสนอ

และนติยสารท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่างที่เกิดแรงจูงในในการท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อ

ทางโฆษณาการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 2 และกลุ่มตัวอย่างที่เกิดแรงจูงในในการท่องเที่ยวจากการ

รับชมสื่ออ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 2 

 

 
แผนภูมิที่ 4-33 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามองค์ประกอบของสื่อ

การท่องเที่ยวที่ส าคัญตามล าดับ 

 จากแผนภูมิที่ 4-33 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าองค์ประกอบทางภาพที่สวยงาม มี

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5 รองลงมากลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าองค์ประกอบทางเทคนิคและ

รูปแบบการน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 28 กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าองค์ประกอบทางมุมกล้องและการตัดต่อ 

คิดเป็นร้อยละ 14 กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าองค์ประกอบทางเพลงประกอบไพเราะคิดเป็นร้อยละ 3 และ

กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าองค์ประกอบอื่นๆ คดเป็นร้อยละ 2 
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แผนภูมิที่ 4-34 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความคิดเห็นในการ

รับชมวีดีทัศน์น าเสนอ เรื่อง Isle of Kaua'i  Hawaii 

 จากแผนภูมิที่ 4-34 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเห็นด้วยกับการใช้เสียงเพลงประกอบกับวี

ดีทัศน์คิดเป็นร้อยละ 98 และกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เห็นด้วยกับการใช้เสียงเพลงประกอบในวีดีทัศน์คิดเป็น

ร้อยละ 2 

ผลการวิจัย การส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและ

การรับชมสื่อท่องเที่ยว ทั้งด้านเนื้อหา การน าเสนอ ความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมวีดี

ทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด 

 จากการวิเคราะห์ผลจากตารางข้างต้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงมีจ านวนมากที่สุด 

โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 63 และเป็นเพศชายร้อยละ 37 และช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระหว่าง 

19 – 21 ปี เป็นร้อยละ 82 ช่วงอายุที่รองลงมาได้แก่ 22 – 24 ปี เป็นร้อยละ 13อ กลุ่มตัวอย่างที่อายุ

อยู่ในระหว่าง 16 – 18 ปี เป็นร้อยละ 3 และช่วงอายุ 24 ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 2  

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่มปริญญาตรีมาที่สุด มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 88 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 10  และกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยม 

อนุปริญญา และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0 
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 ส าหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด โดยคิดเป็น 100% โดยกลุ่มมีการออกเดินทางท่องเที่ยวนานๆครั้ง ใช้ระยะเวลาการท่องเที่ยว 

2 – 3 วันต่อครั้ง  โดยช่วยเวลาที่กลุ่มตัวอย่างออกท่องเที่ยว อยู่ในช่วง วันหยุดยาว และจ านวนคนที่

ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วย 3 – 5 คน งบประมาณในการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการท่องเที่ยว

หนึ่งครั้งคือประมาณ 2,000 – 3,000 บาท ประเภทของการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบได้แก่ การท่องเที่ยว

กับเพ่ือนฝูง วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวเพ่ือการ

พักผ่อน สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกไปมากที่สุด คือ ทะเลและเกาะต่างๆ กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง

เลือกท ามากที่สุด คือท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  พาหนะที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ

เดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือ รถยนต์ส่วนตัว และสิ่งของที่กลุ่มตัวอย่างน าพกติดตัวไปด้วยเวลา

ท่องเที่ยวคือ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายภาพ กีตาร์ ครีมกันแดด แว่นตากันแดด ตามล าดับ และ

ทัศนคติในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มากที่สุด รองลงมา

คือที่พักมีราคาสมเหตุสมผล และความสะดวกสบายของที่พัก  

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์ด้านการศึกษาและสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง  ที่มีการใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเชิง

ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย (Survey Research) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ 

เนื้อหา และเทคนิคการน าเสนอของวีดีทัศน์ประกอบเพลง ที่จะสามารถน ามาเป็นแนวทางของการ

ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม

วัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 17-22 ปี และมีความชื่นชอบในด้านการท่องเที่ยว โดยมีผลการวิจัยด้านการ

ส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว และการรับชมสื่อท่องเที่ยว ทั้ง

ด้านเนื้อหา การน าเสนอ ความคิดเห็นและความต้องการในการรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง โดยได้ข้อสรุปดังนี้ 

  ในด้านประชากรศาสตร์มีกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด รองลงมาคือเพศชาย อายุ

ระหว่าง 19-21 ปีเป็นส่วนใหญ่ และมี อายุระหว่าง 16-18 ปี  ในกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพเป็นนักศึกษา

มากที่สุด รองลงมาคืออาชีพนักเรียน และอาชีพอ่ืนๆ เช่นพนักงานเอกชน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของธุรกิจ เป็นส่วนน้อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

รองลงมาคือการศึกษาระดับระดับมัธยมปลายและระดับการศึกษาปริญญาโท โดยที่กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนมากนั้นได้รับรายได้ 3,000-5,000 บาท รองลงมาคือได้รับรายได้ 5,001-7,000 บาท และได้รับ

รายได้ 9,000-12,000 บาท มีงานอดิเรกโดยส่วนมากของกลุ่มตัวอย่างคือการเล่นอินเตอร์เน็ ต 

รองลงมาคือการอ่านหนังสือ และมีงานอดิเรกคือการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวเป็นล าดับที่สาม 

 ทางด้านของการท่องเที่ยวนั้น  โดยส่วนมากที่สุดกลุ่มตัวอย่างมักจะท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูง 

รองลงมาคือการไปท่องเที่ยวกับครอบครัว และล าดับสุดท้ายคือการท่องเที่ยวแบบ Bagpack ที่มี

จ านวนคนในการท่องเที่ยวครั้งละ 3-5คน เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือมีจ านวนคนท่องเที่ยวครั้งละ

มากกว่า 5 คนขึ้นไป และมีจ านวนคนท่องเที่ยวครั้งละ 2-3 คน โดยที่จะท่องเที่ยวนานๆครั้ง หรือ

ท่องเที่ยวน้อยกว่าปีละสองครั้งมากที่สุด รองลงมานั้นกลุ่มตัวอย่างจะมีที่มีการท่องเที่ยว 3-4 เดือนต่อ

หนึ่งครั้ง และมีการท่องเที่ยว 1-2 เดือนต่อครั้งเป็นส่วนน้อย โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้

ระยะเวลาไปกับการท่องเที่ยว 2-3 วัน รองลงมาคือการมีระยะเวลาการท่องเที่ยว 3-4 วัน และ

ระยะเวลาการท่องเที่ยว 1 วัน ในแต่ละครั้ง โดยที่จะคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 2,001-3,000 

บาทมากที่สุด รองลงมาคือมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 4,000 บาทขึ้นไป และมีค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยว 1,000-2,000  อุปกรณ์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมที่จะน าติดตัวด้วยไปเวลาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ 

โทรศัพท์มือถือหรือ Smartphone รองลงมาคือกล้องถ่ายภาพ และกีตาร์ โดยเลือกช่วงเวลาที่จะออก

เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาปิดเทอมมากท่ีสุด รองลงมาเป็นวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วน

ใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวคือเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน รองลงมาคือ

เดินทางท่องเที่ยวเพื่อผจญภัย และล าดับสุดท้ายคือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  โดยการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวคือทะเลหรือเกาะต่างๆเป็นส่วนมาก รองลงคือภูเขาหรือ

ดอยต่างๆ และอุทยานต่างๆและสถานที่อ่ืนๆ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการเลือกสถานที่

ท่องเที่ยวคือ เลือกสถานที่ท่องเที่ยวมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากที่สุด รองลงมาคือการมีที่พักที่มีราคา

สมเหตุสมผล  และมีความสะดวกสบายของที่พักเป็นส่วนน้อย ทางด้านของกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่าง

เลือกท าเมื่อไปท่องเที่ยวมากที่สุดนั้นคือ การท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ รองมาคือ

การรับประทานอาหารขึ้นชื่อในแต่ละพ้ืนที่  และการสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงในที่พัก ในการเดินทางไป

ท่องเที่ยวนั้นพาหนะที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในการเดินทางมากที่สุดคือ รถยนต์ส่วนตัว รองลงคือ 

รถทัวร์หรือรถประจ าทาง และล าดับสุดท้ายคือการเดินทางโดยเครื่องบิน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ว่าการท่องเที่ยวกับครอบครัว และการท่องเที่ยวกับกับเพ่ือนนั้นมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก กลุ่ม
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ตัวอย่างเล็งเห็นว่าการไปท่องเที่ยวกับเพ่ือนนั้นมีความสนุกสนานมากกว่าการท่องเที่ยวกับครอบครัว 

แต่ทางด้านงบประมาณในการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการท่องเที่ยวกับครอบครัวนั้น

จะมีงบประมาณท่ีเยอะกว่าการท่องเที่ยวกับเพื่อน 

 แรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างในการท่องเที่ยวนั้นกลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมาจาก

การต้องการพักผ่อนจากชีวิตประจ าวัน  มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากสถานที่ท่องเที่ยวมีบรรยากาศ

มีความสดชื่น และมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับเพ่ือนฝูงอย่างมาก

ที่สุด นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างยังมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม มี

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการได้รับค าแนะน ามาจากคนใกล้ชิด มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจาก

การมีส่วนลดในการท่องเที่ยวของสถานที่ต่างๆ (Promotion) และมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการ

รับชมสื่อทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมทั้งการที่กลุ่มตัวอย่างยังมีแรงจูงในการท่องเที่ยว

ที่มาจากการท่องเที่ยวเชิงค่านิยม(ต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิต) แรงจูงใจจากสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โด่งดัง 

และรู้จักในวงกว้าง  และมีแรงจูงในการท่องเที่ยวมาจากการออกเดินทางเพ่ือค้นหาตัวเองในระดับ

ปานกลาง 

 ด้านการเปิดรับสื่อของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีการรับชมสื่อด้านการท่องเที่ยว 1 ครั้งต่อ

สัปดาห์มากที่สุด รองลงมาคือการรับชมสื่อด้านการท่องเที่ยว 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และการรับชมสื่อ

ด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นส่วนน้อย โดยส่วนใหญ่ช่องทางที่ใช้ในการรับชมสื่อ

การท่องเที่ยวคือรายการท่องเที่ยว รองลงมาคือการรับชมสื่อการท่องเที่ยวผ่านทางอินเตอร์เน็ต และ

การรับชมสื่อการท่องเที่ยวทางการโฆษณาแฝงในภาพยนตร์  ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุดคือการที่สื่อจะต้องมี

องค์ประกอบของสื่อสารด้านการท่องเที่ยว นั่นคือองค์ประกอบทางภาพที่มีความสวยงาม รองลงมา

คือองค์ประกอบทางเทคนิคและรูปแบบของการน าเสนอ และองค์ประกอบทางมุมกล้องและการตัด

ต่อ ที่จะสามารถเป็นผลท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการที่กลุ่มตัวอย่างมีการ

รับชมสื่อรายการท่องเที่ยวเป็นส่วนมาก รองลงมาคือการเกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการรับชม

สื่อทางอินเตอร์เน็ต และเกิดแรงจูงในในการท่องเที่ยวจากการรับชมสื่อทางสารคดีท่องเที่ยว  โดยที่

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับชมวีดีทัศน์น าเสนอ เรื่อง Isle of Kaua'i  Hawaii ว่าเห็น

ด้วยกับการใช้เสียงเพลงประกอบกับวีดีทัศน์ 
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2. บทวิเคราะห์และสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหว่ียงภาพ 

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์วีดี

ทัศน์ประกอบเพลงที่ผู้ศึกษาได้ศึกษากระบวนการในการผลิต ซึ่งได้สัมภาษณ์จ านวน 1ท่าน ได้แก ่

 - กิตติคุณ กิตติโสวรรณ  ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอที่ใช้เทคนิคการตัดต่อโดยวิธีการเหวี่ยง ได้แก่

เพลง นาฬิกาปลุก ของศิลปิน Nymph และ เพลง นักประดาน้ า ของศิลปิน Terracotta  

บทสัมภาษณ์ 

 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ 

 กิตติคุณ กิตติโสวรรณ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมการออกแบบ ภาควิชานิเทศ

ศิลป์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบัน เป็น ฟรีแลนซ์ ด้าน Motion Design 

 1.ประวัติด้านการท างาน 

ได้เริ่มท าภาพเคลื่อนไหวประกอบการแสดงสด(คอนเสิร์ต) หรือ Visual ในปีพ.ศ. 2531

และต่อมาได้จัดตั้งทีมงานขึ้นชื่อว่า “Eyedropper Fill” และมีผลงานการก ากับ และการผลิต 

Motion Graphic ,Computer Graphic และต่อมาได้เป็นผู้ก ากับมิวสิควิดีโอและโฆษณาต่างๆเช่น 

มิวสิควิดีโอเพลง “นาฬิกาปลุก” ของศิลปิน Nymph เพลง “นักประดาน้ า” ของศิลปิน Terracotta 

มิวสิควิดีโอเพลง “ความหวาน” ของศิลปินลุลา และโฆษณาของ True Money Wallet  

 2.จุดเริ่มต้นในการท างานด้านวงการเพลง  

เริ่มขึ้นจากงานในมหาวิทยาลัยพระเจ้าเกล้าธนบุรี ชื่องานว่า F Design ซึ่งจะเป็นงาน

แสดงผลงานของนักศึกษาต่างๆและมีผู้มีชื่อเสียงในด้านต่างๆมาบรรยายและการคัดเลือกกลุ่ม

นักศึกษาเพ่ือไปเริ่มงานสายวิชาต่างๆ ในเริ่มแรกได้ท างานภาพเคลื่อนไหวประกอบคอนเสิร์ต และ

ต่อมาจึงได้ท ามิวสิควิดีโอและโฆษณาตามล าดับ 

 3.มิวสิควิดีโอเพลง “นาฬิกาปลุก” มีความแตกต่างจากมิวสิควิดีโอเพลงอ่ืนๆ และมีจุดแข็ง

อย่างไร 

 มิวสิควิดีโอไทยสมัยนี้มีการเล่าเรื่องแบบจ าเจ มีรูปแบบที่คล้ายๆกัน แต่มิวสิควิดีโอเพลง

นาฬิกาปลุกนี้ เล่าเรื่องโดยท าให้ผู้ที่ได้รับชมได้มีส่วนร่วมไปในมิวสิควิดีโอ และใช้เทคนิคการตัดต่อที่

ยังไม่ค่อยนิยมในปัจจุบัน  จึงท าให้มิวสิควิดีโอมีจุดแข็ง และมีความแตกต่างจากมิวสิควิดีโอเพลงอื่นๆ 
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ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบัน 

1. ภาพรวมของมิวสิควิดีโอในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร และแตกต่างจากอดีตอย่างไร 

 มิวสิควิดีโอในปัจจุบันมีการพัฒนาทางความคิดมากขึ้น แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากมิวสิควิดีโอ

ในอดีตได้แก่การใช้งบประมาณในการผลิตมิวสิควิดีโอ ซึ่งลดลงจากอดีตและการแข่งกันของผู้ก ากับ

หรือทีมงานผลิตมิวสิควิดีโอต่างๆนั้นก็มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการผลิตมิวสิควิดีโอในปัจจุบันก็ยัง

สะดวกมากขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยและความสะดวกมากข้ึน 

    “อันหนึ่งเลย งบประมาณ คือBudget คือเมื่อก่อน Budget เยอะกว่านี้มาก แต่เดี่ยวนี้มี

น้อยลงไปเยอะ เมื่อก่อนการให้งบประมาณเอมวีบางตัวมีถึงหลักล้านก็มี แต่ Budget เดี่ยวนี้ให้งบ มี

ตั้งแต่หลักแสนถึงหลักหมื่น แต่ก็ยังมีหลักล้านอยู่ แต่จะเป็นค่ายเพลงที่ออกแนวเกาหลีอยู่ เช่นค่าย 

Mono Music ที่เป็นวงเต้นๆ” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

2. มิวสิควิดีโอมีความส าคัญมากน้อยแค่ไหนต่อวงการอุตสาหากรรมเพลง 

 มิวสิควิดีโอมีความส าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมเพลงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเพลงที่มีการ

ใช้ท่าเต้นประกอบจังหวะ เนื่องจาก ท่าเต้นที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอต้องท าให้ผู้ที่ได้รับชมจดจ าท่าเต้น

ต่างๆได้และจะท าให้เกิดการซื้อที่มากจากการดาวน์โหลดมากขึ้นตามไปด้วย 

3. มิวสิควิดีโอที่ดีในแง่คิดของคุณกิตติคุณ กิตติโสวรรณ 

 มิวสิควิดีโอที่มีคุณภาพถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เมื่อได้ฟังเพลงเพลงนั้นแล้วจะนึกถึง

ภาพต่างๆและน าเอาภาพนั้นมาเรียบเรียงและจัดท าเป็นมิวสิควิดีโอ และ มิวสิควิดีโอที่มีภาพและ

เสียงเพลงไม่ต้องมีความเข้ากันมาก แต่ภาพจะมีหน้าที่ช่วยในการส่งเสริมอารมณ์ให้กับเพลง 

 4. แนวโน้มของมิวสิควิดีโอในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

 งบประมาณในการผลิตจะลดลงมากกว่าในปัจจุบัน แต่ปัจจัยเรื่องงบประมาณจะส่งผลให้

ผู้ผลิตมิวสิตวิดีโอมีความช านาญและเชี่ยวชาญมากขึ้น  เนื่องจากงบประมาณที่ต่ าลงจะต้องอาศัย

กระบวนการคิดให้ใช้งบประมาณที่ถูกที่สุดและได้คุณภาพที่ดีที่สุด อีกทั้งในด้านกระบวนการคิด

ความคิดต่างๆ มิวสิควิดีโอจะมีการเล่าเรื่องที่พัฒนามากข้ึนและการเสนอผลงานก่อนการผลิตจะต้องมี 

การอ้างอิงที่ชัดเจนขึ้น 

   “งบประมานคงต่ าลงไปเรื่อยๆ พ่ีรู้จักกับพ่ีต้นหัวกลมที่เค้าท าเอ็มวี พ่ีไปช่วยเค้าท าล่าสุด

คือ Slot Machine เพลงรุ้ง ที่เป็นซีจีทั้งเรื่อง คือพ่ีต้นเดือนนึงเค้าท าเอ็มวี 4-5 ตัว คือเค้าท าเอ็มวีมา

จะ60ตัวแล้ว และเค้าบอกว่า เอ็มวี เค้าจะไม่ไหวแล้ว เพราะว่า Budget มันต่ าแบบต่ ามาก ต่ าเกินไป
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เค้าก็เลยไม่ท า ซึ่งแนวโน้มจะเป็น คนดูยังกระหายที่จะดู แต่คนท ากลับไม่อยากท าแล้ว ยกเว้นแต่ว่า 

เด็กรุ่นใหม่ ไฟแรง ร้อนวิชา พ่ีต้นหัวกลมเนี่ย เค้าเริ่ม 5000 คือต่ ามากๆแล้ว ต่ าสุด 5000 ยังไงก็

เข้าเนื้อครับ แต่ถ้าไม่เริ่มด้วยวิธีนี้น้องก็ต้องมีเส้น เช่นเป็นลูกชายเจ้าขายค่าย แต่ถ้าน้องเป็นโนเนมมา 

ทางค่ายก็จะพูดว่า น้องเอาไป5000 ละกันท าไม่ท าแล้วแต่น้อง ความแตกต่างเรื่องงบประมาณ

แน่นอน แต่คนก็จะเก่งขึ้น ถามว่าเก่งขึ้นมั้ย ก็ 50/50 นะ มันก็อยู่ที่ว่าค่ายจะเปิดไม่เปิด แต่เดี่ยวนี้

ค่ายส่วนมากจะเน้นรูปลักษณ์ของตัววงด้วย ตัวเพลงด้วย ก็อาจจะโอเค สไตลิ้งจัดขึ้น เพลงอาจจะ

ไม่ได้ซับซ้อนท ายาก และรูปแบบก็อาจจะก๊อปจะ Reference เอ็มวีในอนาคตก็คงจะล้ าขึ้น แต่ล้ าใน

แง่ซ้ าๆ ดูว่าเอาเอมวีนี้มา 10 เปอร์เซนต์ อีกตัว มาอีก 10 เปอร์เซ็นต์ อะไรอย่างงี้ ซ้ าๆกับคนที่เคยมี

อยู่แล้ว” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 

 ด้านผลงาน 

 1. ผู้ก ากับได้รับการบอกเล่าจากผู้แต่งหรือตัวศิลปินหรือไม่ หรือผู้ก ากับมีอิสระในการ

ตีความ 

 เริ่มจากการท าความเข้าใจกับบริษัทเพลงและศิลปินโดยที่น าแนวคิดไปเสนอโดยเปิดการ

อ้างอิงถ้าศิลปินหรือบริษัทเพลงนั้นตกลงก็สามารถด าเนินผลิตมิวสิควิดีโอได้ แต่ถ้าหากบริษัทเพลง

หรือไม่ตกลงในแนวคิดท่ีได้เสนอไป ก็ต้องมีการพูดคุยและตกลงกันใหม่ 

    “เวลาเค้าให้ท าเอ็มวีเนี่ย ทางค่ายจะเรียกเข้าไป แล้วก็ น้องคนนี้เป็นผู้ก ากับ เค้าจะเรียก

มาคุย อย่างตอนเป็นลุลางี้ ลุลาก็มาคุยกับเราว่า เค้าอยากได้ประมาณนี้น้า ประมาณนี้ แต่ส่วนวงนิ้มฟ์

เนี่ยเค้าไม่ได้มาคุยกับเรา เค้าแค่บอกว่า เออ เค้ามีไอเดีย เค้าจะบอกไอเดียว่าเค้าแต่งเพลงเนี๊ยะ 

เพราะเค้านึกถึงอะไรมาก่อน ว่าเค้ามีปัญหาอะไรมา เค้ามีปมหรือเค้ามีไอเดียอะไรมาแต่งเพลง เราก็

จะเอาที่เค้าคุยเนี่ยเอามาท า” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 2. ในฐานะผู้ก ากับจุดขายและจุดประสงค์ในการผลิตมิวสิควิดีโอนอกจากขายเพลงแล้วคือ

อะไร 

 จุดประสงค์ในการผลิตมิวสิควิดีโอคือการขายแนวความคิด เนื่องจากมิวสิควิดีโอไทยใน

ปัจจุบัน มีรูปแบบที่น่าเบื่อและจ าเจ และมิวสิควิดีโอเพลง “นาฬิกาปลุก” นี้เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้

การเล่าเรื่องเป็นวงกลมที่มีลักษณะคล้ายกับภาพยนตร์ “Inception” กล่าวคือการด าเนินเรื่องอย่าง

เป็นวงกลม ทีเ่หมือนกับว่าไม่สามารถหลุดพ้นจากอดีตนั้นได้ 
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 3. แรงบัลดาลใจในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงนี้ 

  แรงบันดาลใจในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลง “นาฬิกาปลุก” คือต้องการให้มิวสิควิดีโอใน

ปัจจุบันมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือต้องการให้คนที่ได้รับชมมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด

ตามในมิวสิควิดีโอมากขึ้น เพราะว่าในปัจจุบันมีแต่มิวสิควิดีโอมีรูปแบบทีจ่ าเจและไม่พัฒนา 

     “คือตัวเพลงเนี่ยครับ แรงบันดาลใจคือ โอเค เราดูเอ็มวีที่เป็นแนวยังงี้ แต่มันก็คือมัน

ไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับฝันแบบนี้ คือมันเกี่ยวกับว่าโอเคการด าเนินเรื่อง ไอเดียหลักๆคือเราฟังเพลงเราก็

อิน ประมาณนี้มีแบบมีความสัมพันธ์กับตัวละครแบบนี้ แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากท าเอ็มวีที่แบบว่า มี

ความสับซ้อนของการแบบเล่าเรื่อง คือง่ายๆเรากะแกล้งคนดู เรากะให้คนดู ดูแล้วงง คือไม่ได้เล่า

ง่ายๆ ก็คือดู แต่คนดูก็ไม่ได้งงว่าแบบไม่รู้เรื่อง คนดูเห็นไปบ่นในยูทูป ท าไมมุมกล้องมันสั่นจัง ดูละมึน

หัว ผมคิดในใจแล้วว่า แค่นี้ยังดูไม่ได้เลย แล้วจะดูอะไร ประมาณนี้แหละ” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, 

สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 4. คุณมีแนวความคิดในการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงนี้อย่างไร 

                 เริ่มจากการหาแนวคิดในการท ามิวสิควิดีโอหลังจากได้แนวคิดแล้วน าแนวคิดมาคิดต่อ

ให้เป็นโครงเรื่องและน าไปเข้าสู่ขึ้นตอนก่อนการผลิตหรือ Pre-production 

 “ก็ไม่มีอะไรครับ ก็เป็นโปรดักชั่นปกติ โปรดักชั่นเอ็มวีคือ เราคิดพล๊อตก่อน พอเสร็จก็

มาสตอรี่บอร์ด แล้วพอเสร็จก็ท าพรีโปรดักชั่นโดยการหา โปรดิวเซอร์ ก็คือในแก๊งเนี่ยท าโปรดิวเซอร์

กันเอง โปรดิว หาทีมพาไปต่างจังหวัด พอดีมีเพ่ือนบ้านอยู่กาญจนบุรี มีบ้านนอน อะไปส ารวจ

โลเคชั่นก่อน ให้นางเอกไปด้วยแล้วไปนอนแบบ นอนเล่น ไปก็เพ่ือนหมดเลยครับ นางเอกก็เป็นเพ่ือน 

คือเป็นเพื่อนหมดเลยครับ เอ็มวีตัวนี้ก็งบน้อยเหลือเกิน” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 20 

กันยายน 2556) 

 5. เหตุผลในการเลือกใช้ภาพเหวี่ยงในมิวสิควิดีโอ 

  การเหวี่ยงในมิวสิควิดีโอสื่อถึงภาพหลอนหรือการคิดไปเอง ที่ไม่ว่าหันไปทางไหนก็จะพบ

แต่ความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ชั่วคราว แต่ก็สามารถใช้การเหวี่ยงในกรณีอ่ืนๆได้เช่นการเหวี่ยงเพ่ือ

เปลี่ยนฉากด้วยความเร็วเป็นต้น 

     “ก็คือเราสื่อถึงว่า มันเป็นillusionครับ ความฝันที่แบบว่าฝันร้าย หันไปทางไหน หันไป

ทางซ้าย ก็เจอฝันร้ายแบบเอ หันไปทางขวาก็เจอฝันร้ายแบบบี หันขึ้นไป อ้าวเจอฝันร้ายแบบซี ก็คือ
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ยังไงก็เจอฝันร้ายครับ สังเกตคือไม่มี ต่อให้มีช่วงความสุข ก็แค่เป็นเสี้ยว” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, 

สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 ค าถามด้านการผลิต 

 1. การที่จะท ามิวสิควิดีโอประสบความส าเร็จจะต้องมี Theme , Plot & Conflict แข็งแรง

มั่นคง โดยส่วนตัวในฐานะผู้ก ากับ สิ่งเหล่านี้เริ่มสร้างมาจากอะไร แล้วท าอย่างไรให้แข็งแรง 

                 มิวสิควิดีโอมีกระบวนการผลิตไม่เหมือนกับภายนตร์ที่ต้องก าหนด Theme, Plot และ 

Conflict ก่อน ซึ่งมิวสิควิดีโอจะถูกผลิตขึ้นเพ่ือการตลาดของบริษัทเพลงต่างๆหรือใช้ในการส่งเสริม

การขายเพลง ซึ่งมิวสิควิดีโอส่วนมากจะได้รับแนวคิดมาจากทางบริษัทเพลงหรือศิลปิน แล้วส่งต่อให้ผู้

ก ากับมาประยุกตห์รือเพ่ิมเติมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 “คือในความเป็นจริงเราไม่สามารถผลิตในแง่ของภาพยนตร์ได้ นี่มันเหมือนกับภาพยนตร์ 

แต่เอ็มวีเนี่ยคิดยังไงก็ได้ให้ผ่านลูกค้า มันคือการขายค่ายเนี่ยมันจะเวิคส าหรับค่ายรึเปล่า ค่ายเค้าจะ

มองเอมวีเนี่ย ท าเอ็มวีแล้วเนี่ยไปซัพพอตวงมั้ย  แล้ววงแปปปี้กับเทคนิคอันนี้รึเปล่า ถ้าไม่แปปปี้เนี่ยก็

ต้องมาคุยกับเรา แต่พอดีวงเนี่ยแปปปี้ เราก็เลยท าได้  มันไม่เหมือนกับการท าภาพยนตร์ที่ต้องสร้าง 

Plot มาก่อนถึงจะท าได้ แต่เอ็มวีคือเอาไอเดียไปขายก่อน พอขายเสร็จอะผ่าน คุณก็เริ่ มท าได้เลย ไม่

ต้องรอ Plot เราก็หา Plot ได้เลย” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 2556) 

 2. การเลือกนักแสดงมารับบทในมิวสิควิดีโอเพลง มีหลักการเช่นไร ต้องสอดคล้องกับบุคลิก

ของตัวละคร หรือวางบุคลิกตัวละครให้สอดคล้องกับนักแสดงไปเลย 

     การคัดเลือกนักแสดงที่เหมาะสมคือการเลือกให้ตรงกับบุคลิกท่ีผู้ก ากับได้คิดไว้  

3. ปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ (การแก้ปัญหาในระยะสั้น/

ระยะยาว) ท าอย่างไร 

   ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญมากที่สุดคือระยะเวลาและงบประมาณการผลิตชิ้นงาน 

เนื่องจากเวลาในการผลิตนั้นจะมีเวลาจ ากัดในการผลิตและงบประมาณในการผลิตที่น้อยลงอย่าง

ต่อเนื่องจึงเป็นปัญหาส าคัญในการผลิตมิวสิควิดีโอ 

 4. กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนใช้เวลามากน้อยเพียงใด เกิดปัญหาบ้างไหม และท าการ

แก้ไขอย่างไร 
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     การผลิตแต่ละขึ้นตอนทั้งหมดอยู่ในช่วงPre-production ถ้ามีการวางแผนงานที่ดี จะ

สามารถลดการเกิดปัญหาในช่วยการผลิตได้ 

 5. ฉาก สถานที่ โทนสีภาพ มุมกล้องและเทคนิคการตัดต่อในมิวสิควิดีโอมีความส าคัญและมี

ผลต่อการรับชมมิวสิควิดีโอมากน้อยเพียงใด 

     มีผลต่อมิวสิควิดีโอมาก มุมกล้องและโทนสีของภาพมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่

ได้รับชมอย่างมาก 

    “มีครับ คือถ่ายมากง่อยไม่ได้ปรับสี กับพ่ีไปท าpostใหม่ ครอปออก ท าภาพแล้วคนละ

เรื่อง โปรแกรมที่ใช้ท า Post ก็ AE ครับ” (กิตติคุณ กิตติโสวรรณ, สัมภาษณ์, วันที่ 20 กันยายน 

2556) 

ค าถามด้านผู้ฟัง ผู้ชม 

1. ข้อติชมที่เป็นจากผู้ชมส่วนใหญ่ที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงนาฬิกาปลุก เป็นเรื่องใด 

    ผู้ที่ได้รับชมจะติชมในเรื่องการตัดต่อและมีค าถามในด้านการใช้เทคนิคการเหวี่ยง 

ค าถามด้านผลงานของผู้สัมภาษณ์ 

1. การวาง Plot ของวีดีทัศน์ควรจะเป็นแบบไหน 

     ควรศึกษาการวางโครงเรื่องให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน จะช่วยให้ชิ้นงานออกมามี

ความราบรื่นขึ้น 

 2. การใช้เทคนิคการเหวี่ยงภาพเพ่ือ Transit สถานที่และสถานการณ์ในงานวีดีทัศน์ชิ้นนี้ 

เหมาะสมหรือไม่อย่างไร มีเทคนิคอ่ืนที่จะแนะน าหรือไม่ 

     มีก็น่าสนใจแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะน าเทคนิคการเหวี่ยงนี้มาใช้ในรูปแบบไหน ถ้าหากใช้ ใน

รูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับชิ้นงานก็จะท าให้ชิ้นงานน่าเบื่อได้ 

 3. วีดีทัศน์ประกอบเพลงนี้ควรใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใดในการเล่าเรื่องราว จึงจะเกิด

ความเหมาะสม 

     เรื่องเวลาไม่ใช้ปัญหากับชิ้นงาน แต่ต้องคาดการว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะท าให้ชิ้นงานไม่

น่าเบื่อ  
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3. บทวิเคราะห์และสัมภาษณ์ผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ ( Interview) เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

สร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงที่ผู้ศึกษาได้ศึกษากระบวนการในการผลิต ซึ่งได้สัมภาษณ์จ านวน 1

ท่าน ได้แก่ ชคัทพล ใจน้อม  หัวหน้างานถ่ายภาพ กองการผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 

 

บทสัมภาษณ์ 

 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับสื่อส าหรับการท่องเที่ยว 

1.  สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปัจจุบันมีลักษณะส าคัญอย่างไร 

 ในปัจจุบันการผลิตสื่อส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นคือการท าการตลาดให้กับที่

ท่องเทีย่วต่างๆหรือประเทศไทย โดยที่สามารถเปรียบเทียบได้ว่า หากประเทศไทยเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ที่จะท าการตลาดหรือการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริม   

 “การท่องเที่ยวก็คือ ถ้าเรามองโดยมากเราจะมองเป็นสินค้า สินค้าหนึ่ง เค้าจะเรียกว่า

สินค้าทางการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นในเมื่อเราท าสินค้าให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็

แล้วแต่ ในที่นี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราก็คือการท่องเที่ยว สินค้าก็คือการท่องเที่ยว” (ชคัทพล ใจน้อม, 

สัมภาษณ์, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) 

 2. โฆษณาการสื่อสารในปัจจุบันมีความประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด   

  ในปัจจุบันการประสบความส าเร็จของการโฆษณาการท่องเที่ยวนั้นมีหลายปัจจัยเช่น 

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งท าให้ไม่สามารถวัดค่าท่ีแน่นอน  

 “ตรงนี้มันไม่ได้อยู่แค่เรา การประสบความส าเร็จเนี่ย ถ้าเราเรียนด้านMarketing เนี่ย เรา

จะรู้ว่าปัจจัยของการตลาดมันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เศาษฐกิจ โลก สังคม GDP อะไรก็

แล้วแต่มันมีผลกระทบหมด เพราะฉะนั้นเราท าได้แค่รักษาตลาดให้ดีที่สุด” (ชคัทพล ใจน้อม, 

สัมภาษณ์, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) 
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3. ในการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มใด 

 กลุ่มเป้าหมายนั้นคือกลุ่มที่มีอ านาจการใช้จ่าย คือกลุ่มเป้าหมายที่มีอ านาจในการใช้จ่าย

ด้วยตนเอง ไม่ต้องพ่ึงอ านาจการตัดสินใจของกลุ่มอ่ืนๆ  

4. ในการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหลักการเป็นแบบใด 

 หลักการที่ส าคัญคือการจูงใจหรือเติมเต็มสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ เช่นถ้าหาก

กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการก็คือประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้ผลิตสื่อต้องเติม

เต็มให้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ 

5. แรงบันดาลใจในการผลิตสื่อท่องเที่ยวและกระบวนการคิดส าหรับการผลิต 

 มีหลายปัจจัยในการผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวคือ ไตรมาสต่างๆในเศรษฐกิจ

ในแต่ละปี และฤดูกาลต่างๆ เพ่ือที่จะท าสื่อให้มีความสัมพันธ์กับฤดูการหรือการใช้ศิลปินดาราที่มี

ชื่อเสียง เพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและติดตาม 

 “มันเป็นไตรมาส อย่างเช่น ไตรมาสแรกอาจจะสร้างภาพลักษณ์องค์กร ต่อมาดูยอดตลาด 

ยอดตลาดตกเราอาจจะ Hard Sale คือมันขึ้นอยู่กับกลไกตลาด แต่ถามว่าถ้าตอนนี้จะขายโฆษณาให้

วัยรุ่นยังไง ถ้าตอนนี้เราอาจจะได้ใช้พวก Super Star ใช้ดาราช่วย” (ชคัทพล ใจน้อม, สัมภาษณ์, 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) 

6. การน าเสนอสื่อการท่องเที่ยวควรเป็นแบบไหนและใช้วิธีการน าเสนอแบบไหน 

 ช่องการน าเสนอในปัจจุบันมีมากมายหลายช่องทางแต่ช่องทางที่ประสบความส าเร็จมาก

ที่สุดได้แก่ อินเตอร์เน็ต หรือการใช้ Social Network ที่สามารถส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ 

7. กระบวนการการผลิตในแต่ละข้ันตอนใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด 

ในขึ้นการผลิตสื่อส่วนมากจะไม่ใช้เวลานาน แต่จะใช้เวลานานในขึ้นการเตรียมการผลิต 

หรือ Pre-production  

   “สื่อวีดีทัศน์ไม่นานหรอก เพราะว่าหัวใจของสื่อของการผลิตวีดีทัศน์คือ Producer Script 

ไอถ่ายท าเนี่ย ปัจจุบันเนี่ย ไอการเคลื่อนกล้องไวๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแฟชั่นของการถ่าย แต่สิ่งที่จะ

ตึงตราตึงใจก็คือตัวScript ถ้าเราเป็นproducer เราก็ต้องอ่านสคริปให้ท่องแท้และหายใจให้เป็นบทๆ

นั้น” (ชคัทพล ใจน้อม, สัมภาษณ์, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) 
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 8.การใช้เทคนิคการเหวี่ยงภาพจะสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้

หรือไม ่          

    วัยรุ่นในปัจจุบันมีความต้องการพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆหรือความท้าทายและความ

ตื่นเต้นการใช้เทคนิคการเหวี่ยงนี้จึงน่าจะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ว่าการใช้เทคนิคนี้ก็ยังมี

ข้อจ ากัดในด้านการเลือกใช้สถานที่เพ่ือให้เหมาะสมกับเทคนิค    

   “ก็วัยรุ่นที่มันชอบเกมส์ ชอบหน้าจอไวๆ ชอบแบบปาดไปปาดมา มันรับได้อยู่แล้วหละ 

เพียงแต่ว่าเรื่องที่มันจะไปใช้กับเทคนิคนี้มันจะเข้ากันรึเปล่า” (ชคัทพล ใจน้อม, สัมภาษณ์, วันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2557) 

 

ตอนที่ 2 การท าเตรียมการก่อนการผลิต (Pre – production)  

 วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง 

ความยาวของวีดีทัศน์ประมาณ 5-6 นาที 

โครงเรื่องย่อขยาย (Treatment) 

 กลุ่มเพ่ือนที่อยู่ต่างที่กันแต่นัดกันออกไปเที่ยวเพ่ือพักผ่อนจากการเรียนหรือความเครียด

ต่างๆ แต่หลังจากท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนแล้ว ก็พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในชีวิประจ าวันอีกครั้ง 

โครงเรื่อง (Plot)  

กลุ่มเพ่ือน 4 คนที่อยู่ต่างโดยมี เบ๊น จูน ตี๊ ปอม โดยที่ เบ๊นกับตี๋ก าลังนั่งเรียนอยู่ใน

ห้องเรียนด้วยความเบื่อหน่าย และ จูนกับปอมเตรียมตัวกันออกเดินทางไปเที่ยว เมื่อถึงเวลาที่นัดกัน 

ก็ออกเดินทางกันมาเพ่ือนที่จะไปเที่ยว โดย ทั้ง4คนได้เดินทางไปยังเกาะสีชัง ได้ไหว้พระ ชมพระ

อาทิตย์ตกดิน เล่นทะเล ด าน้ าดูปาการัง ตกปลา พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน จนลืมชีวิตประจ าวันไปใน

ระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลง ทั้ง4คนก็มีแรงที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจ าวันอีกครั้ง และ

รอคอยการเดินทางครั้งใหม่ส าหรับพวกเขา  
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โทนสีและอารมณ์ของภาพ (Mood & Tone) 

 การสื่อด้วยภาพโดยการเพ่ิม Contrast ของภาพ ให้โทนสีดูมีความตัดกันของสีมากขึ้น ท า

ให้ภาพของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นดูมีความสวยงามมากขึ้น โดย การตั้งค่าก่อนการถ่ายท าและการท าสี

ภาพหลังการถ่ายท า 

แนวคิดการเล่าเรื่อง (Theme) 

 ใช้ภาพในการด าเนินเรื่องราวทั้งหมด และใช้เพลงประกอบเพลงส่งเสริมภาพให้เกิดอารมณ์

ร่วมตามมากขึ้น  

แนวคิดของการถ่ายภาพ  

 การถ่ายโดยการใช้ หลัก Golden Ratio เพ่ือท าให้ภาพที่ได้มีมิติและความสมจริงมากขึ้น 

อีกท้ัง เทคนิคการเหวี่ยงภาพ ที่ใช้ จะท าให้การด าเนินเรื่อง มีความรวดเร็วและสนุกสนานมากขึ้น 

นักแสดง (Casting and Character) 

 “เบ๊น” 

 เพศหญิง อายุประมาณ 19- 21 ปี เป็นเด็กเรียน แต่ชื่นชอบการท่องเที่ยว มีนิสัยร่าเริง แต่

จะให้ความส าคัญกับเพ่ือนๆมาก ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

 “จูน” 

 เพศหญิง อายุประมาณ 19-21 ปี บุคลิก มีโลกส่วนตัวสูง และชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิต

จิตใจ ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเอง ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะถ่ายรูปส่งประกวด 

 “โอ” 

 เพศชาย อายุประมาณ 19-21 ปี บุคลิก เป็นไม่ค่อยพูด เนื่องจากผิดหวังจากความรัก และ

ออกเดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากต้องการลืมเรื่องอดีตโดยมาท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูง 

 “ต๊ี” 

 เพศชาย แต่มีลักษณะอ่อนโยนเหมือนผู้หญิง เป็นคนร่าเริง และเป็นสีสันให้แก่เพ่ือนๆใน

กลุ่ม เนื่องจากบ้านของตนเองอยู่ที่ระยอง จึงได้ชักชวนให้เพ่ือนๆมาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ด เพ่ือที่ตน

จะได้ท่องเที่ยวกับเพ่ือนๆและได้กลับบ้าน 

 “แป้ง” 

 เพศหญิงอายุ 19-21 ปี มีบุคลิกสง่างาม และผิวพรรณดี ชื่นชอบการอ่านหนังสือริมทะเล

และได้บังเอิญพบกับโอที่ริมชายหาด 
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สถานที่ (Location) 

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยที่จะเน้นการถ่ายท าในหาดต่างๆดังนี้ 

1. อ่าวพร้าว เนื่องจากเป็นหาดที่ประสบปัญหาทางด้านน้ ามัน  

2. อ่าวไผ่ เนื่องจากเป็นหาดที่มีความสะดวกในการเดินทาง และอยู่กลางเกาะเสม็ด 

3. อ่าวลุงด า เนื่องจากเป็นหาดที่มีเอกลักษณ์ กล่าวคือ มีสะพานปลาทอดออกไปยังกลาง

ทะเล 

4. อ่าวปะการัง เนื่องจากเป็นอ่าวที่อยู่สุดเกาะของเกาะเสม็ด และมีน้ าทะเลที่สวยงาม 
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บทที่ 5 

การประเมินผลวีดีทัศน์ประกอบเพลง 

 “การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการจัดต่อการ

เหวี่ยง” เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าสู่การผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นศึกษาเรื่องขององค์ประกอบที่ควรจะมีในมิวสิควิดีโอซึ่งเน้นในเรื่องการเล่าเรื่อง

และรูปแบบการน าเสนอของสถานที่ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและผู้ผลิต

สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้แนวทางในการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงให้มีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด โดยการวางแผนโครงสร้างในการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ 

การน าเสนอชิ้นงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. เพลงที่ใช้ในงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. โครงสร้างของวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2.1 แก่นของเรื่อง (Theme) 

     กลุ่มเพื่อนฝูง 4 คนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเติมเต็มชีวิตของตน 

2.2 โครงเรื่อง (Plot) 

กลุ่มวัยรุ่น 4 คนได้แก่ โอ เบ๊นซ์ จูน ตี๊เป็นเพ่ือนกันตั้งแต่สมัยมัธยมแต่ได้แยกย้าย

กันไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆตามท่ีแต่ละคน ต้องการ และพอถึงในช่วงปิดเทอมทั้ง 4 คนก็ได้นัด

กันเพ่ือออกท่องเที่ยว ซึ่งจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็อยู่ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยองในการ

เดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ แต่ละคนก็มีแรงจูงใจของตัวเองต่างกันออกไปนั้นคือซึ่งแรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยวของเบ๊นซ์ก็มาจากการต้องการพักผ่อนจากชีวิตประจ าวัน ส่วนโอได้แรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยวมากจากการผิดหวังจากความรัก จูนได้รับแรงจูงใจการท่องเที่ยวมากจากต้องการหาสถานที่

ถ่ายรูปเพื่อส่งประกวดและต๊ีได้รับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมาจากต้องการจะกลับบ้านที่อยู่ในจังหวัด

ระยอง แต่ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวของทั้ง4คนในครั้งนี้จะมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันออกไป แต่ความจริง

แล้วจุดมุ่งหมายหลักในการท่องเที่ยวของทุกคนในครั้งนี้นั้นก็คือ การได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปกับ

เพ่ือนฝูง รวมถึงการได้หลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจ าวันนั่นเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

2.3 บุคลิกลักษณะตัวละคร (Character) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่5-1    “เบ๊นซ์” ชนกนันท์ วงศ์วิเศษ รับบทเป็น เบ๊นซ์ 

      เบ๊นซ์ (เพศหญิง อายุ 20ปี) หนึ่งในกลุ่มเพ่ือนสี่คนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 

เป็นคนที่ริเริ่มชักชวนเพ่ือนออกไปเที่ยว เป็นเด็กขยัน เรียนเก่ง มีจุดประสงค์ในการออกเดินทาง

ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5-2    “ต๊ี” จิตติ พงษ์ไพบูลย์ รับบทเป็น ตี๊ 

ตี๊ (เพศชาย อายุ 20ปี) หนึ่งในกลุ่มเพ่ือนสี่คนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เป็นคน

ระยองเมื่อเพ่ือนเสนอว่าอยากท่องเที่ยวต่างจังหวัด จึงชักชวนให้มาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ด เนื่องจาก
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ใกล้บ้านตน เป็นคนมีบุคลิก สนุก เฮฮา เป็นคนเรียกเสียงหัวเราะของเพ่ือนๆ มีจุดประสงค์ในการออก

เดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาเท่ียวกับเพ่ือนและกลับบ้านของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5-3    “จูน” ศศิมา นิยม รับบทเป็น จูน  

จูน (เพศหญิง อายุ 20 ปี) หนึ่งในกลุ่มเพ่ือนสี่คนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เป็น

ช่างภาพประจ ากลุ่ม ชื่นชอบการถ่ายรูป โดยเฉพาะการถ่ายธรรมชาติ ชอบความเร้าใจ และหาสิ่ง

ใหม่ๆให้กับตัวเอง มีจุดประสงค์ในการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อถ่ายภาพส่งประกวด 
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ภาพที่ 5-4    “โอ” โอฬาร กวีตรง รับบทเป็น โอ 

โอ (เพศชาย อายุ 20 ปี) หนึ่งในกลุ่มเพื่อนสี่คนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เป็นคนพ่ึง

ผิดหวังจากความรัก ท าให้เงียบ ไม่ค่อยพูดจากับใครเนื่องจากยังมีความโศกเศร้า มีจุดประสงค์ในการ

ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อลืมอดีตเกี่ยวกับการผิดหวังในความรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5-5    “แป้ง” ชุดา นวลปลั่ง บทเป็น หญิงสาวที่เสม็ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

แป้ง (เพศหญิง อายุ 19ปี) เป็นผู้หญิงที่กลุ่มเพ่ือน4คนไปเจอที่เสม็ด โดยเมื่อได้เจอแป้งโอก็

เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไป ในครั้งที่สองที่ได้เจอโอและแป้งมีโอกาสได้คุยกันเนื่องจากอ่านหนังสือเล่ม

เดียวกัน และก็ได้คุยกันต่อๆมา  

2.4 อารมณ์และโทนสีอ้างอิง (Mood & Tone Reference) 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5-6      ภาพจาก Isle of Kaua'i : Hawaii  

 โทนสีจากวิดีโอน าเสนอ “Isle of Kaua'i” ใช้โทนภาพแบบอุ่น โดยมีการย้อมให้มีสีเหลือง 

และใช้ความตัดกันของสีน้อยท าให้ภาพดูนุ่มนวล 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-7    ภาพจาก Isle of Kaua'i :: Hawaii 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 โทนสีจากวิดีโอน าเสนอ “Isle of Kaua'i” ในฉากทะเลจะใช้การจูนสีเพ่ือให้เกิดความ

น่าสนใจ โดยจะเห็นว่าท้องฟ้าจะไม่เป็นสีฟ้าทั้งหมด แต่จะมีสีอื่นแทรกกันอยู่ 

ในการถ่ายท าวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการเหวี่ ยงนั้น 

ภาพในวีดีทัศน์ประกอบเพลงจะมีการใช้สีภาพเป็นโทนเย็น สบายตา สว่างๆ และเน้นสีสันสดใสเพ่ือให้

กระตุ้นให้รู้สึกถึงความสนุก และเหมาะกับวัยรุ่น 

2.5 สถานที่ในการถ่ายท า (Location) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8   แผนที่เกาะเสม็ด 

  เกาะเสม็ด เป็นเกาะในต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติเขา

แหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยอง ที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย

และต่างประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ มี

ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ 

อาจเป็นเพราะที่เกาะเสม็ดนี้มีหาดทรายขาวละเอียดอยู่ท่ัวไป เหตุที่ชื่อว่าเกาะเสม็ดก็เพราะมีต้นเสม็ด

ขาวและเสม็ดแดงข้ึนอยู่มาก ชาวบ้านน ามาใช้เป็นไต้เพ่ือจุดไฟ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 ภาพที่ 5-9   “อ่าวไผ่” เกาะเสม็ด 

  “อ่าวไผ่” เป็นอ่าวที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องโขดหินตามชายหาด อีกทั้งยังเป็นหาดที่ใกล้กับ

ท่าเรือท าให้มีความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว และยังมีร้านอาหารต่างๆ , การแสดงไฟและสถาน

บันเทิงในเวลากลางคืน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-10   “อ่าวพร้าว” เกาะเสม็ด 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-11   “อ่าวพร้าว” เกาะเสม็ด 

 เป็นอ่าวที่ห่างจากท่าเรื่อประมาน 2 กิโลเมตร และเป็นหาดเดียวของเกาะเสม็ดที่อยู่ฝั่ง

ตะวันตก มีชายหาดยาวประมาณ 600 เมตร เป็นอ่าวที่ได้รับอุบัติเหตุคราบน้ ามันในปี 2556 ท าให้

จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 5-12    “อ่าวปะการัง” เกาะเสม็ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 เป็นอ่าวที่อยู่สุดเกาะในฝั่งตะวันออกของเกาะเสม็ด เนื่องจากการเดินทางเข้าไปล าบากจึง

ต้องจ าเป็นที่จะนั่งเรือเข้าไป เป็นหาดที่มีโรงแรมเดียวชื่อว่า “นิมานรดี รีสอร์ท”  

 

 

 

   

 

 

ภาพที่ 5-13    “อ่าวลุงด า” เกาะเสม็ด 

 อ่าวลุงด าเป็นอ่าวที่มีสะพานปลาที่ทอดยาวออกไปในทะเลและมีร้านอาหารตั้งอยู่บนสะพาน

ปลาเป็นเอกลักษณ์ ห่างจากท่าเรือประมาน 8 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-14    สถานที่ชมพระอาทิตย์ตกอ่าวลุงด า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 เป็นช่องเขาที่สามารถเดินลงไปถึงทะเลได้ แต่ไม่มีชายหาดและเป็นที่ที่เหมาะกับการนั่งชม

พระอาทิตย์ตกดนิ  

 

3 Costume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-15 เครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรี 
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สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-16 เครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรี 

 ปัจจุบันการเครื่องแต่งการส าหรับสุภาพสตรีอายุระหว่าง 17-25 ปี ในการออกเดินทางไป

ท่องเที่ยวนั้น จะมีการเลือกใส่เสื้อผ้าที่สวยงามโดยทีจ่ะสวมเสื้อผ้าที่เป็นเดรสยาวที่มีสีสันสวยงามและ

ลวดลายต่างๆและส าหรับเสื้อภาพส าหรับช่างภาพที่เป็นสุภาพสตรี จะมีสไตล์ที่ให้ความรู้สึกต้องการ

ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต หรือต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิต โดยที่จะสวมเสื้อซีทรูสีขาวและใส่

กางเกงขาสั้น และยังมีแจ๊คเกตเป็นองค์ประกอบ 
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ภาพที่ 5-17 เครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพบุรุษ 

 ส าหรับเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพบุรุษจะให้ความรู้สึกถึงความสบายในการออกเดินทาง

ท่องเที่ยว โดยที่จะใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อยืดที่มีสีสันสดใสเพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศริมชายหาดหรือ

ทะเล 
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4 ก าหนดการถ่ายท า (Production) 

- ถ่ายท าวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556  

 เวลา :  17.00 – 18.00 น. 

 สถานที ่:  รถตู้อนุสาวรีย์ – ระยอง 

 ฉาก :   กลุ่มเพ่ือนทั้ง 4 คน ออกเดินไปจังหวัดระยองโดยรถตู้ 

-    ถ่ายท าวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 

เวลา :  7.30 – 9.00 น.  

สถานที่ :  รถกระบะจากจังหวัดระยองไปท่าเพ 

ฉาก :   Insert การเดินทางเช่น ป้ายบอกสถานที่ วิวทิวทัศน์ บรรยากาศการเดินทาง 

เวลา :  10.00 – 11.30 น.  

สถานที่ :  บนเรือข้ามฝากไปเกาะเสม็ด 

ฉาก :  การเดินทางไปยังเกาะเสม็ด โดยเรือ บรรยากาศรอบๆ  

เวลา :  13.00 – 17.00 น. 

สถานที่ :  อ่าวปะการัง 

ฉาก :  โอและแป้งพบกันครั้งท่ี 2   

ฉาก :   กลุ่มเพ่ือนทั้ง 4 คน ลงเล่นน้ า ดูปะการัง ใต้น้ า 

และภาพบรรยากาศของอ่าวปะการัง วิวทิวทัศน์ 

เวลา :   17.30 – 18.30 น. 

สถานที่ :   จุดชมพระอาทิตย์อ่าวลุงด า 

   ส
ำนกัหอ
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ฉาก :   ทั้ง 4 คนนั่งชมพระอาทิตย์ตก 

เวลา :    22.00 – 00.00 น.  

สถานที่ :   อ่าวไผ่  

ฉาก :   กลางคืน 

-    ถ่ายท าวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 

เวลา :   07.00 – 09.00 น. 

สถานที่ :   อ่าวไผ่ 

ฉาก :   การพบกันครั้งแรกของแป้งและโอ 

เวลา :   10.30 – 12.00 น . 

สถานที่ :   อ่าวลุงด า 

ฉาก :    รับประทานอาหาร และจุดชมวิว 

เวลา  :   13.00 – 14.00 น  

สถานที่ :   อ่าวพร้าว 

ฉาก :    ลงเล่นน้ าของกลุ่มเพื่อนทั้ง 4 คน  

เวลา :   15.00 – 16.00 น. 

สถานที่ :   เรือเดินทางเกาะเสม็ด – ท่าเพ 

ฉาก :   บรรยากาศการเดินทางกลับของทั้ง 4 คน 

 8) ก าหนดการหลังการถ่ายท า (Post-production) 

- ตัดต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

   วันจันทร์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

- วีดีทัศน์ประกอบเพลงเสร็จสมบูรณ์ 

    วันพุธที่ 1 มกราคม 2556  

- ท า Teaser วีดีทัศน์ประกอบเพลง 

  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2556 
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สตรอรี่บอร์ดวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดย

การเหวี่ยงเรื่อง “All in Samed” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-18 สตรอรี่บอร์ด วีดีทัศน์ประกอบเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

ภาพที่ 5-19 สตรอรี่บอร์ด วีดีทัศน์ประกอบเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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สมุดกลาง



 

 

ผลการประเมินประสิทธิผล (หลังผลิตชิ้นงาน) 

 การศึกษาและการผลิตชิ้นงาน “การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผลกลังการผลิตชิ้นงานด้วยการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied 

Research) ท าการประเมินเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจุลนิพนธ์ข้อที่ 2 คือ เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผลิตขึ้น โดยใช้

เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือหลักใน

การเก็บข้อมูลและประเมินการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลง ดังนั้น จึงมีลักษณะดังนี้คือ 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว         

 1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์คือผู้ผลิตมิวสิควีดิโอ

และผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเปิดชิ้นงานให้รับชมก่อนการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผล  วีดี

ทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังจากการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเสร็จสิ้นแล้วใน

หัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว”         

 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจในการ

ท่องเที่ยว เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 17-22 ปีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 

10 คน โดนแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง กลุ่มละ 5 คน หลังจากการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยวิธีการ ในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการ

รับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว”     

 จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการประเมินมิวสิควีดิโอที่ผลิตขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบ 

เนื้อหา ตลอดจนภาพรวมของวีดีทัศน์ประกอบเพลง ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานให้

สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลหลังจากการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริม            

การท่องเที่ยว มีดังนี้         

 2.1 สัมภาษณ์ ( Interview) กลุ่มตัวอย่างผู้ผลิตมิวสิควีดิโอและผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว โดยให้เป็นผู้ประเมินผลวีดีทัศน์ประกอบเพลงหลังจากที่ได้รับชมผลงานวีดีทัศน์ประกอบ
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เพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว       

 2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประเมินผลวีดีทัศน์

ประกอบเพลงที่ผลิตขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขบทสรุปและการอภิปรายผลที่สมบูรณ์ โดยจะ

ท าการสนทนาในหัวข้อ “ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว” ซึ่งจะใช้เทคนิคการฉายออก (Projective Technique) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วย

ค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจได้เป็นอย่างดี (Lawrence Soley & Aaron Lee Smith: 

2008) ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมวีดี

ทัศน์ประกอบเพลงได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มนั้น จะประกอบด้วยแนว

ค าถาม ดังต่อไปนี้ 

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Format) 

- การน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงแบบเป็นเรื่องราว มีความเหมาะสมกับเพลงหรือไม่ 

- การน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงในช่องทางการน าเสนอใน Youtube มีความเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด 

- วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความสนใจมากน้อยเพียงใด 

- ความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอของวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวมาก

น้อยเพียงใด 

 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Content) 

- ความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง มากน้อยเพียงใด 

- มีความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดีทัศน์ประกอบเพลง มากน้อยเพียงใด 

- ความน่าติดตามของเรื่องราวในเนื้อหาวีดีทัศน์ประกอบเพลง มีความสนใจมากน้อยเพียงใด 

- เนื้อเรื่องของวีดีทัศน์ประกอบเพลงสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงให้ผู้ชมได้มากน้อยเพียงใด 

- ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของวีดีทัศน์ประกอบเพลงมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
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- คิดว่าวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวสามารถชักจูงให้ไปท่องเที่ยวมากน้อย    

เพียงใด 

 ความพึงพอใจในการตัดต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Graphic and Editing) 

- จังหวะในการตั ดต่อมีความเหมาะสมกับท านองเพลงหรือไม่ 

- ด้านกราฟฟิกดีไซน์มีความเหมาะสมหรือไม่ 

- ด้านมุมกล้องมีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม สวยงามหรือไม่ 

- ความพึงพอใจที่มีต่ออารมณ์โทนสีภาพเพียงใด 

 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Overview) 

- นักแสดงชายมีความเหมาะสมหรือสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามมากน้อยเพียงใด 

- นักแสดงหญิงมีความเหมาะสมหรือสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตามมากน้อยเพียงใด 

- ด้านเครื่องแต่งกายของนักแสดงมีความเหมาะสมหรือไม่ สวยงามหรือไม่ 

 ข้อเสนอแนะต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Advice) 

ผลการประเมินประสิทธิผลของวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการประเมินวีดีทัศน์ประกอบเพลงด้วยการเก็บรวมรวบข้อมูล

แบบสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอและผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งการสนทนากลุ่ม      

(Focus Group) ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือกลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจในการท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น

อายุระหว่าง 17-22ปี อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล จ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็นเพศ

ชายและเพศหญิง กลุ่มละ 6คน เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นความพึงพอใจ และ ประโยชน์ที่ได้รับจาก

การรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงของกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มเป้าหมาย ในด้านรูปแบบ เนื้อหา รวมถึง

วิธีการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลง แล้วน าผลที่ได้มาสรุปตามประเด็น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขวีดีทัศน์ประกอบเพลง 
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 โดยผลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

คือ ชคัทพล ใจน้อม หลังจากที่ได้รับชมผลงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้

เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง สามารถสรุปผลในแต่ละประเด็นค าถามได้ ดังต่อไปนี้  

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Format)        

      การน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงว่ามีความเหมาะสมดี เนื่องจากภาพโดยรวมของวีดี

ทัศน์มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นจึงสามารถท าให้เข้าใจในการแสดงได้ อีกทั้ง โดยรวมวัยรุ่นจะรู้ว่าตัว

ละครมีความรู้สึกอย่างไร แต่หากกลุ่มอายุช่วงอ่ืนมาดูอาจจะไม่ให้ความสนใจได้ เนื่อจากเนื้อเรื่อง

เฉพาะกลุ่มเกินไป         

  “โดยรวมมันก็โอเค และก็เหมาะสมในtarget ที่น าเสนออะ คือโดยรวมวัยรุ่นมันจะรู้อะว่า

ไอนี้อกหักถ้าเราfocusกับกลุ่มเป้าหมายได้มันก็จะตรงกับวัยรุ่นอะแหละ เพราะวัยรุ่นมันเข้าใจภาษา

ของมันเองอยู่แล้ว แต่ถ้าถามว่าให้ผู้ปกครองดู ผู้ปกครองก็คงดูแต่อาจดูไม่จบ” (ชคัทพล ใจน้อม, 

สัมภาษณ์, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)  

 2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Content) 

ผู้ ให้สัมภาษณ์มีความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง                         

ในระดับหนึ่ง แต่อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดว่าจะให้ใครดู ถ้าให้ผู้ใหญ่ดูก็จะน่าเบื่อ แต่ถ้าเป็นกลุ่ม

วัยรุ่นก็จะมีความพึงพอใจมากกว่า ในส่วนเนื้อเรื่องการสื่ออารมณ์ของวีดีทัศน์สามารถสื่ออารมณ์ของ

เพลงออกมาได้ดี ไม่เลือกเพลงที่โบราณเกินไป ทันสมัยเกินไป และให้อารมณ์เหมาะวัยรุ่น และสิ่งที่ผู้

สัมภาษณ์ประทับใจคือการน าเสนอวิวทิวทัศน์ใต้น้ าทะเลของเกาะเสม็ด   

 “แล้วเนื้อหาแบบนี้ถ้าให้วัยรุ่นดูมันก็ดี แต่ถ้าวัยอย่างผมดูมันก็เนิบๆ การก าหนดเนื้อหากับ

ความพึงพอใจก็อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายด้วย ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร” (ชคัทพล ใจน้อม, สัมภาษณ์, วันที่ 

4 กุมภาพันธ์ 2557) 

3. ความพึงพอใจในการตัดต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Graphic and Editing) 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าโดยรวมในงานตัดต่อถือว่าดี ตัดสนุกและตรงตามจังหวะเพลง 

ส่วนกราฟฟิคควรต้องแก้ไขบ้างเนื่องจากไม่เข้ากับชิ้นงาน ในด้านขององค์ประกอบภาพผู้ให้สัมภาษณ์

ให้ความเห็นว่าถ้าสามารถให้คะแนนในด้านขององค์ประกอบภาพผู้ให้สัมภาษณ์จะให้เกรดอยู่ในเกณฑ์ 
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ดี และควรปรับปรุงโทนสีให้เหมาะสมมากกว่านี้      

 “มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงที่เป็นไม่เก่ียวกับตัวละคร มีความน่าสนใจมาก สนุก แต่พอ

มาถึงตัวละครท าให้หนังดูเนิบไปเลย ถ้าไม่มีตัวละครเลยจะดีมากกท าเป็นวิดีโอพรีเซ้นไปเลย ดีกว่า

และ มุมกล้องให้ได้ประมานบี เพราะมันดีไม่ทั้งหมดอะ มันธรรมดาเกินไปส าหรับวัยรุ่นอะ น่าจะให้มี

ความน่าตื่นเต้นหน่อย มีมุมแปลกๆ การสั่นการเจิคก็น่าจะช่วยได้”(ชคัทพล ใจน้อม, สัมภาษณ์, วันที่ 

4 กุมภาพันธ์ 2557) 

4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Overview) 

ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกว่านักแสดงชายมีความเหมาะสมในเรื่องการมีเพศที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ท าให้ดูเป็นธรรมชาติของกลุ่มเพ่ือน แต่ควรปรับปรุงเรื่องของการก ากับอารมณ์ของตัวละครที่อกหัก

ส่วนนักแสดงหญิงมีความเหมาะสมมากกว่านักแสดงชาย ดูเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นมากกว่า อีกทั้ง

ด้านเครื่องแต่งกายของนักแสดงยังไม่เหมาะสมมากควรทันสมัยมากกว่านี้    

 “มันก็โอเค แต่ควรก ากับอารมณ์ให้ชัดเจนกว่านี้ เพราะอย่างที่บอกอกหักมันเล่นยาก แต่

การที่มีเพศท่ี3เข้ามามันก็เหมือนธรรมชาติของกลุ่มเพื่อน ตรงนี้ก็ถือว่าดี แตเ่ครื่องแต่งกายนี้ ผมว่ามัน

เชยไปแล้ว ผมว่าวัยรุ่นแต่งตัวอย่างในหนังเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้ว ปัจจุบันผมว่าถ้าผู้หญิงไปเที่ยวทะเลนี่มัน

ต้องแบบทูพีช กางเกงขาสั้นมากกว่า มันเลยดูเชยๆไปหน่อย” (ชคัทพล ใจน้อม, สัมภาษณ์, วันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2557) 

5. ข้อเสนอแนะต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Advice) 

  โดยรวมถือว่าดีแต่ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ เช่น โทนสีของภาพ และการจัดองค์ประกอบ

มุมกล้องใหม่ เนื่องจากมีความนิ่งและธรรมดา และดูเหมือนประดิษฐ์มากเกินไป  และควรตัดแก้ให้

สนุกกว่านี้ แก้โดยย้อมฟิล์มก่อนแล้วใส่ฟิลเตอร์ลงไป อย่างน้อยให้หนังชี้น าคนดูให้คล้อยตาม ในเรื่อง

การตัดต่อการเลือกซีนมีปัญหาตรงการจัดองค์ประกอบของภาพ มุมกล้องที่นิ่งไป ถ้าสามารถแก้ไขได้

ในสองเรื่องนี้ก็จะดีขึ้น       

 “หนังดูภาพรวมก็โอเค แต่อย่างที่บอกยาวไป ไปตัดให้แก้ให้สนุกกว่านี้ ถ้าจะแก้ก็แก้โดย

ย้อมฟิล์มก่อนเลย ผมว่าไปจับคู่สีดีๆแล้วใส่ฟิลเตอร์ลงไป อย่างน้อยให้หนังชี้น าคนดูให้คล้อยตามคนดู

ได้เราก็ควรท าก่อน” (ชคัทพล ใจน้อม, สัมภาษณ์, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) 
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      จากการประเมินผลหลังการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ใช้เทคนิคการเหวี่ยงผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความคิดเห็น

ว่า มีความชื่นชอบวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการเหวี่ยงแต่ไม่มาก 

ยังมีข้อที่ควรแก้และปรับปรุงเพ่ือให้ผลงานมีความน่าสนใจขึ้นไป 

      ด้านการสนทนสกลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ที่มีความสนใจ     

มิวสิควิดีโอและการท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 17-22 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล จ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงกลุ่มละ 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

เพศชาย  จ านวน 5 คน ได้แก่ 

1) นายจิตติ     พงไพบูลย์   

อายุ 20 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) นายไอศวร   การอ านวย    

อายุ 21 ปี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) นายโธรัยห์   เผด็จดัสกร    

อายุ 19 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4) นายสุกัลย์    เขตวรกาญจน์    

อายุ 19 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชราชภัฎจันทร์เกษม 

5) นายอธิชนม์   เศวตเศรนี    

อายุ 22 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

     เพศหญิง   จ านวน 5 คน ได้แก่ 

1) นางสาวศุภนุช     สวุรรณวงสก์ิจ  

อายุ 19 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2) นางสาวพันธ์วิรา  พรจรูญ        

อายุ 18 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนายโรง 

3) นางสาวศศิมา   นิยม   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 อายุ 20 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4) นางสาวสมิตา   เจริญพันธ์  

อายุ 19 ปี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5) นางสาวณิชา    ค าชื่น   

อายุ 22 ปี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 โดยจากผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือกลุ่มผู้ชมที่มี

ความสนใจมิวสิควิดีโอและการท่องเที่ยว ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 -22 ปี อาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในกลุ่มที่แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 5 คน สามารถสรุปผลในแต่

ประเด็นค าถามได้ ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวีดีทัศน์ (Format) 

กลุ่มเป้าหมายรู้สึกว่าการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงที่เป็นเรื่องราว มีความเหมาะสม

กับเพลงที่เลือก เพราะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาดี แต่บางช่วงยังคงเปลี่ยนเพลงแบบกระชาก

อารมณ์มากไป และการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่องทางการ     

น าเสนอใน Youtube นั้นเป็นสื่อที่หลายคนสะดวกต่อการเข้าถึง ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ใช้ Youtube จะสามารถแพร่กระจายให้ง่าย บรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในส่วนของวีดีทัศน์ประกอบเพลงนั้นมีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะ

เสม็ด ซึ่งเพิ่งเกิดปัญหาน้ ามันรั่ว  ท าให้คนไม่มั่นใจว่าปัจจุบันเสม็ดเป็นอย่างไร วีดีทัศน์ดังกล่าวจึงเป็น

สื่อที่แสดงให้เห็นภาพเกาะเสม็ดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างความพึงพอใจต่อการ

น าเสนอของวีดีทัศน์ประกอบเพลง เนื่องจากภาพสวย และการน าเสนอที่แปลกใหม่ ที่คล้ายกับ       

มิวสิควิดีโอและหนังสั้นรวมเข้าด้วยกัน  

“รูปแบบของวีดีทัศน์โดยรวมก็โอเค แต่ว่าบางตอนก็กระฉากอารม ไปท าให้ความรู้สึก

มันสะดุด แต่นอกเหนือจากนั้นมันก็ดีดูได้เรื่อยๆ” (ไอศวร การอ านวย, สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 

2557) 

 2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Content) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

     กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลงในระดับ

ปานกลาง เนื่องจากบางฉากยังดูแปลก และไม่เข้าใจในความหมายที่ต้องการจะสื่อสารออกมา ส่วนใน

เรื่องของความเข้าใจในเรื่องราวที่น าเสนอผ่านวีดีทัศน์ประกอบเพลง กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าด าเนินเรื่อง

แบบไม่ซับซ้อนมาก จึงท าให้เข้าใจได้ง่าย และวีดีทัศน์ประกอบเพลงนี้ค่อนข้างมีความน่าติดตามของ

เรื่องราวในเนื้อหา โดยดนตรีประกอบสามารถช่วยส่งเสริมให้มีความน่าติดตามได้เป็นอย่างดี ในส่วน

ของเนื้อเรื่องนั้นสามารถดึงดูดให้ติดตามได้ แตม่ีความยาวมากเกินไป และสถานที่ก็ไม่แตกต่างกันมาก 

จึงท าให้บางส่วนดูเหมือนไม่จ าเป็น ส าหรับเนื้อเรื่องกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าสามารถสื่ออารมณ์ของเพลง

ได้เป็นอย่างดี ท าให้รู้สึกถึงความสนุกของการออกเดินทางท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูง ผู้จัดท าเลือกเพลงได้

ดี เข้ากับบรรยากาศและเนื้อเรื่องที่ปรากฏ แต่ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของวีดีทัศน์ประกอบเพลงมี

ระยะเวลานานเกินไป อาจท าให้เกิดความน่าเบื่อได้ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นคิดว่าวีดีทัศน์ประกอบ

เพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถชักจูงให้อยากไปท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดได้ เพราะเมื่อได้รับชม

จนจบแล้วท าให้มีความเชื่อมั่นต่อเกาะเสม็ดมากขึ้น 

“เนื้อหาของวีดีทัศน์เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวัยรุ่น แต่บางฉากก็ดูแล้วงงๆว่าต้องการจะ

สื่ออะไรแล้วก็บางตอนก็น่าเบื่อ แต่ถ้าให้ดูจนจบก็ดูได้เรื่อยๆ ไม่ได้มีจุคพีค” (นายโธรัยห์   เผด็จดัสกร

, สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2557) 

 3. ความพึงพอใจในการตัดต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Graphic and Editing) 

 กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าจังหวะในการตัดต่อมีความเหมาะสมดี ท าให้ภาพและเสียงเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านกราฟฟิกดีไซน์สามารถจัดวางกราฟฟิกโดยรวมได้ดี แต่มีปัญหาด้านภาพแตก

ในด้านมุมกล้องมีการจัดองค์ประกอบที่ เหมาะสม ท า ให้การถ่ายทอดภาพวิวทิวทัศน์ดู                

สวยงามมากขึ้น และในเรื่องของฉากในวีดีทัศน์ประกอบเพลงมีความสวยงาม สามารถสื่อถึงเนื้อหา

และวัตถุประสงค์ได้ดี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความพึงพอใจที่มีต่ออารมณ์โทนสีภาพ การใช้สีของ

โทนภาพที่มีความสดใสท าให้ ดึงดูดวัยรุ่นได้อย่างดี 

“การตัดต่อตัดตรงจังหวะเพลง มีจังหวะขึ้นลง ท าให้ดูสนุก และกราฟฟิคก็ท าได้โอเค มี

ข้อเสียตรงที่ภาพมันไม่ชัด ถ้าแก้ตรงนี้ได้ก็จะเนียนมาก และที่โอเคท่ีสุดคือภาพสวยดี ดูภาพอย่าง

เดียวก็อยากไปแล้ว” (สุกัลย์ เขตวรกาญจน์, สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Overview) 

กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่านักแสดงชายมีความเหมาะสม สามารถดึงดูดให้ติดตามในระดับปาน

กลาง ในบางฉากก็แสดงไม่เป็นธรรมชาติ ส่วนนักแสดงหญิงมีความเหมาะสม สามารถดึงดูดให้ติดตาม

ได้ เพราะมีบุคลิกที่เหมาะสม ท่าทางมีเอกลักษณ์ และคาแรคเตอร์ชัดเจน นอกจากนี้ในเรื่องของ

เครื่องแต่งกายของนักแสดงนั้นมีความเหมาะสมต่อการไปทะเลดี เสื้อผ้ามีความสวยงาม 

“นักแสดงชายเล่นแข็งไปหน่อย มีคนนึงดูออกว่าไม่ใช้ผู้ชาย ในส่วนของนักแสดงหญิง

โอเคอยู่ สดใสดี เสื้อผ้าก็โอเคดูแล้วแต่ตัวหลากหลากดี” (อธิชนม์ เศวตเศรนี, สัมภาษณ์, วันที่ 1 

มีนาคม 2557) 

 5. ข้อเสนอแนะต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Advice) 

     กลุ่มเป้าหมายได้แนะน าแนวทางในการพัฒนาวีดีทัศน์ กล่าวคือ ควรลดทอนให้สั้นลง

และกระชับมากกว่านี้ เผื่อที่จะให้ผู้ชมไม่น่าเบื่อ เพราะกลุ่มตัวอย่างคิดว่าวีดีทัศน์มีความยาวเกินไป 

และควรดึงจุดเด่นของเสม็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ าทะเล ซึ่งเป็นเป็นความไม่เชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์

ของเกาะ ดังนั้นหากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด ควรดึงภาพของความเชื่อมั่นในชายหาด

และน้ าทะเลมากกว่านี้ 

“เวลาในวีดีทัศน์น่าจะตัดให้กระชับมากกว่านี้จะได้ไม่ยานและการน าเสนอเกาะเสม็ดควร

มีดีเทลมากกว่านี้ จะได้ดูมีความน่าสนใจ” (จิตติ พงไพบูลย์, สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2557) 

   จากผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือกลุ่มผู้ชมที่มีความ

สนใจมิวสิควีดิโอและการท่องเที่ยว ที่ เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 -22 ปี อาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในกลุ่มที่แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คน สามารถสรุปผลในแต่

ประเด็นค าถามได้ ดังต่อไปนี้ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Format) 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงแบบเป็นเรื่องราว     

มีความเหมาะสมกับเพลง เพราะภาพและเพลงประกอบเหมาะสมกันดี แต่ฉากบางฉากมีความขัดแย้ง 

เนื่องจากดนตรีประกอบให้ความรู้สึกยืดยาวไป ส่วนการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงในช่องทางการ

น าเสนอใน Youtube นั้นกลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีความเหมาะสมมาก เนื่องจากช่องทางนี้มีความสะดวก

ในการรับชม และกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

เนื่องจาก เมื่อหลังจากที่กลุ่มตัวอย่างรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงแล้ว ท าให้อยากไปเที่ยวเกาะเสม็ด

กับเพ่ือนๆ และในส่วนของความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอของวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวนั้น กลุ่มตัวอย่างพอใจ เนื่องจากได้รับชมแล้วรู้สึกอยากกลับไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดอีกครั้ง 

และรูส้ึกว่าเสม็ดกลับมาน่าเที่ยวแล้ว ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด  

“ก็รู้สึกว่าเหมาะสมดี เพราะก็เป็นอะไรที่สื่อถึงวัยรุ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพ่ือน เรื่องการ

ไปเที่ยวด้วยกัน หรือแม้แต่เรื่องความรัก มันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นแทบทุกคนให้ความสนใจ ไม่ก็ใฝ่ฝัน

อยากจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้กับเพ่ือนบ้าง แล้วเรื่องราวยังน าเสนอเกี่ยวกับการไปทะเล ซึ่งมันเป็น

สถานที่ยอดนิยมของวัยรุ่นในการไปเที่ยวอยู่แล้วด้วย ก็เลยรู้สึกว่าเป็นมิวสิควิดิโอที่น่าสนใจ แถมยัง

น าเสนอภาพไปในทางเดียวกับดนตรีที่เลือกมาใช้ ก็ท าให้เรารู้สึกอินมากขึ้น ไปอีก มันก็เหมือนกับเรา

ได้มานั่งดูภาพกิจกรรมที่เราเคยได้ท ากับเพ่ือนๆของเราเวลาไปเที่ยวทะเลด้วยกัน ซึ่งพอดูแล้วก็ท าให้

เรารู้สึกอยากออกไปเที่ยวกับเพ่ือนอีกครั้งหนึ่ง” (ศศิมา นิยม, สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2557) 

 2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Content) 

  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่มีต่อเรื่องราวในเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง ในแง่

ของเนื้อหาที่เล่าเรื่องของวีดีทัศน์ให้มีความเข้าใจง่าย และน่าสนใจ โดยผูกเรื่องต่างๆไว้กับกลุ่มวัยรุ่น  

สี่คน โดยมีแต่ละเรื่องราวของตัวเอง แต่ฉากผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบกันดูง่าย เกินไป และเนื่องเรื่อง

เข้าใจง่าย เพราะมีการวางเรื่องเป็นสถานที่ และไม่ซับซ้อนมาก ส่วนความน่าติดตามของเรื่องราวใน

เนื้อหาวีดีทัศน์ประกอบเพลงนั้นมีความน่าติดตาม เนื่องจากภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม 

ท าให้อยากจะทราบว่าตัวละครจะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ ไหนในเกาะต่อไป อีกทั้งเนื้อเรื่องของ   

วีดีทัศน์ประกอบเพลงสามารถดึงดูดให้ติดตามจนจบได้ เพราะเนื้อเรื่องมีการเกริ่นน าในเริ่มต้น และมี
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บทสรุปของแต่ละตัวละครที่ชัดเจนท าให้ติดตามจนจบ เนื้อเรื่องของวีดีทัศน์ประกอบเพลงสามารถสื่อ

อารมณ์ของเพลได้ เนื้อเรื่องส่งเสริมดนตรีประกอบได้อย่างดี เนื่องจากอารมณ์ของภาพและการตัดต่อ

ที่เข้ากับจังหวะของเพลง อีกทั้งโดยรวมแล้วดนตรีประกอบและภาพมีความสัมพันธ์ต่อเนื้อเรื่อง

ส่งเสริม และดึงจังหวะให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย ในเรื่องของระยะเวลาในการเล่าเรื่องนั้น         

มีความเหมาะสมดี แต่บางฉากมีความยืดเยื้อเกินไป และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้สามารถชักจูงให้ไปท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับชมจนจบแล้ว อยาก

ออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูง  

 “โดยรวมก็ดีนะคะ เพราะเริ่มตั้งแต่ไปเที่ยวเลยจนถึงกลับเลย ดูเป็นเรื่องราวระหว่าง

เพ่ือน มันก็เลยท าให้รู้สึกอยากไปเที่ยวกลับเพ่ือนอะคะ” (ศุภนุข สุวรรณวงส์กิจ, สัมภาษณ์, วันที่ 1 

มีนาคม 2557) 

 3. ความพึงพอใจในการตัดต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Graphic and Editing) 

              กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าจังหวะในการตัดต่อมีความเหมาะสมกับท านองเพลงดี ตัดต่อได้เข้า

กับจังหวะเพลง ท าให้ดูราบรื่น ส่วนด้านกราฟฟิกดีไซน์มีความเหมาะสมดี แต่ตอนที่มีการสนทนาผ่าน

โทรศัพท์มือถือ มีกราฟฟิกที่ภาพแตกอยู่บ้าง ทางด้านมุมกล้องมีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม      

มุมภาพสวยงาม ท าให้รู้สึกอยากจะไปเกาะเสม็ดมากขึ้น ฉากในวีดีทัศน์ประกอบเพลงก็มีความ 

สวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออารมณ์โทนสีภาพ

เพราะโทนสีมีความเหมาะสม ใช้สีที่สดใสจึงท าให้ภาพดูมีความสนุก อีกทั้งยังเน้นโทนสีฟ้า ซึ่งช่วย

ส่งเสริมให้ทะเลดูมีความสวยงามมากข้ึน   

 “ก็ตัดต่อได้เข้ากับเพลงดี ค่อนข้างชอบตอนเริ่มกับตอนฉากเที่ยวกลางคืน แต่อาจมีอารมณ์

สะดุดตอนท้ายบ้างนิดหน่อย แล้วก็บางทีตัดเร็วไปแล้วเปลี่ยนเยอะๆดูแล้วเวียนหัวนิดหน่อย แต่ก็ท า

ให้รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นลุ้นตามดีว่าภาพต่อไปที่ตัดมา จะก าลังท าอะไรกันอยู”่ (ศศิมา นิยม, สัมภาษณ์

, วันที่ 1 มีนาคม 2557) 
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4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Overview)                            

     กลุ่มตัวอย่างคิดว่านักแสดงชายมีความเหมาะสมหรือสามารถสื่อบทบาทของตัวเองได้

เป็นอย่างดี ถ่ายทอดอารมณ์ซึมเศร้าในตอนแรก และมีอารมณ์ร่าเริงในตอนหลังของวีดีทัศน์ และ

สามารถสื่ออารมณ์ได้ดี ส่วนนักแสดงหญิงเล่นได้เป็นธรรมชาติเหมือนได้ไปท่องเที่ยวจริงๆ นอกจากนี้

ด้านเครื่องแต่งกายของนักแสดงก็มีความสวยงาม และเหมาะกับการมาท่องเที่ยวทะเล มีความ

แตกต่างของเสื้อผ้าตามบุคลิกของแต่ละคนที่ชัดเจน 

 “ดีนะคะ ก็เข้ากับวัยรุ่นและสถานที่เที่ยว เป็นเสื้อผ้าที่ส่วนใหญ่ก็จะแต่งไปทะเลก็แต่งกัน

ประมาณนี”้ (สมิตา เจริญพันธ์, สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2557) 

5. ข้อเสนอแนะต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Advice) 

      ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ตัวเนื้อเรื่องมีการวางเรื่องที่ธรรมดาไป และฉากบางฉากมี

ความยืดเยื้อเกินไปท าให้อาจเกิดความเบื่อหน่ายได้  และการล าดับการเล่าเรื่องยังเป็นกลุ่มก้อน      

เมื่อจบสถานที่หนึ่งแล้วก็จบไป แต่จังหวะการตัดต่อถือว่าดี ท าให้เมื่อรับชมแล้ว ไม่รู้สึกสะดุด และ

ดนตรีประกอบก็ช่วยส่งเสริมภาพเป็นอย่างดี  

“อยากให้ลองเปลี่ยนเพลงตอนท้ายที่ก าลังจะกลับเพราะอาจจะช่วยท าให้ดูแล้วอารมณ์มันส

มูทกว่านี้ บางช๊อตที่น่าสนใจก็ทิ้งช่วงไว้หน่อย ไม่ต้องตัดเร็วจนเกินไป เพราะจะได้ท าให้งานน่าสนใจ

และสื่อภาพออกมาได้ ชัดเจนมากข้ึน เพราะโดยรวมแล้วงานก็ออกมาค่อนข้างดี ถ้าได้ปรับแก้อีกนิดๆ

หน่อยๆก็คงจะสมบูรณ์ขึ้น” (ศศิมา นิยม, สัมภาษณ์, วันที่ 1 มีนาคม 2557) 

      สรุปการท าสนทนากลุ่มที่เป็นเพศหญิงจ านวน 6 คน หลังที่ได้รับชมวีดีทัศน์ประกอบ

เพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความชื่นชอบในวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เนื่องจาก การน าเสนอภาพที่มีความสวยงาม เนื้อเรื่องที่สามารถเข้าใจง่าย และเพลงประกอบที่มี

ความไพเราะและยังช่วยส่งเสริมภาพเป็นอย่างดี จึงท าให้คนดูรู้สึกร่วมไปด้วยกับการไปท่องเที่ยวของ

ตัวละคร 

        จากผลสรุปข้างต้นผู้ศึกษาได้น ามาใช้ประเมินผลชิ้นงานเพ่ือให้ทราบถึงข้อคิดเห็นและ

ความพึงพอใจของผู้ผลิตมิวสิควิดีโอและกลุ่มเป้าหมายต่อการได้รับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับแนวคิดต่างๆมาจากมิวสิควิดีโอและภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวอย่างการศึกษา และมิวสิควิดีโอต่างๆที่ได้มีผู้ผลิตขึ้น ซึ่งน าไปสรุปผลและอภิปราย

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยและการผลิตชิ้นงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ 

“การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ชมที่ได้ชม

ผลงานในวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อได้รับชมจบแล้ว มีความเชื่อมั่นกลับมาสู่

เกาะเสม็ดอีกครั้ง ซึ่งวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดนั่นจะสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นและส่งเสริมให้คนได้ไปท่องเที่ยว โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิต    

มิวสิควิดีโอและผู้ผลิตสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบ

สัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและประเมินผลการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้สามารถสรุป 

อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ท าให้สามารถผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ โดนได้อาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาเป็นแนวทางในการผลิตวีดีทัศน์

ประกอบเพลงชิ้นนี้ขึ้น 

1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบของวีดีทัศน์ประกอบเพลง   

 กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่าการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงเป็นเรื่องราว มีความ

เหมาะสมกับเพลง ด้านการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงทาง Youtube มีความเหมาะสมมาก 

เพราะ เป็นสื่อทางโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ท าให้ง่ายต่อการ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายยังมีความสนใจในวีดีทัศน์ประกอบเพลงซึ่งเป็นการรวม

ระหว่างมิวสิควิดีโอและหนังสั้นเข้าด้วยกัน 
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2. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Content) 

 กลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีความค่อนข้างพึงพอใจต่อเรื่องราวของวีดีทัศน์ประกอบเพลงที่

น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่หลังจากสอบเสร็จก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยว โดยเลือกที่จะไป

เกาะเสม็ด และจากการด าเนินเรื่องราวตามสถานที่ของที่ต่างๆในเกาะเสม็ด ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับชมมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งการใช้เพลงที่ท าให้เกิดอารมณ์ร่วมหรืออารมณ์คล้อย

ตามนั้น ท าให้ผู้ที่ได้รับชมได้เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ตัวละครทั้ง 4 ตัวอยู่จริงๆ และดนตรีประกอบ

นั้นเองก็ยังมีส่วนช่วยให้เรื่องราวน่าติดตามมากข้ึนอีกด้วย 

 

3. ความพึงพอใจต่อการตัดต่อในวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Graphic & Editing) 

 ในการแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนมากมีความคิดเห็นว่า 

จังหวะในการตัดต่อมีความเหมาะสมกับท านองของเพลง และด้านการใช้กราฟิกดีไซร์มีค วาม

เหมาะสม แต่ว่าการท ากรอบสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือ ยังมีการแตกของภาพอยู่บ้าง ในด้านการจัด

องค์ประกอบของภาพมีการจัดองค์ประกอบที่สวยงาม เนื่องจาก การจัดองค์ประกอบที่ดีจะช่วยให้

สถานที่ท่องเที่ยวนั้นดูสวยงามมากขึ้น และการใช้โทนสีของภาพที่ดูสด ท าให้รู้สึกว่าภาพที่ ถ่ายทอด

ออกมานั้นมีความสดใสและน่ามองเช่นกัน 

 

4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Overview) 

 กลุ่มเป้าหมายทั้งสองเพศมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน คือ เพศหญิงมีความคิดเห็นว่า ทั้ง

นักแสดงหญิงและนักแสดงชาย มีการแสดงที่สมบทบาท แต่กลุ่มเป้าหมายเพศชายคิดว่านัดแสดงชาย

ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีการแสดงที่ไม่เป็นธรรมชาติ  แต่นักแสดงหญิงมีบุคลิกที่ชัดเจน แล้วดู

เหมาะสม ในด้านเครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้ามีความเหมาะสมกับการไปท่องเที่ยวทะเล และเหมาะสม

ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 

5. ข้อเสนอแนะต่อวีดีทัศน์ประกอบเพลง (Advice)    

 วีดีทัศน์ประกอบเพลงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ได้แก่ วีดีทัศน์ประกอบเพลงมีการส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวโดยใช้การวางเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจและไม่ซับซ้อนมากนะ จนเหมือนจะธรรมดามาก

เกินไป และเวลาของวีดีทัศน์ประกอบเพลงมีเวลามากเกินไป อีกทั้งในบางฉากยังยืดเยื้อ จึงท า ให้มี

ความน่าเบื่ออยู่บ้าง แต่ในส่วนการตัดต่อให้ตรงจังหวะโดยรวมถือว่าดี 

จากการประเมินการสนทนากลุ่มของเป้าหมาย ได้ผลสรุปว่าหลังจากที่ได้รับชมวีดิทัศน์

ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว “อยากไป”หรือ “ไม่อยากไป” เกาะเสม็ด โดยผู้ชมส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นว่า เมื่อได้รับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว มีความอยากที่จะ

เดินทางออกไปท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เพราะได้รับแรงจูงในทั้งด้านภาพและด้านเสียง อีกทั้งเรื่องราวที่

ง่ายต่อการเข้า และเพลงประกอบที่กระตุ้นอารมณ์ให้มีความคล้อยตาม มีความน่าสนใจและน่า

ติดตาม ว่าเกาะเสม็ดนั้นสวยงามเหมือนเดิมแล้วหรือยัง     

     โดยในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการน าเสนอเรื่องราวของวีดี ทัศน์

ประกอบเพลง สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้อย่างดี มีความน่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ได้รับผลกระทบทางทะเลอย่างหนัก ผู้ศึกษาจึงมีความพึงพอใจที่จะน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ที่ท า

ให้ผู้ชมสนใจและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้สถานที่ท่องเที่ยว โดยการน าเสนอในช่องทาง 

youtube ซึ่งเป็นโซเชียมีเดียล มีความเข้าถึงและแพร่กระจายได้กว้างขวางและรวดเร็ว ท าให้ง่ายต่อ

การเข้าถึง 

ในด้านความคิดเห็นและความพอใจในการจัดฉาก จัดแสง มุมกล้อง เสียง และการตัดต่อ 

เนื่องจากผลงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงนั้น มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว การถ่ายท าจึง

จ าเป็นต้องถ่ายแบบนอกสถานที่เป็นส่วนมาก ปัญหาที่มีในการจัดฉากคือการเดินทางไปเกาะเสม็ดซึ่ง

มีปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่สูง ท าให้มีเวลาถ่ายท าที่จ ากัด และการถ่ายแบบนอกสถานที่ ยังต้องท าการ

ถ่ายที่มีเวลาจ ากัด คือการถ่ายโดยแข่งกับแสง ด้านการตัดต่อใช้การล าดับภาพที่เข้าใจง่าย และการจัด

องค์ประกอบของภาพเข้ามาช่วยให้ภาพที่ถ่ายออกมาดูมีความน่าสนใจมากข้ึน   

      ในด้านความคิดเห็นและความพอใจในการตัดสินใจรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือว่าประสบความส าเร็จอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนมากมีความชื่น

ชอบวีดีทัศน์ประกอบเพลงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะมีภาพถ่ายที่สวยงามและเพลงประกอบ อีก

ทั้งเนื่องเรื่องการเดินทางที่ออกเดินทางพร้อมกับเพ่ือนฝูง ท าให้ผู้ที่ได้รับชมเกิดความอยากไป

ท่องเที่ยวตามสถานที่ที่วีดีทัศน์ถ่ายท า 
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จากที่กล่าวมานี้การสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลง ได้รับผลตอบรับที่ได้ตรงตรม

วัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาได้วางเป้าหมายไว้ โดยที่ผู้ชมผลงานวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของผู้ศึกษา เมื่อชมจบแล้วท าให้ผู้ที่ได้รับชมเกิดความอยากท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และการ

ผลิตผลงานของผู้ศึกษาเองได้อย่างมีคุณภาพ และสวยงามตามที่ต้องการ 

โดยภาพรวมแล้วผู้ศึกษามีความพอใจกับผลงานที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยตนเองได้

อย่างสุดความสามารถ ท าให้ได้ลองคิดและท าในสิ่งที่ไม่ได้ท ามาก่อนในทุกๆด้านของการผลิตวีดีทัศน์

ประกอบเพลง อีกทั้งได้รับค าแนะน ามาเป็นประโยชน์จากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และผู้

ก ากับมิวสิควิดีโอ ท าให้ได้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพระดับหนึ่ง 

อภิปรายผลการด าเนินงาน 

 จากการศึกษา วิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา และวิธีการน าเสนอวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการ

ประเมินประสิทธิผลวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 วีดีทัศน์ประกอบเพลงที่ดีนั้น ดนตรีประกอบหรือเพลงประกอบต้องช่วยสร้างให้ภาพหรือสิ่ง

ที่ต้องการน าเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น มีเรื่องราวชวนให้ติดตาม ในด้านการสร้างสรรค์วีดี ทัศน์

ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ใช้รูปแบบการเล่าเรื่องของมิวสิ ควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อ

ความหมายเป็นหลัก และการเสนอเรื่องราวเป็นมินิซีรี่ส์ มีการแสดงของตัวละครและบทพูดประกอบ

เป็นบางส่วน 

 ดังนั้น Deleuze (อ้างใน พัลพงศ์ สุวรรณวาทิน 2536: 26) กล่าวว่า ยุคหลังสมัยใหม่เป็น

วัฒนธรรมแห่งการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งปรากฏอย่างโดดเด่นผ่านผลงานมิวสิควิดีโอ และ

ด้วยอิทธิพลที่มีต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม การด าเนินเรื่องราวในมิวสิควิดีโอมักจะสะท้อนความ

ฝันและจินตนาการด้วยวิธีทางศิลปะ ท าให้รูปแบบของมิวสิควิดีโอแตกต่างกันออกไป  

 อีกทั้งอัลเดอร์ไฮด์ (Aufderheide 1986) ศาสตราจารย์ด้านวัฒนธรรมได้กล่าวถึงบทบาท

หน้าที่และความส าคัญของมิวสิควิดีโอ ดังนี้ 
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1. มิวสิควิดีโอเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการสื่อสารที่เป็นสัญลักษณ์ของ ศิลปิน นักร้องและ

เป็นชนวนให้เกิดการใช้เวลาและเงินส าหรับการซื้อหาของกลุ่มผู้บริโภค   

 2. มิวสิควิดี โอมีบทบาทในการเสนอสิ่ งแวดล้อม อารมณ์  และวัฒนธรรมวัยรุ่ น                  

(Youth Culture)         

 3. มิวสิควิดีโอเป็นพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular Song)  

 4. มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพ่ือการโฆษณาส่งเสริมการขายของบริษั ท               

เทปเพลง          

 5. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสร้างความฝัน จินตนาการ และวัฒนธรรมของวัยรุ่น 

ซึ่งจะการอ้างอิงที่กล่าวมานั้น จึงได้น ามาผลิตเป็นวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง ซึ่งสามารถเข้าไปมีบทบาทในสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมของวัยรุ่นและยังสามารถสร้างจินตนาการให้วัยรุ่นมีความอยากรู้อยากลองและต้องการที่

จะค้นหาประสบการณ์ของตน        

 โดยที่วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง

ได้ใช้หลักการด าเนินเรื่องให้ง่ายต่อความเข้าใจแก่ผู้ที่ได้รับชม อีกทั้งน าเสนอวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับชมเกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

 การผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการเหวี่ยง  ให้น่า

ติดตามและมีความน่าสนใจนั้น โดยผู้วิจัยได้น าเสนอถึงความเพียบพร้อมในทุกด้านของการท่องเที่ยว 

และก าหนดสถานที่เป็นทะเล เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นอายุ 17-22ปี เดินทางออกไปท่องเที่ยวทะเลและ

เกาะมากที่สุด และใช้เทคนิคในการ Transition ของภาพที่จะท าให้น่าสนใจและน่าติดตาม อีกทั้ง

แปลกใหม่กว่าวีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ  

 และจากการที่ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆในกระบวนการวิจัย ได้แก่ ทฤษฏีมิวสิควิดี

โอ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไปปฏิบัติในการถ่ายท าวีดีทัศน์

ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง จึงได้เห็นกระบวนการ

ท างานและปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

 หลักการส าคัญที่ส าคัญที่สุดที่ควรค านึงถึงในการสร้างสรรค์วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ได้แก่การที่ต้องจัดวางองค์ประกอบทุกอย่างที่จะปรากฏอยู่ในวีดีทัศน์ให้มี
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ความสวยงาม น่าสนใจ หรือจะกล่าวได้ว่าองค์ประกอบทุกอย่างในการผลิตสื่อส าหรับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวนั้นต้องมีการประดิษฐ์องค์ประกอบให้มีความสวยงาม ในทุกๆด้านได้แก่ วิวทิวทัศน์ การแต่ง

การของนักแสดงและตัวแสดงที่จะท าให้ผู้ที่ได้รับชมวีดีทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นมีแรงจูงใจ 

และสนใจในสถานที่ท่องเที่ยว 

 และในการถ่ายท าวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อ

โดยการเหวี่ยงมีปัญหาที่ส าคัญในการผลิตในหลายๆด้าน คือ 

 ปัญหาในการใช้เทคนิคการเหวี่ยง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญท่ีสุดในการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลง

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยง เนื่องจากเทคนิคนี้มีการถ่ายท าที่ยาก 

กล่าวนี้เมื่อถ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จ าเป็นต้องเหวี่ยงกล้องไปด้านใดด้านหนึ่ง และเมื่อจะถ่ายฉากต่อไป ก็

จ าเป็นต้องเหวี่ยงกล้องกลับมา ซึ่งยากต่อการท าให้ดูไม่สะดุด และอีกปัญหาส าหรับเทคนิคการเหวี่ยง

คือ ไม่สามารถใช้เทคนิคนี้เชื่อมในทุกๆฉากได้ เนื่องจากไม่เหมาะกับจังหวะเพลงที่มีความช้า หรือ

จังหวะของภาพที่ไม่รวดเร็วนัก ท าให้การน ามาใช้อาจจะต้องเลือกจังหวะให้เหมาะสม  

 ปัญหาในช่วงเวลาในการถ่ายท า กล่าวคือในช่วงระยะเวลาที่ถ่ายท าวีดีทัศน์ประกอบเพลง

นั้นเป็นช่วงเวลาที่มีมะสุม ท าให้น้ าทะเลไม่ใสเท่าที่ควร และยังท าให้คลื่นลมแรงยากที่จะถ่ายท าใน

ฉากทะเลและฉากใต้ทะเล  

 และยังมีปัญหาในสถานที่ เนื่องจากสถานที่ที่ไปถ่ายท าหรือเกาะเสม็ดนั้น ไม่ได้มีความ

สวยงามจึงต้องประดิษฐ์ฉากต่างๆหรือการหามุมกล้องเพ่ือให้ผลการถ่ายท าที่ออกมานั้นเกิ ดความ

สวยงามให้ได้มากที่สุด อีกทั้งเกาะเสม็ดนั้นมีพ้ืนที่ที่กว่างถึง 3 ,125ไร่และทางคมนาคมที่ไม่สะดวกท า

ให้ต้องใช้เวลาและความระมัดระวังในการเดินทาง จึงท าให้ไม่สามารถเดินทางไปถ่ายท าได้ทุกชายหาด  

 จากปัญหาที่กล่าวมานั้นท าให้การถ่ายท าวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหวี่ยงหรือการผลิตสื่อส าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรจะเลือก

ระยะเวลาถ่ายที่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงมรสุม และควรค านึงถึงการเดินทางต่างๆ รวมถึงการวางแผน

ในการถ่ายท าให้มีความรวบรัดและรอบคอบมากที่สุด อีกทั้งการเลือกเทคนิคในการน าเสนอผลงานให้

มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับเนื้อหาของงาน เพ่ือให้ชิ้นงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 

 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จะเป็นเรื่อง

ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านอุปกรณ์สถานที่       

 1.1 เนื่องจากการถ่านท าวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการถ่ายท าที่ 

เกาะเสม็ด จังหวัด ระยอง โดยต้องใช้งบประมาณที่สูงในการเดินทางและการพักค้างคืน จึงท าให้

สถานที่หรือฉากบางอย่างไม่เหมาะสมหรือสวยงามเท่าที่ควร      

 1.2 การไม่คมนาคมที่ไม่สะดวกของพ้ืนที่ซึ่งการเดินทางในเกาะเสม็ดมีพ้ืนถนนที่ไม่เรียบ

และเป็นอุปสรรคส าหรับการเดินทางและการถ่ายท า อีกทั้งยังไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใน

พ้ืนที่ ซึ่งบางพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าไปถ่ายท าได้เนื่องจากไม่ได้รับการอนุญาต 

 2. ด้านบุคลากร        

     2.1 ปัญหาเรื่องนักแสดง เนื่องจาก การเดินทางไปถ่ายท าที่เกาะเสม็ดนั้น จ าเป็นต้องพัก

ค้างคืน จึงมีปัญหาเรื่องการจัดการตารางเวลาของนักแสดงทั้ง 5 คนที่ไม่ตรงกัน จึงมีเวลาจ ากัดในการ

ถ่ายท าคือ 2วัน 1 คืนเท่านั้น        

     2.2 ปัญหาเรื่องขาดแคลนทีมงาน เนื่องจากในช่วงถ่ายท านั้นเป็นช่วงที่ทีมงานอ่ืนๆถ่าย

ท าด้วยเหมือนกัน จึงมีปัญหาด้านการแย่งทีมงานกัน ท าให้ทีมงานไม่เพียงพอต่อการถ่ายท า  

 3. ด้านเทคนิค        

     เนื่องจากเทคนิคการเหวี่ยงที่เลือกใช้นั้น มีข้อจ ากัดในหลายๆด้าน ท าให้ทางผู้ก ากับ

จ าเป็นต้องตัดทิ้งไป เนื่องจากไม่สามารถถ่ายท าได้ ทั้งข้อจ ากัดด้านสถานที่ หรือมุมภาพต่างๆ จึง

สามารถใส่เทคนิคการเหวี่ยงนี้ได้แค่บางจังหวะของวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

เท่านั้น 

4. ด้านการติดต่อจากแหล่งข้อมูล ฟฟฟฟฟห   

 เนื่องจากแหล่งข้อมูลการใช้สัมภาษณ์นั้นมีการติดต่อที่ล าบาก ไม่สามารถติดต่อได้

โดยตรงเนื่องจากแหล่งข้อมูลอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะ        

 ถ้าบุคคลใดมีความสนใจหัวข้อจุลนิพนธ์นี้ ควรจะศึกษารายละเอียดของวีดีทัศน์ประกอบ

เพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากๆ หรือแม้แต่มุมมองการถ่ายภาพ องค์ประกอบของภาพ และ

การดูตัวอย่างตา่งๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดและเทคนิคที่ใช้ด าเนินเรื่องราวใหม่ๆ ไม่ซ้ าแบบเดิม เพ่ือความ

น่าสนใจและการดึงดูดใจ ก็จะสามารถท าให้ชิ้นงานประสบความส าเร็จโดยง่าย  

 ในด้านการวางแผนก่อนการผลิตชิ้นงาน ควรวางแผนก่อนการถ่ายท าให้ดีและรอบคอบ 

ก าหนดเวลาถ่ายท าให้ครบถ้วนและควรค านึงถึงปัจจัยของแสง เนื่องจากวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการถ่ายแบบนอกสถานที่ แสงจึงจ าเป็นอย่างมาก ในด้านบท ควรวางแผน

การเขียนบทอย่างเหมาะสมเพื่อง่ายต่อการตัดต่อและการล าดับภาพ    

 ในด้านการตัดต่อนั้น ควรค านึงถึงการจัดวางคัทแต่ละคัท และสิ่งส าคัญของวีดีทัศน์ประกอบ

เพลงนั้นคือจังหวะของภาพและดนตรีประกอบที่ต้องสอดคล้องกัน และโทนสีของภาพที่ควรปรับให้

เข้ากับเรื่องราวในวีดีทัศน์ประกอบเพลง      

 ช่องทางการน าเสนอควรเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับชิ้นงาน เช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นั้น ควรเลือกช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เช่นการใช้ Social Media เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น 

เพราะสื่อด้านโซเชียมีเดียนั้น มีความง่ายต่อการเข้าถึง และเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว  

 “วีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว” ผู้ศึกษาคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ 

เนื่องจากปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมาก ที่ต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการน าเสนอ

สถานที่ท่องเที่ยวประเภทนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ

เหมาะสมที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพ่ิมเติมในส่วนของการสรุปผลการประเมินประสิทธิผล กลุ่มเป้าหมาย

ในการประเมินวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นได้ให้ความสนใจตอบรับเป็นอย่างดี 

การศึกษาการผลิตวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ จึงถือว่าประสบความส า

เร็ว ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องนี้สามารถน าหัวข้อจุลนิพนธ์ไปพัฒนาต่อได้ใหม่ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 

ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 

จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 
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แผนการด าเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
เดือน 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 

ศึกษาและวางแผนการ
วิจัย 

 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการผลิต (Pre-production) 

ก าหนดเนื้อหา รูปแบบ
วี ดี ทั ศ น์ แ ล ะ ก า ร
น าเสนอ 

 
 
 
 

                               

เขียนบทรายการ 
 
 

                               

จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อผลิตวี
ดีทัศน ์

 
 
 
 

                               

หานักแสดง 
 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนินงานผลิต (Production) 

ด าเนินการผลิต 
 
 

                               

ขั้นตอนการด าเนินงานหลังการผลิต (Post-production) 

เข้ากระบวนการล าดับ
ภาพและเสียง 

 
 
 

                               

การจัดกราฟิก 
 
 
 

                               

ทดลองน าเสนอ 
 
 

                               

วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ง า น 
อ ภิ ป ร า ย ผ ล  ส รุ ป
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การศึกษาและผลการ
ท างาน 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความคิดเหน็และความต้องการในการรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการเหวี่ยง 
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แบบสอบถามส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์เรื่อง เกี่ยวกับการสร้างสรรค์วีดิทัศน์ประกอบเพลง

เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการตัดต่อโดยการเหว่ียง 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการ

ในการรับชมวีดีทัศน์ประกอบเพลงเพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและน ามาสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบ
วีดีทัศน์ให้มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของท่านต่อไป 

2. ค าตอบในแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้ประโยชน์ ในด้านการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะไม่มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพของท่านแต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามทุก
ข้อตามความจริง 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่1 ข้อมูลด้านประชากรทั่วไป 

ส่วนที่2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ส่วนที่3 การรับชมสื่อ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลด้านประชากรทั่วไป 

1.1 เพศ   
 ชาย       หญิง    
1.2 อายุ     
 16 – 18      19 - 21  

 22 – 24       24ปีข้ึนไป 

1.3 ระดับการศึกษา  
 ต่ ากว่ามัธยมปลาย     มัธยมปลาย/ปวช. 
 อนุปริญญา/ปวส.     ปริญญาตรี  
 ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
 
 

   ส
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1.4 อาชีพ   
 นักเรียน      นักศึกษา 
 รับราชการ      พนักงานบริษัทเอกชน 

 รัฐวิสาหกิจ      เจ้าของธุรกิจ 

 อ่ืนๆ 

1.5 รายได้    
 3,000 – 5,000 บาท     5,001 – 7,000 บาท 
 7,001 – 9,000 บาท     9,001 – 12,000 บาท 

 12,000 บาทข้ึนไป 

ส่วนที่ 2 : พฤติกรรมการท่องเที่ยววัยรุ่นและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

2.1 ท่านไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยแค่ไหน 

  มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน    เดือนละ 1 ครั้ง 

  1-2 ครั้งต่อเดือน     3-4 ครั้งต่อเดือน 

  นานๆครั้ง 

 2.2 ระยะเวลาการท่องเที่ยว 

  1 วัน      2 – 3 วัน 

  3 – 4 วัน      มากกว่า 4 วันขึ้นไป   

 2.3 งบประมานในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

  น้อยกว่า 1,000 บาท     1,000 – 2,000 บาท 

  2,000 – 3,000 บาท     4,000 บาทข้ึนไป 

   ส
ำนกัหอ
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2.4 ประเภทของการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ 

 การท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูง    การท่องเที่ยวแบบBackpack 

  การท่องเที่ยวกับกับครอบครัว    การท่องเที่ยวโดยการทัศนศึกษา 

  การท่องเที่ยวจากการชิงโชค 

2.5 จ านวนคนในการออกท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

  1 คน       2 - 3 คน 

  3-5 คน       มากกว่า 5 คนขึ้นไป 

 2.6 สิ่งของที่ท่านต้องน าไปด้วยเวลาออกไปท่องเที่ยว 

 ................................................................................................................................................ ..

................................................................................................................................. .............................. 

2.7 ช่วงเวลาที่ท่านออกเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด  

  ช่วงปิดเทอม       วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  วันหยุดยาว        วันธรรมดา 

  อ่ืนๆ.................................. 

 2.8 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง 

  ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน       ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 

  ท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา     ท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  ท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรม     ท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย 

  อ่ืนๆ........................................... 

   ส
ำนกัหอ
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2.9 แหล่งท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ 

 น้ าตก       ภูเขาหรือดอยต่างๆ 

 ทะเล/เกาะต่างๆ      โบราณสถาน 

 อนุสรณ์สถาน      อุทยานต่างๆ  

 พิพิธภัณฑ์       ศาสนสถาน/วัด 

 แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและวัฒนธรรม เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง  

 อ่ืนๆ.......................................................    

2.10 กิจกรรมเมื่อไปท่องเที่ยว 

 ท่องเทีย่วตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 

 รับประทานอาหารที่ขึ้นชื่อในแต่ละพ้ืนที่ 

 การสังสรรค์กับเพื่อนฝูงในที่พัก 

 การพักผ่อนภายในที่พักหรือโรงแรม 

 เล่นออกก าลังกาย/เล่นกีฬา 

 อ่ืนๆ......................................................  

2.11 พาหนะที่ใช้เดินทางในการท่องเที่ยว 

  รถยนต์ส่วนตัว      รถทัวร์หรือรถประจ าทาง 

  รถไฟ       เครื่องบิน 

2.12 ทัศนคติในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว (ใส่อันดับ 1 - 10) 

 ___ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายในพื้นที ่

   ส
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 ___ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความสมบูรณ์ 

  ___ มีวิวทิวทัศน์ทีส่วยงาม 

  ___ ที่พักมีราคาสมเหตุสมผล 

  ___ ความสะดวกสบายของทีพั่ก 

  ___ การคมนาคมที่สะดวกง่ายต่อการเข้าถึง 

  ___ ความปลอดภัยของที่พัก 

  ___ มีความชื่นชอบสถานที่เป็นพิเศษในด้านความรู้สึก  

  ___ อาหารในพื้นที่เป็นที่ข้ึนชื่อ 

  ___ รับชมวีดีทัศน์ภาพประกอบเพลงเพ่ือแนะน าสถานที่ที่ท่องเที่ยวผ่านมิวสิควิดีโอ 

  ___ อ่ืนๆ................................ 
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2.13 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้ อ ย

ที่สุด 

1. ต้องการพักผ่อนจากชีวิตประจ าวัน      

2. สถานที่ทอ่งเที่ยวมีสวยงาม      

3. บรรยากาศมีความสดชื่น บริสุทธิ์      

4. การท่องเที่ยวเชิงค่านิยม(ต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิต)      

5. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โด่งดัง และรู้จักในวงกว้าง      

6. ท่องเที่ยวเนื่องจากได้ค าแนะน าจากคนใกล้ชิด      

7. ได้รบชมสถานที่ท่องเที่ยวจากสื่อต่างๆ      

8. ออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อค้นหาตัวเอง      

9. การท่องเที่ยวโดยไปพร้อมกับเพ่ือนฝูง      

10. การมีส่วนลดในการท่องเที่ยวของสถานที่ต่ างๆ 
(Promotion) 

     

 

2.14 ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวกับเพ่ือนฝูงและการท่องเที่ยวกับครอบครัวมีความแตกต่างกัน

หรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ไม่แตกต่าง เพระ…………………………………………………………………………………. 

 แตกต่าง   เพราะ.............................................................................................. 

   ส
ำนกัหอ
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ส่วนที่ 3 การรับชมสื่อ 

 3.1 ความถี่ในการรับชมสื่อเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

  1 ครั้งต่อสัปดาห์  2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

   มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 3.2 ท่านเคยรับชมสื่อด้านการท่องเที่ยวจากสื่อใดมากที่สุด 

  สารคดีการท่องเที่ยว      นิตยสารการท่องเที่ยว 

  รายการท่องเที่ยว      โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ 

  โฆษณาแฝงในมิวสิควิดีโอ/วิดีโอน าเสนอ   โฆษณาการท่องเที่ยว 

  Internet       อ่ืนๆ …………………………… 

 3.3 ท่านเกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการรับชมชื่อใดมากที่สุด 

  สารคดีการท่องเที่ยว      นิตยสารการท่องเที่ยว 

  รายการท่องเที่ยว      โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ 

  โฆษณาแฝงในมิวสิควิดีโอ/วิดีโอน าเสนอ   โฆษณาการท่องเที่ยว 

  Internet       อ่ืนๆ …………………………… 

3.4 ท่านคิดว่าองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของสื่อด้านการท่องเที่ยวคืออะไร?  

 ภาพถ่ายที่สวยงาม      เพลงประกอบไพเราะ 

 รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอ    มุมกล้องและการตัดต่อ 

 อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………….. 

   ส
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3.5 จากวีดิทัศน์ตัวอย่างที่ได้รับชม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพประกอบและเพลง 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………………..………… 
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ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์คุณชคัทพล ใจน้อม หัวหน้างานถ่ายภาพ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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บทสัมภาษณ์คุณชคัทพล ใจน้อม หัวหน้างานถ่ายภาพ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์ในวันที่วันที่ 7 ตุลาคม 2556 

ผู้สัมภาษณ์ - สื่อของการท่องเที่ยวปัจจุบันมีลักษณะส าคัญอย่างไร 

คุณชคัทพล - ถ้าถามว่าสื่อของการท่องเที่ยวมีลักษณะส าคัญอย่างไร ต้องบอกว่าเหตุผลของการ

ท าสื่อและก็การท่องเที่ยวคืออะไร การท่องเที่ยวก็คือ ถ้าเรามองโดยมากเราจะมองเป็นสินค้า สินค้า

หนึ่ง เค้าจะเรียกว่าสินค้าทางการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นในเมื่อเราท าสินค้าให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ ในที่นี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราก็คือการท่องเที่ยว สินค้าก็คือการท่องเที่ยว โดย

ระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีสินค้า เราก็ต้องมีการสื่อสารการโฆษณา หลักการตลาด เราก็เอามาจับตรงนี้ 

แล้วที่สิ่งส าคัญในการท าสื่อการท่องเที่ยว มันก็คือเป้าหมายการตลาดของการท าผลิตภัณฑ์ทั่วไปอะ

แหละ คือได้ประโยชน์ในด้านรายได้  เพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้อันดับหนึ่ง  ทั้งนี้ 

ททท.ในอดีตมีหน้าที่สร้างแบรนด์ให้กับการท่องเที่ยวของไทย แต่ปัจจุบันททท.ท าหน้าที่รักษาแบรนด์

ให้กับการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยากที่สุดแล้วในการท ากิจกรรมทางการตลาด เราก็ท า

ทั้งด้าน product ให้อยู่ในตลาดได้ยาวนาน การรักษาภาพลักษณ์ ดูแลสื่อ โดยสรุปแล้วททท.มีหน้าที่

ท ากิจกรรมทางการตลาดกับสินค้าท่ีเรียกว่าประเทศไทย  

ผู้สัมภาษณ์ - โฆษณาการสื่อสารในปัจจุบันมีความประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 

คุณชคัทพล  - ตรงนี้มันไม่ได้อยู่แค่เรา การประสบความส าเร็จเนี่ย ถ้าเราเรียนด้านMarketing 

เนี่ย เราจะรู้ว่าปัจจัยของการตลาดมันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ เศรษฐกิจ โลก สังคม GDP 

อะไรก็แล้วแต่มันมีผลกระทบหมด เพราะฉะนั้นเราท าได้แค่รักษาตลาดให้ดีที่สุด ตอนนี้เรามีแบรนว่า 

Amzing Thaland อะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าเมืองนอกเค้าก็มี ก็มีความรุนแรงของการแข่งขัน  ยิ่งตอนนี้

เราจะเข้าระบบ AEC ลาวก็ส่งคนมาเรียนรู้ในไทย เสร็จแล้วพอเค้ากลับไปเนี่ย ในขณะที่เราสอนอยู่ 

ป่าเขาในประเทศของเราก็ถูกท าลายไป แต่ขณะที่ลาวส่งคนมาแล้วกลับไปเนี่ย บ้านเมืองเค้ายัง

เหมือนเดิม ต่อไปเนี่ยจะแย่  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วททท. เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้วยรึเปล่าครับ? 

   ส
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คุณชคัทพล  - เป้าหมายส าหรับการตลาดสมัยนี้คือ 3.0 หมายความว่า เราคิดถึง MINE เวลาเรา

ท า แบรนด์โฆษณาเม่ือก่อนเนี่ยเค้าจะบอกว่า ไปเพชรบุรี กินนู้นั้นนี้ แต่ปัจจุบัน Philip Kotler ที่เป็น

กูรูในวงการนี้ได้คิด 3.0ข้ึนมา มันไม่ได้ขายแค่นั้นแล้ว แต่มันขายคุณค่าทางด้านจิตใจด้วย ดังนั้นเวลา

เราท าโฆษณาในปัจจุบัน เราจะยึดหลักนี้ละ เราจะไม่ Hard Sale ละ ไม่ใช่ไปเสม็ดเสร็จทุกราย ไม่ใช่ 

อาจจะเป็นแบบ ไปเสม็ด ได้หัวใจกิ๊กกลับมา ค าพูดมันก็จะSoftลงมาจริง แต่เอาผู้บริโภคเป็นตัวตั้ง 

ผู้สัมภาษณ์ - เหมือนกับว่าไมได้ขายแต่ไปจูงใจเค้ามากกว่า  

คุณชคัทพล  - ใช่ มันคือการไป Inspiration ซึ่งส่วนมาเรา(ททท.)จะแค่คิด แล้วจ้างบริษัทเอเจนซี่

ท า Production  ซึ่งเราท าเองในการคิด ซึ่งเอเจนซี่มีช่องทางในการตลาด เค้าสามารถซื้อเวลาทีวีได้

เร็วกว่าเรา เค้าเหมือนนายหน้า ซึ่งยังไงเราก็ต้องซื้อเค้าอยู่ดี 

ผู้สัมภาษณ์ - กลุ่มเป้าหมายของสื่อท่ีถกูผลิตเป็นใคร 

คุณชคัทพล  - ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีอ านาจการจ่าย ฟังอย่างนี้อย่าสับสนนะ บางที่ผู้มีอ านาจ

การจ่ายก็ไม่มีอ านาจตัดสินใจก็มี อย่างเช่น คนคนหนึ่งมีครอบครัว มีลูก2คน ลองคิดดูว่าอ านาจการ

ตัดสินใจจะข้ึนอยู่กลับใคร การซื้อ การจะจอดรถแวะซื้อของ ดังนั้นถา้ถามว่าเป้าหมายของการตลาดมี

เป้าหมายเป็นใคร คือเป็นคนที่คิดว่าจะไปเที่ยว คือมีรายได้ ถ้าเรามองGapให้มันเยอะมันก็เยอะ แต่

ถ้าScope มันว่า เป็นDismarket รึเปล่า เป็นเฉพาะทางรึเปล่า ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราท าตลาดวัยรุ่น 

ก็ต้องถามว่า วัยรุ่นเนี่ย เรียนจบยัง หรืออยู่ปีไหน 

ผู้สัมภาษณ์ - จากที่ผมท าแบบสอบถามมาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่จบ  

คุณชคัทพล  - แล้วมันได้ไปเที่ยวไหนไกลมั้ย มันมีเงินไปในทริปนั้นเท่าไหร่ 

ผู้สัมภาษณ์ - ประมาน 2000-4000ครับ 

คุณชคัทพล  - ดังนั้นไอพวกนี้มันถึงต้องไปเป็นกลุ่ม 

ผู้สัมภาษณ์ - เลยต้องมาถามอ.ว่าการผลิตควรจะเป็นแบบไหน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณชคัทพล  - การผลิตโฆษณาเก่ียวกับสื่อพวกนี้ มันก็ไม่ง่ายนะ การสร้างแรงจูงใจกับสิ่งที่ ติ้กไป

เลยก็ได้ว่ากับความว่างเนี่ย ในเมื่อวัยรุ่นว่าง ในช่องว่างตรงนี้มันจะไปท าอะไรก็ได้ แต่การท่องเรา

จะต้องท าสื่อโฆษณาเพ่ือเติมเต็มช่องว่างเนี่ย ให้เค้าไปเที่ยว ที่เกิดประโยชน์เนี่ย เราต้องท ายังไง 

ผู้สัมภาษณ์ - แรงบันดาลใจในการผลิตสื่อท่องเที่ยว แนวการคิด 

คุณชคัทพล  - มันเป็นไตรมาส อย่างเช่น ไตรมาสแรกอาจจะสร้างภาพลักษณ์องค์กร ต่อมาดูยอด

ตลาด อะ ยอดตลาดตกเราอาจจะ Hard Sale คือมันขึ้นอยู่กับกลไกตลาด แต่ถามว่าถ้าตอนนี้จะขาย

โฆษณาให้วัยรุ่นยังไง ถ้าตอนนี้เราอาจจะได้ใช้พวก Super Star ใช้ดาราช่วย ตอนนี้ก็ยังคิดจะท า

ตลาดเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ท างานแล้ว แล้วหลงรักพวก 4 จุฑาเทพเนี่ย คนก็เที่ยวตามนะ อยู่ที่วัยด้วย

แหละ ถ้าถามว่าวัยรุ่นที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการอะไร ก็ไม่รู้ว่า ไม่ได้ศึกษา แต่ถ้าเราถามนะ 

อาจารย์ก็จะบอกว่า อาจารย์ไมได้ศึกษา กลุ่มตลาดอายุเท่านี้ อาจารย์ไม่รู้หลอกว่ากลุ่มอายุนี้ มันคิด

อะไร เพราะฉะนั้นเราต้องดูทริกนิดเดียวเนี่ย ดูหน่วยความจ าของวัยรุ่นที่ว่างเนี่ย เราเอาไปใส่ให้เค้า 

แต่จริงๆแล้วแนวโน้มของการโฆษณาของวัยรุ่นนะ เห็นมาหลายประเทศแล้ว คือเค้าขายประสบการณ์ 

มึงไปกะกูเลยกะกล้องอันนึง ประมาณว่าล่องแก่งก็ไปปีเขาก็ไป กล้องตัวเดียวเนี่ย มันพากันไป 3 - 4 

คนเนี่ย ถามว่าเราเห็นโฆษณาตัวเนี่ยถามว่ามันขายอะไร มันขายประสบการณื เ พียงแต่ว่าเราขาย

ประสบการณ์ได้น่าประทับใจแค่ไหน  

ผู้สัมภาษณ์ - เหมือนวัยรุ่นต้องการหาสิ่งใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิต 

คุณชคัทพล  - วัยรุ่นเมื่อมันได้หยุด 5 วันเนี่ย สมองมันจะฟุ้งซ่าน แต่เราก็จับใส่ตรงนี้อะ ให้มัน

แบบ เห้ยมึงต้องไปนะ พยายามสร้างประสบการณ์ตรงนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ - การน าเสนอสื่อการท่องเที่ยวควรเป็นแบบไหนและใช้วิธีการน าเสนอแบบไหน 

คุณชคัทพล  - โดยมากอิทธิพลในปัจจุบัน มันเป็นช่องทาง Social Network เท่าที่เราถาม

สถานการณ์ตอนนี้ ที่ได้ผลส าหรับคนวัยนี้ หมายถึงว่า สร้าง App หรือ มีแฟนเพจ ไม่ก็สร้างเป็นหนัง

สั้นปล่อยใน Youtube  

ผู้สัมภาษณ์ - ถ้าเป็นหนังสั้นอาจารย์จะคิดเป็นในเรื่องแบบไหน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณชคัทพล  - ก่อนอ่ืนต้องถามก่อนว่า Theme ของเราเนี่ยให้นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทย

หรือว่า นักท่องเที่ยวไทยชวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ผู้สัมภาษณ์ - ไทยเที่ยวไทยครับ  

คุณชคัทพล  - ไทยเที่ยวไทยเนี่ย ผมว่าสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการบอกวัยรุ่นเนี่ย คือการที่ต้องให้

มันเห็น ต้องให้มันสัมผัส สัมผัสทางวิญญาณ หมายถึงว่า ให้มันความรู้สึกกับเรา ก่อน ดังนั้นมันก็เข้า

หลักการตลาก 3.0 เหมือนกับการไปแม่ฮ่องสอน ถ้าเมื่อก่อนก็คงแบบ แม่ฮ่องสอนเว่ย เมืองสาม

หมอก สี่โค้งไร ไร้สาระ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราส่งไปให้เอเจนซี่ท า เกิดกลไกลตลาดเนี่ย Character ของ

เมืองเนี่ย แม่ฮ่องสอนคือวิถีชีวิตที่ แท้จริง ที่คุณจะจากไปโดยไม่มีวันรู้ลืม ภาษาอังกฤษจะใช้ 

Autenthic และที่มันดังเดิม เพราะฉะนั้น ลักษณะของวัยรุ่นมันก็จะไม่เกี่ยวกับตรงนี้และ น่าจะเป็น

ตื่นเต้นประสบการณ์ใหม่ เร้าใจ 

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วในการเลือกสถานที่ในแต่ละครั้ง อาจารย์ใช้เกณฑ์อะไรในการเลือก หรือแค่ดู

ทิศทางช่วงนั้น 

คุณชคัทพล  - ข้อหนึ่งเลยก็คือ ดินฟ้าอากาศ หรือ ฤดูต่างๆภาคใต้ภาคเหนือ หน้าหนาวไม่มีใคร

ไปเที่ยวทะเลหรอก ใช่มั้ย คนมักจะคิดว่าไปทะเลต้องไปหน้าร้อน และปัจจัยต่างๆเช่น ทะเลเมืองไทย

มันมีท้ังด้านอันดามันและอ่าวไทย เราตั้งใจให้เค้าไปเที่ยวไหนอะ 

ผู้สัมภาษณ์ - คือที่ผมเลือกไว้หลายที่มาก แต่ตอนนี้เป็นเกาะสีชังอะครับ ชลบุรี ตอนแรกมีทั้ง

แก่งกระจานที่เพชรบุรี เกาะทะลุที่ประจวบ และก็เกาะเสม็ด 

คุณชคัทพล  - เกาะสีชังเนี่ยขายได้ก็คือ Autenthic ความดังเดิมของชุมชน ซึ่ง ชุมชนนี้มีมาตั้งแต่

สมัยไหนแล้ว เราขายได้ เราขาย History ขายอาหาร ขายความใกล้ งบไม่เยอะ ทะเลโรแมนติก 

ประมาณว่าย้อนยุก น่าค้นหา เกาะอะไรวะมีคนอยู่ อยู่กันมาเป็น สองสามร้อยปี อยู่กันได้ไง ระทึกใจ

ไปกับเกาะสีชัง มันจะเป็นประสบการณ์โดยตรงของการค้นหา ค้นหาความเป็นไทยยังไง วังก็ยังมีบน

เกาะ ท าไมดั้นด้นกันมาเพราะอะไร ดินฟ้าอากาศยังไง ก็ถ้าว่างก็ไปห้องสมุดททท.นะ เป็นห้องสมุดที่ดี

เลยหละ มีทุกอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

ผู้สัมภาษณ์ - การผลิตสื่อส าหรับวัยรุ่นอาจารย์คิดว่าแตกต่างกับสื่อส าหรับกลุ่มอ่ืนมั้ยครับ 

   ส
ำนกัหอ
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คุณชคัทพล  - แตกต่างโดยสิ้นเชิง เพราะว่าตลาดของวัยรุ่นมันคือการปลุกกระแส ถ้าปลุกกระแส

มากเกินไปเนี่ย หรือว่า ใส่กระแสเชิงการอนุรักษ์มากเกินไปเนี่ย วัยรุ่นก็จะไม่รับ เพราะงั้นแค่ให้เค้า

ได้มาก่อน แล้วให้จิตส านึกเค้าเรียนรู้เอง  

ผู้สัมภาษณ์ - กระบวนการการผลิตแต่ละข้ันตอนใช้เวลานานมั้ย 

คุณชคัทพล  - สื่อวีดีทัศน์ไม่นานหรอก เพราะว่าหัวใจของสื่อของการผลิตวีดีทัศน์คือ Producer 

Script ไอถ่ายท าเนี่ย ปัจจุบันเนี่ย ไอการเคลื่อนกล้องไวๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแฟชั่นของการถ่าย แต่

สิ่งที่จะตึงตราตึงใจก็คือตัวScript ถ้าเราเป็นproducer เราก็ต้องอ่านสคริปให้ท่องแท้และหายใจให้

เป็นบทๆนั้น 

ผู้สัมภาษณ์ - โทนภาพ มุมกล้อง เทคนิคการตัดต่อ มีผลต่อวีดิทัศน์มั้ย 

คุณชคัทพล  - ก็มันเหมือน Production ทั่วไป มันก็ต้องมี Art มี Direction 

ผู้สัมภาษณ์ - เทคนิคเก่ียวกับการเหวี่ยงภาพ อ.คิดว่ามันจะสื่อสารกับวัยรุ่นได้ม้ัย 

คุณชคัทพล  - ก็วัยรุ่นที่มันชอบเกมส์ ชอบหน้าจอไวๆ ชอบแบบปาดไปปาดมา มันรับได้อยู่แล้ว

หละ เพียงแต่ว่าเรื่องท่ีมันจะไปใช้กับเทคนิคนี้มันจะเข้ากันรึเปล่า ถ้าไปใช้เทคนิคนี้กับเกาะสีชังเนี่ยจน

เกินพอดี มันก้จะไม่ใช่แล้ว แต่ถ้ามันไปเหวี่ยงตอนล่องแก่ง น้ าแรงระดับ 5 เนี่ย ปัดหน้าคนหัวเราะ 

ปัดมือพาย มันก็โอเค แต่ถ้าลองไปท าแบบนี้กับเกาะสีชังจะงงมั้ยอะ มันดูแล้วเนื้องเรื่องมันไม่เข้ากัน 

แต่จะบอกว่าการท่องเที่ยวในเกาะสีชังเนี่ย มันก็มีกิจกรรม เค้าก็อาจจะมีไม่รู้น่า อาจจะมี วินเซิฟ ไม่รู้

เหมือนกันนะ ไม่ได้นานแล้ว 

ผู้สัมภาษณ์ - วีดีทัศน์ประกอบเพลงเนี่ยควรมีความยาวเวลานานเท่าไหร่ 

คุณชคัทพล  - มันขึ้นอยู่กับหนังเราดีกว่า หนังเราปล่อยYoutube ใช้มั้ย ปกติแล้วอินเตอร์เน็ต 

แล้วเป็นแคมเป็นรู้เปล่า หรือเรื่องเดียวจบ 

ผู้สัมภาษณ์ - คืออาจจะเป็นเรื่องเดียวจบแต่ สามารถน าเทคนิคนี้ไปใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่

อ่ืนๆได ้

   ส
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คุณชคัทพล  - ตอบไม่ได้อะ ตอบไมได้หรอกว่าเวลาเหมาะเท่าไหร่ ตอบได้แค่ว่ามันน่าสนใจรึ

เปล่าถ้าเห็น 

ผู้สัมภาษณ์ - อ.คิดว่าน่าสนใจมั้ยครับ 

คุณชคัทพล  - น่าสนใจแต่ว่า เทคนิคนี้ไม่เข้าใจว่ามันจะเข้ากับเกาะสีชังรึเปล่าถ้ามันเป็นวัยรุ่น 

ผู้สัมภาษณ์ - เหมือนเป็นวัยรุ่นเฮฮา ออกไปแฮ้วกัน 

คุณชคัทพล  - บนเกาะสีชังไม่มีที่ใหเ้ฮ้วนะ  

ผู้สัมภาษณ์ - แบบใช้เทคนิคนี้ในการเปลี่ยนฉาก เช่นการลงน้ าตู้มแล้วออกไปอีกทีหนึ่ง 

คุณชคัทพล  - เข้าใจ เพียงแต่ว่า ไอฟิลบนเกาะสีชังเนี่ยมันมีแบบนี้ เยอะหรอ คือดูจาก

คาแรคเตอร์ของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย มันเป็น Slow Travel อะ แต่ละก้าวเดินมันเอิบอ่ิมกับอดีต มันไม่

เข้ากับเทคนิคนี้นะ ถ้าจะใช้จริงใกล้ที่สุดเราเอาไปเล่นกับ นครนายกสิ  ตอนนี้แก่งที่นครนายกหรือ

ปราจีนเนี่ย สุดตีนเลย น้ ากระจายอะ แบบเทคนิคนี้มันควรจะเป็น Adventureอะ 

ผู้สัมภาษณ์ - คือตอนที่คุยกับอาจารย์เค้าก็ติดเรื่องนี้เหมือนกันว่าใช้เทคนิคนี้กับที่ไหน แต่ว่าผล

โพลมันออกมาว่าวัยรุ่นชอบไปทะเลมากท่ีสุด  

คุณชคัทพล  - ใช่ แต่ว่าไม่ได้ไปเกาะสีชังหนิ มันอาจจะไปเกาะเสม็ดก็ได้ 

ผู้สัมภาษณ์ - อ.ก็บอกให้ไปเกาะเสม็ดแต่ว่า เค้าก็พูดอีกว่าเสม็ดวัยรุ่นไปอยู่แล้วจะไปส่งเสริมมัน

ท าไม 

คุณชคัทพล  - เกาะสีชังมัน Slow Travel วัยรุ่นเสียงดังก็ไมได้ เพราะมีกลุ่มทัวร์ที่เค้าชอบสงบๆ 

ส่วนใหญ่วัยรุ่นมันก็ไปแล้วกลับไม่ค้าง ที่พักก็แพงส าหรับวัยรุ่น และมันจะใช้มุมภาพล าบาก มีน้อยคน

เล่นน้ าส าหรับเกาะสีชัง 

ผู้สัมภาษณ์ - อ.ติดเรื่องสถานท่ีใช่มั้ยครับ 

คุณชคัทพล  - สถานที่มันไม่เอ้ืออ านวยให้ใช้เทคนิค เทคนิคมันน่าจะเป็นพวก Adventure 

มากกว่า 
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ผู้สัมภาษณ์ - ถ้าผมเปลี่ยนเป็นนครนายกจะดีกว่ามั้ยครับ 

คุณชคัทพล  - นครนายกมันมีประมาณ 5 น้ าตก และแก่งที่ล่องแก่งได้อีก มีหลายที่ และเส้นทาง

มันควรใช้เทคนิคอะถ้าเราใช้ซีนนั้นนะแล้วโผล่มาไวไวตรงรถบัสสีส้มนะ แต่เกาะสีชังไม่มีอะ  มีแต่

แหลมอะไรนั้นแหละ แค่นั้นอะ ซีนมันไม่อะ  
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ภาคผนวก ง 

บทสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสคิวิดีโอเพลง “นาฬิกาปลุก” กิตติคุณ กิตติโสวรรณ 

สัมภาษณ์วันที่ 20 กันยายน 2556 
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บทสัมภาษณ์ผู้ก ากับมิวสิควิดีโอเพลง “นาฬิกาปลุก” กิตติคุณ กิตติโสวรรณ 

 สัมภาษณ์วันที่ 20 กันยายน 2556 

ผู้สัมภาษณ์ - รบกวนขอประวัติส่วนตัวของพ่ีหน่อยนะครับ 

คุณกิตติคุณ - กิตติคุณ กิตติโสวรรณ การศึกษาที่ สถาปัตยกรรมการออกแบบ ภาควิชานิเทศศิลป์ 

พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ก ากับอยู่ท่ี Eyedropper Fill แต่ปัจจุบันเป็น Freelance 

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วประวัติด้านการท างาน 

คุณกิตติคุณ - เริ่มท าในปี 2008 ท าเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวประกอบคอนเสิร์ต (Visual) คือเรา

เริ่มท าตั้งแต่เราท าในพับ แบบRCAยังงี้ มีคอนเสิร์ตเค้าก็จ้างทีมเราไปเล่น ก็เอาเนี่ยน้องท าช่วงนี้ให้

หน่อย เป็นเพลงแนวๆ อินดี้หน่อย แล้วเราก็ท าภาพประกอบให้เค้า  แบบว่าวงดนตรีมาเล่นมี

ภาพประกอบนะ นี่คือจุดเริ่ม 

ผู้สัมภาษณ์ - คือเหมือนคล้ายๆเอ็มวีชนิดหนึ่งมั้ยครับ 

คุณกิตติคุณ - ไม่ๆ ท าแต่ภาพเคลื่อนไหว แต่ถามว่าคล้ายกับเอมวีมั้ย ก็คล้ายแต่ Visaul  ที่ว่าจะเป็น

เหมือนการอินโพรไวซ์ Improvise แบบ เพลงท่อนนี้เราคิดว่าประมาณนี้ แต่เอ็มวีมี 3 นาที เราก็ต้อง

ท าภาพให้ครบ 3 นาที ถูกปะ แต่ visualนี่คือ นาทีแรกท า 2คลิป แต่อีกนาทีต่อมาท าคลิปเดียวแบบนี้ 

ก็คือเพ่ือเหมือนเราจะไปดูคอนเสิรต์แล้วเห็นเป็นบอร์ดอย่างงี้ คือเราจะเริ่มจาก Projecterก่อน คือใน

RCA อย่างงี้ก็จะมี Projecterยิงเข้าไปในจอ พอวงดนตรีเล่นเราก็กดคลิป กดไปว่ามีอะไรบ้าง แล้ว

เสร็จแล้วก็พอปลายปีต่อมาก็ได้ท างานใหญ่ เป็นคอนเสิร์ตเป็น LED ใหญ่ๆแล้วต่อเข้าคอมแล้วก็จิ้มๆ

อะครับ 

ผู้สัมภาษณ์ - ในตอนนั้นท าท่ีบริษัท Eyedropper fill รึเปล่าครับ 

คุณกิตติคุณ - นี้คือพ่ึงเริ่มเป็น Eyedropper Fill ครับ คือเป็นเพ่ือนกันตั้งแต่มหาลัย แล้วเริ่มท างาน

มาด้วยกัน 

ผู้สัมภาษณ์ - ผลงานด้านเพลงที่รับผิดชอบในปัจจุบัน หรือเคยท าที่ผ่านมา 
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คุณกิตติคุณ - ตัวแรกจะเป็นนักประดาน้ าของ Terracotta มีเพลงนาฬิกาปลุก มีLula ความหวาน 

นี้คือทั้งหมดที่พ่ีเป็นผู้ก ากับเอง แล้วก็มีด้านโฆษณาครับ เป็นของTrue money valet แต่มันไม่ได้

ออกทีวี แต่ออกบน MRT และ BTS ที่เป็นเกี่ยวกับใช้ชีวิตประจ าวัน ใช้ Valet ยังไง ใช้ Application  

ผู้สัมภาษณ์ - ก่อนหน้านี้ก็มีการท าอะไร 

คุณกิตติคุณ - ก็ของ Eyedropper fill ก็มีท า visual ให้คอนเสิร์ต ท าเอ็มวี แล้วก็โฆษณา ท า 

Motion Graphic แล้วก็ท า CGให้โฆษณา คือง่ายๆเราท าภาพเคลื่อนไหวทุกประเภท  

ผู้สัมภาษณ์ - จุดเริ่มต้นที่เข้ามาท าวงการด้านเพลง 

คุณกิตติคุณ - คือมันเป็น connection ครับ ที่เริ่มตั้งแต่ท า Visual ให้คอนเสิร์ตพอจบแล้วก็มีพ่ีๆ

ชวนไปท าเอ็มวี แต่เอ็มวีแรกที่พ่ีท าพ่ีไม่ได้ก ากับเอง แต่เพ่ือนอีกคนก ากับเป็นของค่าย small room 

ซึ่งเข้ามาเล่นให้วงวันนั้น ก็ชวนเข้ามาท า ก็เลยได้ท า พอท าเสร็จพอมีพอ์ต อีกค่ายนึงก็มาติดต่อ เป็น

แบบนี้เรื่อยๆ เป็น Connection ไป  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วจุดเริ่มต้นแรกของการไปท า visual ให้คอนเสิร์ตเลยอะครับ 

คุณกิตติคุณ - จุดเริ่มต้นแรกคือ ท าตอนเรียนอยู่ คือคณะพ่ีจะงานนี่ชื่อว่า F Design  คืองานที่เอา

งานออกแบบของนักเรียนเนี่ยมาแสดงอะครับ เหมือนเป็น Exhibition อะครับ แล้วเสร็จแล้วเค้าก็จะ

มี อาจารย์เค้าจะเรียกว่า แก๊งไหนสนใจท าภาพเคลื่นไหว เรามีต าแหน่งนี้ให้ แต่คุณต้องท าภาพเองนะ 

ใช้ทักษะที่เรียนมาของคณะเนี่ยไปท า ตอนนั้นเค้าเชิญพ่ีกบ บอ คือแก๊งที่ เป็นรุ่นพ่ี ที่ เก่งท า

ภาพเคลื่อนไหวมาก่อน ได้จับงานกับพ่ีเค้า และพอมี F design ครั้งที่2 ก็เลยบอกอาจารย์ว่า เนี่ยเรา

จะมาขอท าเนี่ย อาจารย์ท่านก็ให้ พอท าปุปก็เป็นปากต่อปากว่าท าได้ ถามท าเอ็มวีได้เปล่า อะท าได้ก็

เลยลองท า จนไปท าสุดของภาพเคลื่อนไหวคือ Mapping คือเอา Projecter มายิงตึก  

ผู้สัมภาษณ์ - มิวสิควิดีโอที่ได้ก ากับมา พิเศษกว่าเพลงอ่ืนยังไง ในแง่เทคนิค การน าเสนอ มีจุดแข็ง

ในการน าเสนอลูกค้ายังไง 

คุณกิตติคุณ - ถ้าในประเทศไทยถือว่ามีจุดแข็ง แต่ถ้าต่างประเทศก็บอกไม่ได้เพราะว่าเราก็ใช้

Referenceของเค้ามาอยู่ดี เพราะว่าเรามีสามารถเอาไอเดียสดๆของเราไปขายลูกค้าได้ เราจะท า
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อย่างงี้ แต่ลูกค้าจะไม่เข้าใจ เราเลยต้องหา Reference ไปให้เค้าดูว่า เราจะท าอย่างนี้ๆนะ  

 จุดแข็งของงานคือ เทคนิคครับ เนื่องจากส่วนใหญ่ค่ายเพลงใหญ่เอ็มวีก็จะเป็นรูปแบบ มี

พระเอก นางเอก แก้วแตก ร้องไห้  กลายเป็นแพทเทิร์น แต่พอลูกค้ามองหาคนที่ท าเอ็มวี

นอกเหนือจากแพทเทินท่ีว่า เค้าจะมองหาอยู่ไม่กี่กลุ่มที่มี4-5 กลุ่ม และมี Freelanceอยู่อีกไม่กี่คน ที่

ท าได้ และประเด็นคือว่า พอเอาเทคนิคนี้ไปเสนอ อย่างที่เราบอก Raw Idea อย่างนี้ลูกค้าไม่เข้าใจ

ต้องหาแบบ เนี่ยผมมี Reference เมืองนอก 3ตัว คือผมเอาreference เมืองนอก3ตัวผสมกัน และได้

เป็นเอ็มวีของพ่ี แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เอาไอ3ตัวนี้มารวมกันหลอก เราก็แยกออกไปและเอาไอเดียเรา

มาใส่ด้วย แต่แค่เอาเทคนิคที่มันก าลังสดใหม่อยู่เนี่ย เอามาใช้กับงาน 

ผู้สัมภาษณ์ - พ่ีพอจะจ าได้มั้ยครับว่า Reference ที่เอามาใช้ในเพลงนาฬิกาปลุกของNymph คือ

เพลงอะไร 

คุณกิตติคุณ - เดี่ยวของนึกก่อนนะ  Sinemon อะไรสักอย่างเนี่ย แต่ก็ไม่เชิงเป็น Reference ของ 

nymph นะ แต่เค้าเป็นเอมวีที่ได้รางวัลระดับโลกตัวแรกที่ใช้มุมกล้องแบบนี้ แต่เค้าก็ไม่ได้ใช้กล้อง

แบบที่เราถ่าย เค้าใช้กล้องแบบใหญ่ น่าจะแอรี่ที่สามารถ Mount กะหัวได้ 

ผู้สัมภาษณ์ - คล้ายๆกับ Gopro เปล่าครับ 

คุณกิตติคุณ - เอ็มวี Nymphเนี่ยใช้ Gopro แต่พ่ีว่าน่าจะเป็น 5D Mark ll นะพ่ีว่า มันมีตัวต่อกับ

หน้า มิวสิควิดีโอตัวนี้ใช้ Gopro เป็นรุ่นแรกเลย ไม่ใช่ Gopro รุ่น3 และพอดีได้งานเอ็มวีนี้ และเราก็

ถนัดท าเอมวีแนวๆนี้ เราเลยท าเป็นตัวแรก และคิดว่าเราถนัดแนวนี้ เพราะมันเล่าเรื่องสนุก เพราะ 

Nymph เนี่ยมันมา Concept นาฬิกาปลุก และก็เนื้อเพลงมันก็แบบเข้ากับเนื้อเรื่อง และไม่ว่าจะ 

Eyedrop หรือใครท าเอ็มวีเนี่ย ก็จะเลือก location กรุงเทพ ซึ่งเราเบื่อ แล้วพอดีเพ่ือนพ่ีจะซื้อ

Gopro นะแล้วบ้านเพื่อนอยู่กาญจนบุรีนะ เราเลยได้ไปออกกองที่กาจนบุรี  

 

ผู้สัมภาษณ์ - ค าถามเก่ียวกับมิวสิควิดีโอในปัจจุบันแตกต่างกับในอดีตอย่างไร 

คุณกิตติคุณ - อันหนึ่งเลย งบประมาณ คือBudget คือเมื่อก่อน Budget เยอะกว่านี้มาก แต่เดี่ยวนี้
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มันน้อยลงไปเยอะ เมื่อก่อนการให้งบประมาณเอมวีบางตัวมีถึงหลักล้านก็มี แต่ Budget เดี่ยวนี้ให้งบ 

มีตั้งแต่หลักแสนถึงหลักหมื่น แต่ก็ยังมีหลักล้านอยู่ แต่จะเป็นค่ายเพลงที่ออกแนวเกาหลีอยู่ เช่นค่าย 

Mono Music ที่เป็นวงเต้นๆ 

ผู้สัมภาษณ์ - ท าไมวงเต้นๆถึงได้งบประมาณเยอะครับ 

คุณกิตติคุณ - ไม่ๆ อยู่ที่ค่ายเพลงนั้นอะว่างบประมาณเยอะแค่ไหน แต่ในทางเป็นจริง ทุกค่ายก็

ต้องการตัดงบแหละ เพราะว่าเค้าต้องลงทุนในเอ็มวีท าไมในเมื่อเค้าขายเพลงเป็นดิจิตอลอยู่แล้ว เอา

ยอด Download เค้าก็เลยคิดว่าก็หา Freelance มาท า งบมันก็ลดลงเรื่อยๆ เพราะ Freelance มัน

ก็จะตัดกันเองตัดกันไปตัดกันมา สมมุติพ่ีเป็นค่ายเพลงและน้องเป็นน้องจบใหม่ และพ่ีบอกน้องว่า 

ท าเอ็มวีเปล่า ของ Bodyslam เลยนะ แต่พ่ีไม่มีงบให้นะ น้องจะท าเปล่าหละ น้องก็ต้องตอบว่าท า 

เพราะโอ้โห ได้ท า Bodyslam เลยนะพ่ี  จึงท าให้งบมีความส าคัญน้อยลง แต่ว่าเอมวีที่เปลี่ยนแปลงไป

ก็คือ ไอเดียของเอ็มวีมีการเปิดกว้างข้ึน สดใหม่มากขึ้น ผู้ก ากับหน้าใหม่มากข้ึน อาจจะไม่ใหม่มาก แต่

พอเทคโนโลยีมันไปไกลเนี่ย ก็เกิดการ Copy เอ็มวีกันมากขึ้น เช่นแบบเอ็มวีไทยบางเพลงก๊อปเค้ามา

ทั้งดุ้น ทั้ง Font ทั้ง เนื่องเรื่อง ก็เลยโดนด่ากันป่าวๆ แต่เมื่อก่อนมันไม่มี ดู Rapter เมื่อก่อนสิ เค้าก็

ไม่ได้ก๊อป ก็เอามาเป็น reference แล้วก็มาเซทฉากท า แต่เดี่ยวนี้คุณต้องมี reference ที่รุนแรง

นิดนึง มี3-4 ตัวทีท าให้ลูกค้าเห็นภาพเวลาอีก เวลาคือปัจจัยส าคัญมากๆในการท าเอ็มวี เอ็มวีเมื่อก่อน

เค้าไม่ท าเร็วขนาดนี้ แบบ2อาทิตย์เอาเลยแบบนี้ ไม่ไหวหรอกครับ  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วเอ็มวีนาฬิกาปลุก ใช้เวลานานมั้ยอะครับ 

คุณกิตติคุณ - เดือนนึงครับ  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วความต่างของเอมวีด้านมุมอ่ืนๆในปัจจุบันกับอดีต 

คุณกิตติคุณ - โอเค ด้าน Quality ภาพแน่นอน เพราะว่ากล้องพัฒนามากขึ้น ท าให้คนธรรมเนี่ยซึ่งมี

แค่โนเกียเนี่ยไม่สามารถไปเล่นกล้องใหญ่ๆได้เพราะค่าเช่ามันแพง แต่เดี่ยวนี้เทคโนโลยีมันมี ใช้ไอโฟน

ก็ถ่ายหนังได้ สมัยพ่ีใช้กล้องครั้งแรกคือ 7D อะคนไทยยังไม่รู้จักเลยครับ พอเรายกกล้องขึ้นมาเค้าก็จะ

ชู 2นิ้ว เพราะเค้าไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ แต่พอเดี่ยวนี้ยกมาก็ อ๋อ ถ่ายวิดีโอได้หนิหว่า นึกออก

ปะ คือสมัยพ่ีอยู่ปี 4 มันค่อยๆเริ่มบูม พอมีเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น มันก็จะแปรผลันว่า น้องเป็นผู้
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ก ากับได้ น้องแค่มีแก๊ง มีเพ่ือนๆ มีทีมไฟ มีกล้อง และน้องแค่ใจกล้าเดินเข้ าไปในแกรมมี่บอกว่า พ่ี

ครับผมพึง่จบมา และมีพอร์ตครับ เค้าก็ยื่นข้อเสนอมาให้ น้องเอาเอ็มวีนี่ไปท า เอางบไปเท่านี้ น้องจะ

ท าไม่ท าก็แล้วแต่สิทธิ์ของน้อง  

ผู้สัมภาษณ์ - เอ็มวีเนี่ยมีผลต่ออุตสาหกรรมเพลงมากน้อยแค้ไหน 

คุณกิตติคุณ - มีค่อนค้างสูง แต่ไม่ได้มี100 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็น60 เปอร์เซ็นต์ที่ต้องท าให้ติดหูคน 

เพลงที่มีท่าเต้น เพลงที่ต้องใช้ Styling จัดๆ ท าให้เพลงขายดีขึ้น แต่ถ้ามาแนว Af ยังไงก็ไม่ค่อยมีผล

อยู่แล้ว คือแฟนเพลงก็อาจจะ อ๋อ Af คนนี้ออกเอ็มวี เห็นหน้าเห็นตาหล่อๆ แต่เราว่าก็ไม่ช่วยปะ เรา

ว่า ไอที่ช่วยๆคือเป็นแบบ ใบเตยอาร์สยาม หรือแบบ พวกที่ท่าเต้นรุนแรง หรือแบบพวกที่ต้องลงทุน

เยอะๆเนี่ย เอ็มวีจะช่วยท าให้ยอดขายมันมากขึ้น ดูได้ง่ายก็ แน่นอก ยิ่งยอดดู เยอะคนก็จะติดหู คนก็

จะไปโหลดเยอะ ยอดขายก็เยอะ อาเอส แกรมมี่เนี่ย เค้าไม่ได้เจาะตลาดกรุงเทพ เค้าเจาะไป

ต่างจังหวัด สมมุติอย่าง So cool เนี่ยขายกรุงเทพไม่ได้เลยนะ แต่ต่างจังหวัดเนี่ยขายดีมาก เพราะว่า

ตลาด Mass Production ของเค้าไม่ใช่กรุงเทพ แต่ตลาด Mass Production คือต่างจังหวัด ซึ่งต่อ

ให้คนในกรุงเทพซื้อทุกคนก็ยังเทียบยอดขายกับต่างจังหวัดไม่ได้ 

ผู้สัมภาษณ์ - มิวสิควิดีโอในแง่คิดของพ่ีเป็นอย่างไร    

คุณกิตติคุณ - ที่พ่ีคิดเป็นสองแบบ หนึ่งคือภาพเป็นเนื่องเรื่องกับเพลง ซึ่งท าให้คนฟังเนี่ยฟังเพลง

และเห็นภาพตาม และสองก็คือการตีโจทย์เพลงให้เป็นภาพโดยที่ภาพไม่ต้องซิ้งกับเพลงมากนักหรือ

ท าให้ภาพไม่ต้องตรงกับเพลงมากนักซึ่งภาพจะไปดึงจังหวะให้คนคิด  เหมือนกับการท าVisual ก็

เหมือนกับการท าเอ็มวีที่แบบ โห ดูแล้วเข้าหวะ กับ เอ๋อไม่เข้าหวะ ก็คล้ายๆกันเหมือนกับการท าเอ็มวี

ก็คือ เออ ตัดต่อดี มุมกล้องดี เนื้อเรื่องดี เนื้อเรื่องดีก็คือ สมมุติว่าเพลงมาเป็น Parallax งี้ เพลงคือบี 

ภาพคือเอ มันก็ต้องเป็นคู่ขนาน จะไปทับกันก็ได้ แต่พ่ีไม่เคยท าเอ็มวีทับกัน ท าเป็นคู่ขนานมาตลอด 

คือภาพมันจะไปซิ้งกับเพลง หรือไม่ก็หลุดโลกไปเลย แต่ค่ายใหญ่ๆ เราจะไม่สามารถท าแบบหลุดโลก

ได้ แต่พวกที่จะท าได้จะเป็นค่ายดนตรี Indy หรือเป็นพวกมีแต่เพลง Post Rock เราท าได้เพราะว่า

เพลงมันเป็นอิสระ แต่พวกค่ายใหญ่ๆเค้าจะมีบีฟมาก่อนเช่น แค่ค าว่า ชั้นรักเธอ เธอรักฉัน หรือ ฉัน

เลิกกับเขาเนี่ย เราก็ตีความหมายอะไรมากไม่ได้ ถ้าตีแบบติสๆเลยก็ดอกกุหลาบ นก เลือด โอเคคน

อาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเบสิค แต่ถ้าไปท ากับ Post Rock เราสามารถจิตนาการได้เป็นล้านๆเรื่อง 
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ผู้สัมภาษณ์ - กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันมั้ย 

คุณกิตติคุณ - บอกตามตรงว่าไม่ทราบเลย แต่ถ้าให้เดาคือ วัยรุ่นอย่างเดียวเลย วัยท างานส่วนใหญ่

จะฟัง แต่ไม่กระตือรือล้นที่จะตามชมมิวสิควิดีโอ เวลาเราท าเราไม่ซีเรียวเรื่องเจาะกลุ่มรึเปล่า 

เพราะว่าค่ายจะเป็นคนท าเอง แต่ว่าเราเป็นผู้ก ากับเนื่ย พอเราท าเสร็จเราอัพยูทูปปุ๊ป คอมเม้นเนี่ยจะ

เป็นตัวบ่งบอกถึงกลุ่มคนที่เข้ามาดูเองว่าอายุเท่าไหร่ เนี่ยวันนี้สัมภาษณ์มะวานเราเลยเข้าไปดู เพลง

นักประดาน้ า terracotta คอมเม้นล่าสุดก็มีมาเม้นว่า “สงสัยผู้ก ากับเล่นเกมส์ first person 

shooting มากไป” คือเราดูจากคอมเม้นเราก็จะรู้ว่าคนที่เข้ามาชมเนียไม่ได้แก่ 

ผู้สัมภาษณ์ - มิวสิควิดีโอในปัจจุบันเนี่ย มีความส าเร็จ ทรงตัวหรือลดลงมากกว่าอดีต 

คุณกิตติคุณ - ผมว่าในแง่ของไอเดียมันเยอะกว่าอดีต เดี่ยวนี้ศิลปะมันไปไกล มันกว้างกว่างอดีต 

เทคนิคก็กว้าง แต่บางคนอาจจะคิดอีกอย่างว่าเมื่อก่อนเก่งกว่า เนี่ยน้องลองไปหามิวสิควิดีโอของ 

Michael Gondry เป็นคนที่ท ามิวสิควิดีโอเป็นคนแรกๆ ถือเป็นเจ้าพ่อเอ็มวีสมัยก่อนเลย ท าเอ็มวีดัง

มาก เพลงของ Bjork ส่วนใหญ่เนี่ย Michael Gondry ก ากับ คือตารางรีเสิจมา น้องจะรู้ว่าเค้าเป็น

อัจฉริยะ ลองไปหาเพลงที่ชื่อว่า Starguitar น้องจะได้รู้ว่าเค้าท าออกมาเป็นยังไง 

ผู้สัมภาษณ์ - แนวโน้มในอนาคตของมิวสิควิดีโอเป็นอย่างไร 

คุณกิตติคุณ - งบประมานคงต่ าลงไปเรื่อยๆ พ่ีรู้จักกับพ่ีต้นหัวกลมที่เค้าท าเอ็มวี พ่ีไปช่วยเค้าท า

ล่าสุดคือ slot machine เพลงรุ้ง ที่เป็นซีจีทั้งเรื่อง คือพ่ีต้นเดือนนึงเค้าท าเอ็มวี 4-5 ตัว คือเค้า

ท าเอ็มวีมาจะ60ตัวแล้ว และเค้าบอกว่า เอ็มวี เค้าจะไม่ไหวแล้ว เพราะว่า budget มันต่ าแบบต่ ามาก 

ต่ าเกินไปเค้าก็เลยไม่ท า ซึ่งแนวโน้มจะเป็น คนดูยังกระหายที่จะดู แต่คนท ากลับไม่อยากท าแล้ว 

ยกเว้นแต่ว่า เด็กรุ่นใหม่ ไฟแรง ร้อนวิชา  

 พ่ีต้นหัวกลมเนี่ย เค้าเริ่ม 5000 คือต่ ามากๆแล้ว ต่ าสุด 5000 ยังไงก็เข้าเนื้อครับ แต่ถ้าไม่เริ่ม

ด้วยวิธีนี้น้องก็ต้องมีเส้น เช่นเป็นลูกชายเจ้าขายค่าย แต่ถ้าน้องเป็น No-nameมา ทางค่ายก็จะพูดว่า 

น้องเอาไป5000 ละกันท าไม่ท าแล้วแต่น้อง ความแตกต่างเรื่องงบประมาณแน่นอน แต่คนก็จะเก่งขึ้น 

ถามว่าเก่งขึ้นมั้ย ก็ 50/50 นะ มันก็อยู่ที่ว่าค่ายจะเปิดไม่เปิด แต่เดี่ยวนีค่ายส่วนมากจะเน้นรูปลักษณ์

ของตัววงด้วย ตัวเพลงด้วย ก็อาจจะโอเค Styling จัดขึ้น เพลงอาจจะไม่ได้ซับซ้อนท ายาก และ
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รูปแบบก็อาจจะก๊อปจะreference  

 เอ็มวีในอนาคตก็คงจะล้ าขึ้น แต่ล้ าในแง่ซ้ าๆ ดูว่าเอาเอมวีนี้มา 10 เปอร์เซ็นต์ อีกตัว มาอีก 

10 เปอรเ์ซน อะไรอย่างง้ี ซ้ าๆกับคนที่เคยมีอยู่แล้ว 

ผู้สัมภาษณ์ - เหมือนเค้าอยากจะรู้เกี่ยวกับให้ไปอินเดฟ  ผมท าเป็นธีสิสอะครับ แล้วเค้าก็บอก

ให้ไปอินเดฟ เนี่ยคุณจะท าแบบนี้คุณหา Reference มาแล้ว คุณก็ต้องไปอินเดฟกับคนที่เค้าท า ผมก็

เลยต้องนั่งค้นหา ตอนแรกผมเอามา4ตัว เป็นเมืองนอก4 แล้วก็เป็นมิวสิควิดิโอตัวนี้ เค้าก็บอกว่าเนี่ย

งั้นคุณก็ไปหามาให้ได้ว่าพ่ีผู้ก ากับคนนี้เป็นใคร แล้วเค้าท างานที่ไหนอะไรยังงี้ แล้วด้านผลงานพ่ีครับ 

เพลงที่น ามาท ามิวสิควิดิโอ พ่ีรู้ประวัติเกี่ยวกับเพลง ก่อนมาท าปะครับ  

คุณกิตติคุณ - เล่าวิธีคร่าวๆคือ เวลาเค้าให้ท าเอ็มวีเนี่ย ทางค่ายจะเรียกเข้าไป แล้วก็ อะน้องคน

นี้เป็นผู้ก ากับ เค้าจะเรียกมาคุย อย่างตอนเป็นลุลางี้ ลุลาก็มาคุยกับเราว่า เค้าอยากได้ประมาณนี้น้า 

ประมาณนี้ แต่ส่วนวงนิ้มฟ์เนี่ยเค้าไม่ได้มาคุยกับเรา เค้าแค่บอกว่า เออ เค้ามีไอเดีย เค้าจะบอกไอเดีย

ว่าเค้าแต่งเพลงเนี๊ยะ เพราะเค้านึกถึงอะไรมาก่อน ว่าเค้ามีปัญหาอะไรมา เค้ามีปมหรือเค้ามีไอเดีย

อะไรมาแต่งเพลง เราก็จะเอาที่เค้าคุยเนี่ยเอามาท า 

ผู้สัมภาษณ์ - คือเหมือนไปรับบรีฟกับศิลปินเองด้วย 

คุณกิตติคุณ - ถูกต้อง  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วการตีความคือ พอรับบรีฟมาแล้ว เราก็เอาที่เค้าบรีฟมาเพ่ือมาตีความกับทีม

ปะครับ 

 

คุณกิตติคุณ - อ๋อ คือวิธีเราคือ คิดเอง คือเราจะนั่งฟังเพลงไปหลายๆรอบจนกว่าว่าเราอิน เราก็

จะเห็นภาพ แล้วเราก็จะนั่งเขียนลงในสมุด ว่าอ๋อ มันมีซีนนี้ เริ่มที่วิที่ศูนย์ มันประมาณนี้ แล้วก็ค่อย

มาวาดรูป 

ผู้สัมภาษณ์ - คือวาดรูปเป็นสตอรี่บอร์ด? 
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คุณกิตติคุณ - คือเขียนเป็นหนังสือก่อน เขียนเป็นพล๊อต พอเขียนเสร็จปุ๊บ อ่อ ประมาณนี้ มันมี

ผู้หญิง ผู้ชายท ายังงี้ยังงี้ แล้วก็วาดรูป วาดสตอรี่บอร์ด  

ผู้สัมภาษณ์ - จุดขาย จุดเป้าหมาย จุดประสงค์ของการผลิตมิวสิควิดิโอ ตัวเนี๊ยะครับ นอกจาก

ขายเพลง พ่ีมีจุดประสงค์ คิดอะไรแฝงไว้ในเอ็มวี มีอะไรมั่งรึเปล่าครับ 

คุณกิตติคุณ - ก็ไอเดียแหละ เพราะว่าไม่เคยมีเอ็มวีไทยที่แบบว่า ส่วนใหญ่ใช้กล้องแนวนี้ ก็คือ

ผูกกับเอวแล้วก็ให้โชว์แต่หน้าแล้วเต้นไปเต้นมา  เราว่ามันไร้สาระไง เราก็เลยคิดว่า  

เอายังงี้ คือไอเดียเราหลักๆคือ อินเซ็ปชั่น คือเอ็มวีนี้ถ้าน้องดูอะครับ มันคือ การข้ามไปข้ามมา อย่างมี

นาฬิกาสองเรือนงี้ แต่จริงๆมันคือเรือนเดียว  

ผู้สัมภาษณ์ - ที่เรือนเดียวแต่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนอดีตมากกว่า 

คุณกิตติคุณ - ไม่ครับ ไม่ มันเป็น เหมือนกับภาพหลอนครับ คือ นาฬิกาปลุกมันเกี่ยวกับผู้หญิง

เนี่ยอยากจะแบบให้แบบลืมผู้ชาย แล้วก็แบบว่าเหมือนฝันร้านอะ เหมือนเราไปอยู่ในริมโบ้อะ  ฝันขั้น

สุดท้ายอะ แล้วพอเรากระโดดออกมาเสร็จ  แล้วเรากลับเข้าไปใหม่ แล้วก็ออกมาเสร็จ เหมือนตอน

สุดท้ายที่วิ่งๆๆๆกระโดดออกมาจับไอ่ระเบียงหน้าบ้าน พอตื่นขึ้นมาเสร็จ เจอแฟนนั่งอยู่แล้วก็เจอ

ภาพตัวเองอยู่บนแบบริมน้ าแล้วก็ปาหินอยู่ใช่ปะ แล้วก็ตกลงไปในน้ าอีกรอบนึง คือก็คือเหมือน 

Inception ครับ คือเอ็มวีปลายเปิดให้คนคิดก่อนว่ามันน่ากลัวแค่ไหน แต่เราว่าคนก็คงไม่คิดมาก

หรอกครับ คือเค้าดู แล้วเค้าก็แบบว่า เราดูคอมเม้นคลิ๊ปแบบ เค้าก็อินกลับเอ็มวีเพราะว่าเอ็มวีที่เรา

ท าอะมันก็ค่อนข้างจะไปในแนวทางเดียวกับเพลง 

ผู้สัมภาษณ์ - คือผมดูรอบแรก แล้วผมงง ตอนแรกก็งง  

คุณกิตติคุณ - แล้วดูแล้วรู้สึกยังไงอะ  

ผู้สัมภาษณ์ - ผมรู้สึกว่า ที่ผมสังเกตคือผมดูเทคนิคแล้วก็ แต่ยังไม่ได้ดูเรื่องเล่าครับ ผมว่าเทคนิก

มันแปลก อย่างแรกเลย แล้วก็พอมานั่งดูก็รู้สึกว่าผู้หญิงอะมันเหมือนอยากลืมแต่แต่ว่าเหมือนแบบพอ

กลับไปก็ลืมไม่ได้ซะที วนไปวนมา 

คุณกิตติคุณ -ประมาณนี้แหละครับ  
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ผู้สัมภาษณ์ - คือตอนแรกที่ก่อนเสนอหัวข้อเนี่ย ผมก็คิด คิดอยากท าเอ็มวีที่ ที่เกี่ยวยังงี้แหละ

ครับ ที่แบบเรื่องเล่ามันวนไปเรื่อยๆ แต่ว่าเหมือนเค้าไม่ให้ผ่าน เค้าบอกว่า เวลาเล่ามันน้อยไป แล้วก็

การเล่าเรื่องมันยาก คือแบบมันต้องคิดเยอะมากๆ 

คุณกิตติคุณ - มันก็คิดจุดแค่ มันแค่เอ็มวีนี้มันยากตรงที่ว่า ถ้าเป็นตัดต่อธรรมดายังงี้เรายั งตัด

เป็น Sequence ได้ แต่นี่คือเราเรียง Timeline งี้ เราก็ต้องยกไอ่นี่กลับย้อนกลับเข้ามาแล้วก็อันนี้

กลับเข้าไปใหม่ อะไรยังงี้ 

ผู้สัมภาษณ์ - คือการวางสลับ 

คุณกิตติคุณ - ถูกต้องครับ 

ผู้สัมภาษณ์ - ท าให้เป็นวงกลมใช่ปะครับ 

คุณกิตติคุณ - แล้วก็ เอ่อ เกี่ยวกับเทคนิคกล้องด้วย เช่น ตอนที่หันไรงี้ หันขวาก็ขวา หันซ้ายก็

ซ้าย เอ็มวีตัวนี้ก็ยังมีผิดพลาดครับ เช่น แบบหันไม่ตรง หรือแบบเฟรมงี้เราก็ต้องมานั่งเลื่อนเอง ให้

มันสมูท เวลาพรืบขึ้นมาละมันเป็นอีกที่นึง 

ผู้สัมภาษณ์ - อ๋อ เหมือนการวาง ต้องวางคอมโพสในกล้องให้ดีมาก 

คุณกิตติคุณ - ถูกต้อง แต่ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ในการท า Terracotta มาก่อนไงเราก็

เลยรู้ว่า อ๋อ ไม่น่ายากมาก ยากเนื้อเรื่องมากกว่าไง แล้วก็สภาพอากาศตอนนั้นมันหน้าฝนไง

กาญจนบุรีก็แบบ โหย ถ่ายยากเหลือเกิน ดีที่ Gopro มันแบบกันน้ า 

ผู้สัมภาษณ์ - ผมเห็นมัน ฟ้ามันครึ้มๆ ตลอดเวลา 

คุณกิตติคุณ - งี้แหละครับ มันหน้าฝนอยู่เลย 

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วก็แรงบันดาลใจในงานนี้ ไอเดียกับเพลง หรือเพลงอย่างเดียว 

คุณกิตติคุณ - คือตัวเพลงเนี่ยครับ แรงบันดาลใจคือ โอเค เราดูเอ็มวีที่เป็นแนวยังงี้ แต่มันก็คือ

มันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับฝันแบบนี้ คือมันเกี่ยวกับว่าโอเคการด าเนินเรื่อง ไอเดียหลักๆคือเราฟังเพลง
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เราก็อิน ประมาณนี้มีแบบมีความสัมพันธ์กับตัวละครแบบนี้ แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากท าเอ็มวีที่แบบว่า มี

ความสับซ้อนของการแบบเล่าเรื่อง คือง่ายๆอะเรา กะแกล้งคนดูอะ เรากะให้คนดู ดูแล้วงง คือไม่ได้

เล่าง่ายๆ ก็คือดู แต่คนดูก็ไม่ได้งงว่าแบบไม่รู้เรื่อง คนดูเห็นไปบ่นในยูทูป ท าไมมุมกล้องมันสั่นจัง ดูละ

มึนหัว ผมคิดในใจแล้วว่า แค่นี้ยังดูไม่ได้เลย แล้วจะดูอะไร ประมาณนี้แหละ 

ผู้สัมภาษณ์ - ผมว่าสื่อไทยมันแคบไป 

คุณกิตติคุณ - เอ่อ ไม่ คน คนดูอะถ้าเป็นแบบคนกรุงเทพ หรือคนที่เรียนแบบยังงี้ เค้าจะคิดว่า

เออน่าสนใจ แต่ถ้าแบบคนธรรมดา เค้าก็จะรู้สึกปวดหัว ขอดูแบบ ง่ายๆว่าเหมือนคุณเสียงตังเข้าไปดู

หนัง ท าไมคุณต้องดูหนังเครียดๆด้วย ท าไมคุณไม่ไปดูหนังแบบตลกๆ ถ้าคนยังคิดยังงี้อยู่ก็คือว่า เอ็มวี

ก็ยังจ ากัดอยู่แค่นั้น 

ผู้สัมภาษณ์ - ผมว่าเดี๋ยวนี้หนังไทย สื่อไทยแบบ จ ากัดอยู่แค่แบบ นิดเดียวจริงๆอะ ผี ตลก 

ความรัก สามอย่าง 

คุณกิตติคุณ - เออประมาณนั้นแหละ ก็เหมือนเอ็มวีอะ เราก็เลยต้องท าแบบให้มันดูยากๆ แต่ 

แต่ทางวงก็ชอบ ทางวงก็บอกว่าเออเนี่ย มันเข้าถึง ละคนก็ คนก็คอมเม้นมาแบบว่าเอ็มวีเนี่ ย มันตรง

กับเพลง คือมันท าให้เพลงอะ อิมแพคข้ึนไปอีกไง ก็เลย เราก็เลยโอเค วงแอมบี้ (ไม่ชัวร์) ก็โอเค  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วก็แนวความคิดการผลิตของพ่ีอะครับ 

คุณกิตติคุณ -  ก็ไม่มีอะไรครับ ก็เป็นโปรดักชั่นปกติ โปรดักชั่นเอ็มวีคือ เราคิดพล๊อตก่อน พอ

เสร็จก็มาสตอรี่บอร์ด แล้วพอเสร็จก็ท าพรีโปรดักชั่นโดยการหา โปรดิวเซอร์  ก็คือในแก๊งเนี่ยท า

โปรดิวเซอร์กันเอง โปรดิว หาทีมพาไปต่างจังหวัด พอดีมีเพ่ือนบ้านอยู่กาญจนบุรี มีบ้านนอน อะไป

ส ารวจ Location ก่อน ให้นางเอกไปด้วยแล้วไปนอนแบบ นอนเล่น ไปก็เพ่ือนหมดเลยครับ นางเอกก็

เป็นเพื่อน คือเป็นเพื่อนหมดเลยครับ เอ็มวีตัวนี้ก็งบน้อยเหลือเกิน  

ผู้สัมภาษณ์ - ประมาณ? 

คุณกิตติคุณ - บอกไม่ได้ครับ  

ผู้สัมภาษณ์ - ท าไมถึงใช้เทคนิคภาพเหวี่ยง? 
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คุณกิตติคุณ - ก็คือเราสื่อถึงว่า มันเป็น illusion ครับ ความฝันที่แบบว่าฝันร้าย หันไปทางไหน 

หันไปทางซ้าย ก็เจอฝันร้ายแบบเอ หันไปทางขวาก็เจอฝันร้ายแบบบี หันขึ้นไป อ้าวเจอฝันร้ายแบบซี 

ก็คือยังไงก็เจอฝันร้ายอะครับ สังเกตคือไม่มี ต่อให้มีช่วงความสุข ก็แค่เป็นเสี้ยว 

ผู้สัมภาษณ์ - มีนิดเดียวจริงๆ แล้วถ้าจะใช้การเหวี่ยงในเทคนิคอ่ืนๆ พ่ีว่าจะใช้ได้มั้ย 

คุณกิตติคุณ - ได้เพราะว่าตอนท่ีเรา สมัยตอนมัธยม เรามีมือถือไอ่ยี่ห้อไรวะ โนเกีย ที่มันถ่ายวิดิ

โอแล้วมันพอสได้ เคยเล่นปะ  

ผู้สัมภาษณ์ - มีไอ้หมุนตูด 

คุณกิตติคุณ - เออมีที่มันบิดได้ บิดตูดแล้วแบบกดปุ๊ป พอสใช่ปะ เคยเล่นแบบว่ากดพอสวิดิโอ

เสร็จ สมมติ น้องสั่งอยู่นี่ พ่ีกดถ่ายวิดิโอใช่ปะ ปุ๊ปกดพอส น้องเอาออก พ่ีกดเพลย์ต่อ มันก็ คือน้องก็

จะหายตัวไง นี่คือเทคนิคที่ เทคนิคการเหวี่ยงเนี่ย เป็นเทคนิค Advance ที่เราว่าพัฒนามาจากแบบ

เนี๊ยะ คือการพอส พอส พอส สมมติ น้องมีกล้อง อย่างไอโฟนงี้ น้องถ่ายเพ่ือน ละน้องให้เพ่ือน

กระโดด น้องถ่ายไปยังงี้ ละน้องกดพอส แล้วเอาใหม่ แล้วก็พอเพ่ือนออกจากเฟรมแล้วใช่ปะ น้องก็

กดเพลย์ แล้วก็เลื่อนมา ก็คือเนี่ย มันคือการแบบมันคือ เค้าเรียกว่าอะไรวะ เวทมนตร์  

ผู้สัมภาษณ์ - เหมือนกึ่งๆ Stop Motionปะครับ 

คุณกิตติคุณ - เอ่อคือ วินาทีที่เราขึ้นไปถึงเฟรมสุดท้ายแล้ว เราคิดว่าเออมันควรจะหายละ พอส 

พอสเสร็จปุ๊ป วิดิโอก็จะพอสอยู่ตอนนั้น ณ เฟรมนั้น มันก็จ าว่าอ่อ เฟรมประมาณนั้น แล้วภาพที่เห็น 

ที่กล้องมันจับอะ คือภาพที่เบลอ เบลอแบบยังเงี๊ยะ เหมือนกับน้องเห็นมือพ่ียังงี้ คือมันก็ไม่รู้เรื่อง

หรอกครับ มันเบลนแล้ว พอเรากด Resumeอีกทีนึงแล้วก็เลื่อนลงมา มันกลายเป็นว่าเอาภาพมันมา

ต่อกัน  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วนี่คือวิธีการท า ก็คือการท าพอเราถ่ายปุ๊ปก็กด ขึ้นไปปุ๊ปแล้วกด หยุด 
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คุณกิตติคุณ - สมมุตพ่ีGopro ถ่ายใช่ปะ ถ่ายเสร็จปุ๊ป อ้าวหันหัวๆ กดปุ๊ปเนี่ย สมมุตเพลย์ใช่ปะ 

เพลย์หันหัว กดพอส  

ผู้สัมภาษณ์ - พอสตอนก าลังเหวี่ยง 

คุณกิตติคุณ - เหวี่ยงสุดแล้วค่อยพอสครับ แล้วเดี๋ยวเราก็เอาช่วยระหว่างที่มันเหวี่ยงเงี๊ยะ เราตัด

เป็นครึ่งนึง แล้วก็เอาไปต่อกับอีกครึ่งนึง มันก็จะกลับมาเป็นตัวเดียว 

ผู้สัมภาษณ์ - คือมันจะสมูทกันเลยหรอครับ นี่คือวิธีการท า ? 

คุณกิตติคุณ - ถูกต้องครับ 

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วเหมือนแบบไม่ได้ไปตัดต่อในโปรแกรมเพ่ิมเลยหรอครับ 

คุณกิตติคุณ - ต้องตัดต่อครับ ก็คือ สมมุติคือ เหวี่ยงจากเนี๊ยะ ไปทางนี้ใช่ปะ เอไปบี คลิ๊ปที่หนึ่ง 

เอามาเรียง เอไปบีคลิ๊ปที่สอง เอามาเรียง เอาช่วงต่อระหว่าง ครึ่งนึงระหว่างตอนเหวี่ยงมาต่อกัน มันก็

จะต่อกัน ที่มันสมูทเพราะว่า กล้องอะเวลาเราสะบัดแรงๆเงี๊ยะ ภาพมันจะเบลอแบบเป็นโมชั่น

เบลออะครับ เป็นแบบเส้น พรื๊บบไปเลย มันก็จะต่อกัน ไม่เชื่อก็ลองไปโหลดในคลิ๊ปยูทูปก็ได้ ไปโหลด

เป็นไฟล์ยูทูปวิดิโอแล้วกดดูทีละเฟรมงี้ ช่วงที่มันต่อกันคือ มันต่อกันแค่ เหมือนตอนที่น้องเห็นอะ

เฟรมต่อเฟรม สมมุตเฟรมที่198 กับเฟรมที1่99 

มันคือคนละคลิ๊ปถูกปะ แต่พอมันมาต่อกันแล้วมันวิ่งอะ มันจะเบลน เพราะว่า เอ่อ 1วินาทีอะมี 25

เฟรม น้องไม่สามารถดูได้หมดหรอกว่า ตาน้องมันดูไม่ทันไง ถูกปะ ถ้าดูสโลโมชั่นอะ ดูออก ประมาณ

นั้นแหละ 

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วในการตัดต่ออะครับ ผมอยากรู้ว่า พอพ่ีเหวี่ยงปุ๊ป พ่ีเอาไปใส่เอฟเฟคอะไรเพ่ิม

มั้ย หรือไม่เลย 

คุณกิตติคุณ - ไม่มีครับไม่มี คัทชน คัทชนอย่างเดียวครับ แต่เอ็มวีแนวนี้ท ายากตรงที่ว่า พรีโปร

ดักชั่นอะยาก เพราะว่า เราต้องดูว่า เอ่อ เดี๋ยวเราไปถึงที่ตรงเนี๊ยะ ถ่ายซีนนี้ใช่ปะ อ่า เราจะเหวี่ยง

ยังไง เพราะว่าถ้าเหวี่ยงผิดก็คือ ผิดไปเลยนะครับ คือเหวี่ยงผิดก็คือต่อกันไม่ได้ สมมุติตอนแรกอะ
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นางเอกกล้องเข้ามาในหัวยังงี้ ปุ๊ป นางเอกเอามือกัน พอลงมาปุ๊ป อะเห็นเป็นนั่งรถไฟละ หันไปขวา

อีกทีอยู่บนเตียง คือมันต้องเป็นแบบ เราเรียงซีเคว้นเป็นแบบมายแมท ตรงอะหันขวา ขวาเสร็จขึ้น 

ขึ้นเสร็จลง  

ผู้สัมภาษณ์ - คือเราต้องวางจังหวะการเหวี่ยง  

คุณกิตติคุณ - ถูกต้อง 

ผู้สัมภาษณ์ - การมุม การเหวี่ยงซ้ายขวา หน้าหลังไว้ก่อน 

คุณกิตติคุณ - ไม่งั้นก็จะพลาด เพราะว่าถ้าเราไม่วางจังหวะ เราไปถ่ายแบบอิมโพไวท์ เอ้ย

เหวี่ยงๆไปก่อน เหวี่ยงขวาๆ ขวาอย่างเดียวเลย พอตัดจริงๆ มันจะไม่ได้  

ผู้สัมภาษณ์ - คือมันจะไม่ได้ ขวาอย่างเดียวไม่ได้เป็นแบบนี้  

 

คุณกิตติคุณ - จ าไว้ว่าเอ็มวีที่ใช้เทคนิคเยอะๆแบบนี้ พรีโปรดักชั่นส าคัญที่สุด ยิ่งพรีโปรดักชั่น

เนียนๆนะแบบว่าแน่นๆเงี๊ยะ ถึงโลเคชั่นถ่ายจริงนะ แป๊ปเดียวเสร็จ เพราะว่าเราวางแผนอย่างดีว่า 

อ๋อ โอเคเราถ่ายช๊อต1เป็นยังไง 2เป็นยังไง  

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วก็ พ่ีคิดว่ามิวสิควีดิโอที่มีลักษณะรูปแบบของการน าเสนออะ มีความน่าสนใจ 

ควรจะเป็นมิวสิควิดิโอแบบไหนอะครับ 

คุณกิตติคุณ - มิวสิควิดิโอที่ควรให้คนคิดนิดนึง หนึ่งคือท าให้คนรู้สึกว่าสนุกกับมัน อันนั้นคือ

ความจ าเป็นครับ หมายถึงว่า มีส่วนร่วมกับกับเพลง ไม่ใช่สนุกแบบดูละหัวเราะ ดูแล้วรู้สึกว่าอินกับ

เพลง ดูแล้วรู้สึกว่าเออเพลงอะเราดูภาพนี้แล้วมีเพลงเนี่ยรู้สึกโอเค หรือจะให้ดีกว่านี้คือ ถ้าน้องดูเอ็มวี

ตัวไหนละน้องปิดเสียงอะแล้วน้องดูภาพแล้วน้องรู้เรื่องอะ ก็แสดงว่าเอ็มวีตัวนี้เราว่าโอเค  

ผู้สัมภาษณ์ - ตอนที่ผลิตเอ็มวีตัวนี้มันต้องมีพลอตมีคอนฟลิค 

 คือในความเป็นจริงเราไม่สามารถผลิตในแง่ของภาพยนตร์ได้ นี่มันเหมือนกับภาพยนตร์ 

แต่เอ็มวีเนี่ยคิดยังไงก็ได้ให้ผ่านลูกค้า มันคือการขายค่ายเนี่ยมันจะเวิคส าหรับค่ายรึเปล่า ค่ายเค้าจะ
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มองเอมวีเนี่ย ท าเอ็มวีแล้วเนี่ยไปซัพพอตวงมั้ย  แล้ววงแฮปปี้กับเทคนิคอันนี้รึเปล่า ถ้าไม่แฮปปี้เนี่ยก็

ต้องมาคุยกับเรา แต่พอดีวงเนี่ยแฮปปี้ เราก็เลยท าได้ 

 มันไม่เหมือนกับการท าภาพยนตร์ที่ต้องสร้าง Plot มาก่อนถึงจะท าได้ แต่เอ็มวีคือเอาไอเดีย

ไปขายก่อน พอขายเสร็จอะผ่าน คุณก็เริ่มท าได้เลย ไม่ต้องรอ Plot เราก็หา Plot ได้เลย 

ผู้สัมภาษณ์ - แล้วถ้าตอนขาย Ideaโอเคแล้วแต่พอท าพลอตออกมาแล้วเค้าไม่โอเคแบบนี้มีบ้าง

มั้ยครับ 

คุณกิตติคุณ - มี ผมก็คิดตังเริ่มและบอกลูกค้าว่าผมคุยกับพ่ีแล้ว แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็โอเค ก็

เปลี่ยนให้ได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแบบยกแผง จริงๆมันอยู่ที่คนขายงานด้วย ถ้าคนท ามีความสามารถในการ

ขายและเจรจาลูกค้าเนี่ย ก็ไม่โดนตัวเองหรอกครับ แต่ถ้าไปตามลูกค้าเนี่ย เปลี่ยนๆไปเรื่อยๆ เราก็เจ๊ง

ตัวเองหละครับ ยกเว้นบ้านคุณรวยคุณก็ท าไรก็ได้ 

แต่นี่ถ้าเราคุยรู้เรื่องเราขายไอเดีย เปิด Reference ให้ดู ผมท าแบบนี้นะ พ่ีไม่เอาแบบนี้ก็มาตกลงกัน 

แล้วถ้าเราตอบเค้าได้เค้าก็โอเค แต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องไปหาแล้วมาตอบเค้าให้ได้ คือไปถึงหน้างานจะ

มาบอกไม่รู้ครับ ไม่รู้ครับไม่ได้ คือลูกค้าถามต้องตอบเค้าให้ได้ ถ้าเราตอบเค้าได้เค้าจะมั่นใจว่าเราท า

ได้ น้องเป็นผู้ก ากับน้องต้องเข้าใจงานถ้าน้องไม่เข้าใจงานแล้วใครจะเข้าใจหละครับ 

ผู้สัมภาษณ์ - การเลือกนักแสดง 

คุณกิตติคุณ - ก็เลือกเพ่ือนมา แต่เราไม่ได้เลือกเค้าเพราะเป็นเพ่ือนนะ แต่เลือกเพราะว่าบุคลิก

มันได้ และงบประมาณมันน้อยจึงต้องหา Location ที่แบบมันยาก ก็เลยเอาบ้านเพ่ือนคนนี้และพอดี

บ้านมันสวย เป็นผู้หญิงแบบมีเสื้อผ้าเยอะ รกรุงรัง และบ้านมีบริเวณ แสงสวย และตัวมันมีเอกลักษณ์ 

แบบสักคอ สักแขน เราก็เลยตกลง วัยรุ่นน่าจะดูแล้วแบบ โห่วผู้หญิงเท่ ผู้ชายก็แย่อะไรอย่างงี้  แล้ว

การเลือกอ่ืนๆก็คือเราก็เลือกมาให้ค่ายดู แต่บางทีค่ายไม่ถูกใจค่ายก็จะหาเอง และค่ายจ่ายเอง  

 

ผู้สัมภาษณ์ - ปัญหาการผลิตคืออะไรครับ  

คุณกิตติคุณ - เวลาครับ ระยะเวลาการท า และความเข้าใจของผู้บริโภคและผู้จ้างด้วย 
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ผู้สัมภาษณ์ - เอ็มวีที่พี่เคยท าแล้วเร็วที่สุดใช้เวลากี่วันครับ 

   อาทิตย์นึงครับ อันนี้เราท าให้เพ่ือนเรา ให้5000 แต่ถ้าเอ็มวีที่เป็นของค่ายเร็วสุดก็ใช้เวลา 3 

อาทิตย์อะครับ ไม่น่ามีนานกว่านี้ แต่ 3 อาทิตย์กับเดือนนึงเนี่ย คือรวมกับคุยกับลูกค้าแล้วนะ แต่ถ้า

เป็นส่วนของ Pre-pro ก็2อาทิตย์ แต่ถ้าเป็นส่วนตัดต่อก็5วันสุดท้าย  

ผู้สัมภาษณ์ - การตัดต่อนี่พี่เลือกตัดหลายๆอันหรือตัดอันเดียวครับ 

คุณกิตติคุณ - อ๋อ พ่ีตัดอันเดียวเลยครับ 

ผู้สัมภาษณ์ - ในกระบวนการผลิตใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับ 

คุณกิตติคุณ - ก็อยู่ที่เพลงอะครับ ถ้าเป็นของ Nymphเนี่ยก็จะยากที่Pre-pro แต่ถ้าเป็น

Terracottaเนี่ยที่เป็นยาอวกาศก็จะยากที่ Post-pro แล้วอีกตัวก็จะเป็นนักประดาน้ า อันนี้ยากทั้ง 

Pre-pro และ post-proเลย เพราะว่าPre-pro นี้ต้องสะบัดกล้อง แล้วท าเอนนิเมชั่นตอนPost-pro

อีกท าเอนนิเมชั้น ใน AE , Photoshop ,illustrator  

ผู้สัมภาษณ์ - ฉากสถานที่มุมกล้อง มีผลต่อเอ็มวีมั้ย  

คุณกิตติคุณ - มีครับ คือถ่ายมากง่อยไม่ได้ปรับสี กับพ่ีไปท า Post ใหม่ ครอปออก ท าภาพแล้ว

คนละเรื่อง  โปรแกรมท่ีใช้ท า Post ก็ AE อะครับ  

ผู้สัมภาษณ์ - พ่ีมีเทคนิคการถ่ายการท าpostมัย้ครับ 

คุณกิตติคุณ - ก็ด ีGolden Ratio และก็ดูให้ตรงกริด ถ่ายไงก็ได้ให้มันตรง เนี่ยถ่ายถนนเนี่ยถ่าย

ให้ตรงก็พอ แล้วก็มาดูสัดส่วน จัดคอมโพสให้มันสวย  แล้วก็ดู เอ็มวีเยอะๆ ดูภาพถ่ายเยอะๆ ดูหนัง

เยอะๆ น้องจะรู้เองว่าการถ่ายที่สวยเป็นแบบไหน หนังไทยมีเรื่องนึงท่ีถ่ายสวย หนังของพ่ีเจ๊ย อภิชาต

พงศ์อะถ่ายสวย ได้ดูthe grand masterมั้ย ยิปมันอะ ที่มันดู Slow Motionเยอะๆอะครับ อันนั้นอะ

พ่ีว่าถ่ายสวย พอน้องดูถึงจุดๆนึง น้องจะรู้ว่าอันไหนถ่ายสวยหรือไม่สวย หนัง Visual Effect ที่ถ่าย

สวยอีกเรื่องนึงอะ เรื่อง Prometheus หนังเอเลี่ยนอะ อันนั้นวางคอมโพสสวยจริง คอนโพสเล็กนิด

เดียว การวาง Perspective น้องจะรู้ว่าไม่มีใครว่าตีบให้เบี้ยวๆอะครับ ตรงตีบทุกอัน อยู่ในGolden 
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Ratio ต่อไปก็เป็นเรื่องเซ้นต์อะครับ  เราดูภาพเยอะเราจะรู้เอง แบบดูภาพเยอะๆแล้วเอาเอาภาพที่

เราชอบเนี่ยมาใช้ 

ผู้สัมภาษณ์ - คอนเม้นมิวสิควิดีโอ 

คุณกิตติคุณ - ไม่ค่อยมี Feedback ลบนะ Terracotta ไม่มี เป็นเอมวีแรกที่ท าด้วยตัวเอง 

ก ากับด้วยตัวเอง ท าซีจีด้วย แล้วคอมเม้นก็ถล่มทลาย คนดูก็เป็นล้าน เมื่อก่อนดู90000ก็เยอะแล้ว แต่

ตอนนี้3ล้าน แล้วก็มีคนมาคอมเม้น ชอบเพลง ขอบนางเอก อยากเห็นหน้าพระเอกเอ็มวี แต่

พระเอกเอ็มวีคือพ่ีเอง พ่ียกกล้องแล้วก็จับมือ ประมาณนี้ เราดูจาก Comment อะ มีคนมาถาม 

อย่าง Terracotta เนี่ย มีเด็กแว๊นๆมาถาม ท าไมงบไม่มีหรอไม่ไปถ่ายที่ทะเล ก็มีคนป่าแทนพ่ีว่า ไม่

เห็นหรอกท าไมเค้าไม่ไปถ่ายที่ทะเล คือถ่ายทะเลนี่กากเลยนะครับ คือเค้าเน้นให้ซีจีมันสื่อถึงทะเล คือ

เราไม่จ าเป็นต้องบอกว่าเราท าไอเดียแบบนี้ แล้วเค้าก็เถียงกันเองเนี่ย สังเกตได้ว่าเอ็มวีที่ท าดีเนี่ยไม่

กอปเค้ามากก็พอ  อย่างเอมวีอีกตัวนึงที่โดนด่าเนี่ย อย่าง Clash เนี่ยอันนี่พ่ียังเข้าไปด่าเลยครับ 

Copyมาจนน่าเกลียด เอ็มวีที่โดนด่าส่วนมากคือเอ็มวีที่ก๊อปนอกนั้นก็ไม่มีอะไร 

ผู้สัมภาษณ์ - พล็อตง่ายๆคือกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นที่เหนื่อยจากการเรียนจึงอยากออกไปเที่ยว 

แล้วอยากให้พี่แนะน าการวางพล๊อต 

คุณกิตติคุณ - งั้นน้องก็ไปหาเด็กมัธยมก็ได้ สมมุติว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กมัธยมจะขึ้นมหาลัยใช่

ปะ เหมือน Final Score อย่างงี้ เค้าเริ่มจากตรงไหน คือ Plot มันไม่ได้จ าเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ เช่น

แบบว่า ท าอยู่ในบ้าน ปฏิทิน เขียนการบ้านเสร็จปุปดูปฏิทินเสร็จปุปวันหยุดไปเที่ยว ภาพที่ติดตา

ที่สุดของการไปเที่ยว เป็นระเบียงเป็นชานยาวๆที่ไปอยู่ทะเล กระโดด ตู้ม อันนั้นอะเป็นภาพติดตาที่

ท่องเที่ยวทะเลหวะ เนี่ยท าแบบนั้นอะ น้องก็แบบสามารถเอาโมเม้นที่เกี่ยวกับการศึกษาอะใส่ลงไป

เช่น อะไรคือการศึกษา เช่น เป้ Jacob กระเป๋า อยู่ที่ว่าน้องจะเอาทะเลเนี่ยไปลิ้งกับการศึกษายังไง 

ต้องลองคิด  

 Element ของการศึกษาคืออะไร Elementของทะเลคืออะไร อะ Elementของทะเลคือ

ทราย น้ าทะเล เปลือกหอย ต้นมะพร้าว แสงแดด น้องก็ลองดู สมมุติพ่ีท าอะ พ่ีหันซ้ายทีไปโผล่ทะเล

แล้ว หยิบมา มีหนังสืออะ โยนทิ้ง อะไรประมาณนั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

 

ผู้สัมภาษณ์ - เทคนิคการเหวี่ยงที่น ามาใช้มีชื่ออย่างเป็นทางการมั้ยครับ 

คุณกิตติคุณ - ไม่น่าจะมีนะครับ แต่ชื่อเทคนิคไม่ส าคัญหรอกครับ และไม่ต้องกลัวว่าท าไม่ได้ ขึ้น

ตอนการท าเอ็มวีที่ยากเนี่ยคือเทคนิคการคิด น้องต้องเอากระดาษใหญ่ๆอย่างเอ3เลยเนี่ยมานั่งเขียน 

เขียนไปเลยว่าเริ่มจากตรงไหน และท า Research ครับ Research เนี่ยส าคัญเลยครับ น้องจะท าเอ็ม

วีไม่ได้เลยถ้าไม่ท า Research แล้วอีกอย่างท าวิทยานิพนธ์ด้วย คล้ายๆแบบสอบถามแต่ไม่ต้องถึงกับ

แบบสอบถามหรอก เอาแค่มีเพ่ือน มีน้องอะไรงี้ ถามเลย อยากไปเที่ยวเนี่ย เที่ยวเวลาไหน เที่ยวกี่คน 

ถามแล้วก็จด จดปุปน้องก็จะมีข้อมูลและครับ นี่แหละคือ Research นี้แหละคือแหล่งอ้างอิง ไม่ว่า

ใครจะสวนกับน้องเนี่ย น้องจะเอาข้อมูลนี้ไปยืนยันได้ คือ เมื่อน้องท า Research มาเยอะเนี่ย น้อง

จะจะสามารถรู้ว่าประเด็นหลักเม่ือคนดูแล้วจะเก็ทอะ สิ่งนั้นมันคืออะไร นี่แหละประโยชน์ของการท า 

Research ถ้าน้องจินตนาการในหัวขึ้นมาเองว่าน่าจะประมานนี้ มันก็แค่น่าจะประมาณนี้ แต่ถ้าเรา

ถาม 10คน ว่าเอาอะไรไปเที่ยว อาจจะมี2คนที่เหมือนกัน พ่ีเชื่อว่า อีก8คนไม่เหมือนกันแน่นอน น้อง

ก็จะได้ไอเดียว่าอ่อเอาอย่างนี้ไป แล้วคนดูพอดูแล้วก็จะ เห้ยคิดเหมือนกันเลยหวะ อะไรประมาณนี้ 

คือไอค าถามท่ีน้องไปถามเนี่ย ไม่ใช่แบบสอบถาม โทไปถาม คุย แชทเฟส ให้คนมาตอบเรื่อยๆ  
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ผู้สัมภาษณ์: การน าเสนอวีดีทัศน์เป็นเรื่องราวมีความเหมาะสมหรือไม่ 

คุณศุภนุช: ก็มีความเหมาะสมดีนะคะ เพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ชอบเอ็มวีที่เป็นเรื่องราว ถ้าเกิด

น าเสนอการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นไปเที่ยว ไปกับครอบครัว ไม่ค่อยมีไปเที่ยวกับเพ่ือน ก็

เลยดูโอเคนะคะ 

คุณพันธ์วิรา: ก็เหมาะสมนะคะ เพราะเพลงก็เป็นของที่เข้ากับวัยรุ่นและก็ไปทะเลด้วย ฟังแล้วก็ดู

น่าไปอะ 

คุณศศิมา: ก็รู้สึกว่าเหมาะสมดี เพราะก็เป็นอะไรที่สื่อถึงวัยรุ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพ่ือน เรื่อง

การไปเที่ยวด้วยกัน หรือแม้แต่เรื่องความรัก มันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นแทบทุกคนให้ความสนใจ ไม่ก็ใฝ่ฝัน

อยากจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้กับเพื่อนบ้าง แล้วเรื่องราวยังน าเสนอเกี่ยวกับการไปทะเล ซึ่งมันเป็น

สถานที่ยอดนิยมของวัยรุ่นในการไปเที่ยวอยู่แล้วด้วย ก็เลยรู้สึกว่าเป็นมิวสิควิดิโอที่น่าสนใจ แถมยัง

น าเสนอภาพไปในทางเดียวกับดนตรีที่เลือกมาใช้ ก็ท าให้เรารู้สึกอินมากข้ึน ไปอีก มันก็เหมือนกับเรา

ได้มานั่งดูภาพกิจกรรมที่เราเคยได้ท ากับเพ่ือนๆของเราเวลาไปเที่ยวทะเลด้วยกัน ซึ่งพอดูแล้วก็ท าให้

เรารู้สึกอยากออกไปเที่ยวกับเพ่ือนอีกครั้งหนึ่ง  

คุณสมิตา: ก็มีความเหมาะสมดีที่น าเอาสถานที่ท่องเที่ยวมาน าเสนอในรูปแบบของเอ็มวีท าให้มี

ความน่าสนใจขึ้น และใส่เรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มเพ่ือนซึ่งเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบรับสื่อพวกเอ็มวีอยู่

แล้ว  

คุณณิชา: น่าสนใจดีแบบไม่เคยดูแบบนี้อะเลยน่าสนใจดี มันแปลกด้วยแหละ เอ็มวีแต่ไม่

ใช้เอ็มวี  

ผู้สัมภาษณ์: แล้วถ้าน าเสนอเรื่องผ่านYoutube เหมาะสมหรือไม่ 

คุณศุภนุช: ก็เหมาะสมเพราะมันเป็นอะไรที่แบบคนส่วนใหญ่เข้าไปแชร์คลิป และแชร์ผ่าน

Social ต่างๆง่าย  

คุณพันธ์วิรา: เหมาะสมเพราะ Youtube ทุกคนใช้กันบ่อยอยู่แล้วและมันก็แชร์ผ่านfacebook ได้

ง่ายและยังกระจายต่อได้ง่ายด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

คุณศศิมา: คิดว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบันที่อินเตอร์เนตได้รับความนิยม

มากกว่าการดูทีวีหรือฟังวิทยุ แถมยังเป็นช่องทางที่เผยแพร่และกระจายข้อมูลออกไปได้อย่างรวดเร็ว 

และตัวYoutubeเองก็ยังสามารถดูกันได้ทั่วโลก อีกด้วย จึงเป็นเรื่องง่ายที่ใครๆก็สามารถจะมาดูงานนี้

ได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม หรือว่าจะอยากดูหลายๆรอบก็ท าได้ ไม่เหมือนดูทีวีตามตารางเวลา ถ้า

เราพลาดแล้วก็พลาดเลย ถ้าอยากดูย้อนหลังก็ต้องตามมาดูในYoutubeอยู่ดี แถมYoutubeเองก็ยัง

ท าให้เหมือนเราได้โปรโมทงานเราผ่านคนที่เค้าชอบไปด้วย ถ้าเค้าแชร์ลง Facebook แล้วมีคนอื่นมา

เห็นต่อก็อาจจะลองกดเข้าไปดู มันก็เหมือนเป็นลูกโซ่ท าต่อๆกันไปเรื่อยๆ  

คุณสมิตา: เหมาะสมมากเพราะเป็นช่องทางท่ีเข้าถึงกันได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วด้วย 

คุณณิชา: เหมาะสมมากที่สุดแล้วคะ เนื่องจาก Youtube เข้าถึงง่ายและสะดวกส าหรับทุก

เพศทุกวัย 

ผู้สัมภาษณ์: ความพึงพอใจต่อการน าเสนอวีดีทัศน์มากน้อยเพียงใด 

คุณศุภนุช: ก็มากนะคะ เพราะว่า  มิวสิควิดีโอภาพสวย ดูน่าไป สีคมชัด 

คุณพันธ์วิรา: ก็โอเคคะ เพราะว่าปกติเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้ว และยังเห็นภาพทั้งบนบกและก็ใต้

น้ าด้วยมันก็โอเค 

คุณศศิมา: ก็ถือว่าดีค่ะ ภาพออกมาก็สวย มีการใช้เอฟเฟคเข้าช่วยให้งานมีความน่าสนใจขึ้น

ด้วย เนื้อเรื่องก็มีต้นกลางจบของการเดินทางในครั้งนี้ อาจจะมีบางช่วงที่ดูเนิบไปบ้าง หรือดูแล้วรู้สึก

ว่าสะดุดอารมณ์ แต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคในการสื่อถึงการได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆ 

คุณสมิตา: พอสมควร น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวได้ดี ภาพสวยงามน่าไปเที่ยวมาก  

คุณณิชา: พอใจในระดับหนึ่ง เนื่องจาก สถานที่ท่องเที่ยวสวย น่าไปเที่ยวกับเพื่อนมาก 

ผู้สัมภาษณ์: ความพึงพอใจต่อในเนื้อหาเรื่องรายของวีดีทัศน์ 

คุณศุภนุช: ก็ดีนะคะ เพราะเริ่มตั้งแต่ไปเที่ยวเลยจนถึงกลับเลย ดูเป็นเรื่องราวระหว่างเพ่ือน 

มันก็เลยท าให้รู้สึกอยากไปเที่ยวกลับเพื่อนอะคะ 
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คุณพันธ์วิรา: ก็โอเคนะค่ะ แต่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าระยะเวลามันสั้นไปและมันยังไม่ถึงฟิล

นั้นอะ 

คุณศศิมา: ก็ท าได้ดีในระดับนึง อาจเพราะเวลามันสั้นไปเลยยังท าให้เล่าเรื่องออกมาได้ไม่

ชัดเจนพอ แต่ก็รู้สึกชอบที่พยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยรุ่นในการไปเที่ยวทะเล เพราะ

แต่ละกิจกรรมที่เห็นมันก็เป็นสิ่งที่เราท ากันจริงๆเวลาไปเที่ยวกับเพ่ือน  

คุณสมิตา: ก็พอใจในระดับหนึ่ง เรื่องด าเนินไปแบบเรื่อยๆไป เรื่องเรียบไปหน่อย   

คุณณิชา: ก็พอใจนะ แต่แบบมันเนิบไปอะ ไม่มีจุดพีค แต่ก็ดูได้เรื่อยๆ ดูแล้วก็อยากไปเที่ยวกับ

เพ่ือนไรงี้ 

ผู้สัมภาษณ์: ความเข้าใจในการเนื้อเรื่องที่น าเสนอผ่านวีดีทัศน์ 

คุณศุภนุช: ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะว่าภาพแต่ละช๊อตมันตัดสั้นๆก็เลยไม่รู้ว่าที่เค้าไปเนี่ยคือที่ไหน

บ้าง 

คุณพันธ์วิรา: คิดเหมือนกัน ตรงส่วนแบบว่าสถานที่ยังไม่ค่อยชัดเจน 

คุณศศิมา: ที่เข้าใจก็คือกลุ่มเพ่ือนสนิทที่ได้ออกไปเที่ยวทะเลด้วยกัน แต่สถานที่ยังบอกไม่

ชัดเจนพอว่าไปทะเลที่ไหน แล้วแต่ละท่ีที่ไปมานี่คือตรงไหนบริเวณไหนบ้าง เพราะภาพก็ค่อนข้างตัด

เร็ว แต่ก็เข้าใจว่าด้วยระยะเวลาที่จ ากัดจึงถ่ายทอดออกมาได้เป็นแบบนั้น  

คุณสมิตา: อาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องสถานที่ที่กลุ่มนี้ไป ในส่วนนี้ยังมีน้อยไป  แต่ในเรื่องราวของ

การกลุ่มเพ่ือนที่ออกมาเท่ียวแต่ละคนออกมาเที่ยวกันโดยเหตุผลที่ต่างกันเรื่อง ชัดเจนและเข้าใจได้ 

คุณณิชา: ก็เข้าใจดีนะ สนุกดีอะ กลุ่มวัยรุ่นเที่ยวไรงี้ 

ผู้สัมภาษณ์: เนื้อหาของวีดีทัศน์มีความน่าติดตามน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

คุณศุภนุช: ก็น่าสนใจตรง ภาพสวยมาก มันชัด มีมิติ เพราะภาพสวย 

คุณพันธ์วิรา: ก็น่าสนใจในมุมมอง มีหลายชอตนี้แปลกๆ ท าให้ไม่เบื่อ 
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คุณศศิมา: ก็น่าสนใจดี ได้เห็นความสัมพันธ์ของเพ่ือน ดูแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามว่าเค้าจะไปท า

อะไรกันบ้าง มีฉากท่ีเหมือนจะได้ไปเจอผู้หญิงหนังอ่านหนังสือด้วย อันนั้นก็ดูน่ารักดี ท าให้มีเรื่องของ

ความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

คุณสมิตา: ภาพในงานท าให้มีความน่าสนใจ เนื้อเรื่องยังดูเรียบไป แต่เป็นเรื่องเพ่ือนก็ท าให้ดู

สนุก ดูเพลินๆได้  

คุณณิชา: น่าติดตามแรกๆ ชอบมาในช่วงใต้น้ า แต่ว่าบางฉากก็น่าเบื่อไปหน่อยมันทิ้งช่วงนาน

ไปอะ 

ผู้สัมภาษณ์: สามารถติดตามวีดีทัศน์จนจบหรือเปล่า  

คุณศุภนุช: ก็ไม่เบื่อ เพราะดูได้เรื่อยๆ มีทะเลสวยๆให้ดูมันก็ไม่น่าเบื่อมาก 

คุณพันธ์วิรา: ระยะเวลาในคลิปมันก็สั้นๆมันแบบไม่น่าเกินไป 

คุณศศิมา: ก็ดูได้เรื่อยๆจนจบ เพราะเวลาก็ไม่นานเกินไปจนท าให้เบื่อ แถมยังได้เห็นภาพทะเล

สวยๆ ได้ฟังเพลงไปด้วยก็ท าให้เพลินดี  

คุณสมิตา: ดูได้จนจบเพลิน ภาพสวยงาม   

คุณณิชา: ดูได้เรื่อยนะเพราะภาพสวยชอบ แต่ว่าก็มีเบื่อบ้าง ถ้าตัดออกอีกหน่อยจะดีกว่านี้ 

ผู้สัมภาษณ์: วีดีทัศน์สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้มากน้อยเพียงใด 

คุณศุภนุช: ก็พอควรนะค่ะ เพราะเพลงก็ ท้องฟ้าน้ าทะเล และยังเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกเข้ากับ

วัยรุ่นด้วย ฟังไปดูไปก็เพลินๆดีคะ 

คุณพันธ์วิรา: ก็โอเค เพราะเพลงก็สนุกๆ แล้วนักแสดงก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี ฟิลก็ได้อะค่ะ 

คุณศศิมา: เอ็มวีก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้แบบตรงๆเข้ากับเพลง ก็คือการได้ไปเที่ยวทะเล  

เพลงก็เหมาะสมกับวัยรุ่นดี ดูแล้วก็รับรู้ได้ถึงความสนุกและผ่อนคลายในการไปเที่ยวครั้งนี้ 

คุณสมิตา:  เพลงก็เข้ากับภาพในเอ็มวีได้ดี ภาพกับเพลงไปด้วยกันได้ดีตามอารมณ์ในเอ็มวี 
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คุณณิชา: ชอบเพลงนะ มันสนุกดีกับภาพอะ อันนี้เป็นภาพช้าเพลงก็ช้าตาม ถือว่าเข้ากันดี 

ผู้สัมภาษณ์: ระยะของวีดีทัศน์เวลามันเหมาะสมมั้ย 

คุณศุภนุช: ก็ท่ีบอกว่าบางช๊อตมันตัดสั้นไปท าให้ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าแบบที่ไหนเป็นที่ไหนบ้างก็เลย

อยากให้แต่ละช๊อตมันชัดเจนมากกว่านี้ 

คุณพันธ์วิรา: ก็ระยะเวลาก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันก าลังพอดีและไม่น่าเบื่อเกินไป 

คุณณิชา: อยากให้ยาวกว่านี้อีกหน่อย จะได้สามารถถ่ายทอดภาพกิจกรรมที่ท าได้ท าชัดเจน

กว่านี้ เพราะบางช๊อตที่ดูน่าสนใจก็ตัดเร็วไป  

คุณสมิตา: ก าลังดีท าให้ไม่น่าเบื่อเกินไป 

คุณณิชา: ก็ก าลังโอเคนะ ถ้ายาวกว่านี้ก็คงน่าเบื่อ เวลาไม่ควรเกิน 8 นาทีอะก าลังดี 

ผู้สัมภาษณ์: จังหวะในการตัดต่อของวีดีทัศน์มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

คุณศุภนุช: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ อยู่ดีๆก้เปลี่ยนไปเลย มันน่าจะค่อยๆเปลี่ยนหน่อย 

คุณพันธ์วิรา: ใช่ๆ เรื่องการตัดภาพกมีนิดนึงที่ตัดภาพเร็วเกินไปท าให้ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อะค่ะ 

คุณศศิมา: ก็ตัดต่อได้เข้ากับเพลงดี ค่อนข้างชอบตอนเริ่มกับตอนฉากเที่ยวกลางคืน แต่อาจมี

อารมณ์สะดุดตอนท้ายบ้างนิดหน่อย แล้วก็บางทีตัดเร็วไปแล้วเปลี่ยนเยอะๆดูแล้วเวียนหัวนิดหน่อย 

แต่ก็ท าให้รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นลุ้นตามดีว่าภาพต่อไปที่ตัดมา จะก าลังท าอะไรกันอยู่ 

คุณสมิตา: มีความน่าสนใจดี ท าให้งานดูสนุกไม่น่าเบื่อมีการใช้การทรานซิชั่นภาพที่น่าสนใจ 

คุณณิชา: การตัดต่อลงตัว มีจังหวะขึ้นลง ดูไม่น่าเบื่อ 

ผู้สัมภาษณ์: มุมกล้องและการจัดองค์ประกอบวีดีทัศน์มีความเหมาะสมเพียงใด 

คุณศุภนุช: สวยค่ะ ภาพสวยมากชอบมากค่ะ 

คุณพันธ์วิรา: สวยค่ะ เพราะสถานที่มันโอเค และเก็บบรรยากาศรอบๆได้ดี สวยค่ะน่าไปมาก 
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คุณศศิมา: ชอบมุมกล้อง เพราะภาพที่ถ่ายออกมาก็สวยดี มันท าให้เห็นบรรยากาศของสถานที่

รอบๆได้ดี แล้วตัวทะเลเองก็ดูสวยมาก มุมกล้องมีหลากหลายมุมดี ชอบตอนที่ถ่ายในน้ าน่าตื่นเต้นดี 

ได้เห็นปลาได้เห็นท้องทะเล ในหลายๆช๊อตจัดองค์ประกอบได้น่าสนใจ ดูแล้วก็ชอบ เพราะดูมันมีมิติ

ของภาพดี 

คุณสมิตา: ชอบๆ ภาพออกมาสวยงาม องค์ประกอบต่างๆได้ โดยรวมดีมาก 

คุณณิชา: การจัดองค์ประกอบดีมาก น่าสนใจ โดยเฉพาะน่าริมทะเล 

ผู้สัมภาษณ์: ความพึงพอใจต่ออารมณ์และโทนสีของภาพ 

คุณศุภนุช: ก็ดูสดใส ดูน่าไปเที่ยว เพราะเวลาไปเที่ยวภาพต้องสดใสให้ดูน่าไปอยู่แล้วอะคะ 

คุณพันธ์วิรา: ใช่เพราะบรรยากาศที่ถ่ายมามันเข้ากับภพที่ดูสดใสๆ แบบไปทะเลาก็ต้องดูสดใสๆ 

คุณศศิมา: ใช้โทนสีที่สดใสดีเหมาะแก่การไปเที่ยวทะเล แต่บางช๊อตก็ดูครึ้มๆเหมือนฝนจะตก 

แต่ชอบสีของทุกฉากที่มีทะเลดูแล้วรู้สึกว่าสวยมากดูน่าไปดี โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างพอในกับอารมณ์

และโทนสีของภาพ มันดูเหมาะสมกับวัยรุ่น 

คุณสมิตา: ชอบนะ โทนภาพออกแนวสดใส เหมาะกับงาน  

คุณณิชา: สีที่คู่กับวัยรุ่นก็ต้องสีสดๆใช่ปะ ก็ท าโทนภาพโอเคแล้วนะ 

ผู้สัมภาษณ์: นักแสดงชายมีความเหมาะสมมั้ย 

คุณศุภนุช: ก็โอเค ดูเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวดูโอเค 

คุณพันธ์วิรา: ก็เกือบจะเหมาะสม เพราะว่าดูไม่ค่อยเป็นชายเท่าไหร่ แต่ดูออกคนนึงว่าไม่ใช้ผู้ชาย

แต่อีกคนไม่แน่ใจ 

คุณศศิมา: ก็เหมาะสมดี มีทั้งผู้ชายแท้ๆ มีทั้งคนที่ดูเหมือนเป็นตุ๊ด มันก็ให้อารมณ์ที่ครบดีใน

การไปเที่ยวกับเพื่อน มันก็ต้องมีเพ่ือนหลากหลายเพศเป็นธรรมดา นักแสดงก็เล่นกันได้ดีดูเป็น

ธรรมชาติ  
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คุณสมิตา: ก็ได้อยู่  

คุณณิชา: ก็โอเคแต่บางที่ก็นิ่งจนดูไม่ออกว่าจะสื่ออะไร 

ผู้สัมภาษณ์: นัดแสดงหญิงมีความเหมาะสมม้ัย 

คุณศุภนุช: ก็น่ารักดี ดูสดใส 

คุณพันธ์วิรา: นักแสดงหญิงก็โอเคอะคะ เพราะปกติเวลาไปเที่ยวกับเพ่ือนก็เป็นแบบนี้ 

คุณศศิมา: เหมาะสม เพราะทั้งสองคนก็มีบุคลิกกันคนละสไตล์ มันก็หลากหลายดี ดูน่ารักสดใส

ในแบบของวัยรุ่น ไม่ได้ดูแก่หรือเด็กกว่าวัย เล่นออกมาได้ดีดูเป็นธรรมชาติเหมือนกัน    

คุณสมิตา: เหมาะสมๆ วัยรุ่นมหาลัยน่ารักสดใสดี 

คุณณิชา: น่ารักสมกับวัยรุ่น ดูไม่แข็งเท่ากับนักแสดงชาย เล่นเป็นธรรมชาติ 

ผู้สัมภาษณ์: ด้านเครื่องแต่งกายเหมาะสมมั้ย 

คุณศุภนุช: ก็ดีนะคะ แต่งตัวเหมือนวัยรุ่นไปเที่ยวทั่วๆไป ใส่ชุดสวยๆ 

คุณพันธ์วิรา: แต่งตัวก็โอคะนะคะ สีสันสดใส มีพร๊อบต่างๆ เหมาะสมกับวัยดี 

คุณศศิมา: เหมาะสม เพราะมันก็ช่วยสื่อถึงบุคลิกสไตล์ของแต่ละคนไปด้วย ก็เป็นเสื้อผ้าที่วัยรุ่น

ใส่ไปเท่ียวทะเลกันจริงๆ ไม่ได้ดูเวอร์หรือแปลกประหลาดเกินไป แต่ติดตรงชุดตอนไปเที่ยวกลางคืน 

มันดูธรรมดาไปหน่อย ไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศแบบนั้นเท่าไหร่   

คุณสมิตา: ดีนะ ก็เข้ากับวัยรุ่นและสถานที่เที่ยว เป็นเสื้อผ้าที่ส่วนใหญ่ก็จะแต่งกันประมาณนี้ 

คุณณิชา: ก็โอเค แต่ควรจะทันสมัยขึ้นมาอีกหน่อย น่าจะใส่ทูพีชด้วยจะโอเคกว่า 

ผู้สัมภาษณ์: เมื่อได้รับชมวีดีทัศน์แล้วอยากไปเที่ยวเสม็ดมั้ย  

คุณศุภนุช: ตอนแรกดูไม่ออกว่าเป็นเสม็ด แต่ถ้าบอกว่าที่นี่คือเสม็ดหลังจากที่โดนน้ ามันก็อยาก

ไปเที่ยวค่ะ เพราะดูแล้วก็รู้สึกว่าเสม็ดก็ยังสวยเหมือนเดิม แบบทั้งใต้น้ า หรือชายหาด  ผู้คนก็ดูยังไม่

เที่ยว มีนักท่องเที่ยต่างๆ ก็คิดว่าน่าจะไปเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

คุณพันธ์วิรา: ก็อยากไปนะค่ะ ก็ดูเหมือนทะเลปกติท่ีไม่ได้โดนน้ ามันรั่วหรืออะไร ธรรมชาติก็ยัง

เหมือนเดิม ดูแล้วก็ม่ันใจได้มากข้ึนค่ะว่าเสม็ดดีเหมือนเดิมแล้ว 

คุณศศิมา: ก็อยากไปนะ เพราะทะเลก็ยังดูสวยเหมือนเดิม ไม่ได้ดูอันตรายหรือน่ากลัว

เหมือนกับที่ได้ดูข่าว บรรยากาศของเสม็ดก็ยังท าให้รู้สึกถึงความสนุกและการไปเที่ยวพักผ่อนได้อยู่ดี 

ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปเที่ยวดูซักครั้ง 

คุณสมิตา: น่าไปเท่ียวดี บรรยากาศน่าออกไปเที่ยว ไม่กังวลที่มีข่าวเรื่องคราบน้ ามัน เพราะที่

เห็นในงาน ธรรมชาติความสวยงามของทะเลที่เสม็ดก็ยังเหมือนเดิม  

คุณณิชา: อยากไปๆ น่าไปมาก ดูไม่น่ากลัวเหมือนที่ออกข่าว และอีกอย่างอยากไปเที่ยวกับ

เพ่ือนเลย 

ผู้สัมภาษณ์: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

คุณศุภนุช: ก็การตัดต่อแต่ละช๊อตอยากให้แก้นิดนึง เพราะมันสะดุด 

คุณพันธ์วิรา: บางตอนตัดภาพเร็วเกิดไป ท าให้งงๆ บ้าง อยากให้แก้ให้ทิ้งช๊อตมากกว่านี้เพ่ือให้

อารมณ์มันสมูท นอกจากนั้นก็เรื่องภาพก็โอเคแล้วค่ะ 

คุณศศิมา: อยากให้ลองเปลี่ยนเพลงตอนท้ายที่ก าลังจะกลับเพราะอาจจะช่วยท าให้ดูแล้ว

อารมณ์มันสมูทกว่านี้ บางช๊อตที่น่าสนใจก็ทิ้งช่วงไว้หน่อย ไม่ต้องตัดเร็วจนเกินไป เพราะจะได้ท าให้

งานน่าสนใจและสื่อภาพออกมาได้ ชัดเจนมากข้ึน เพราะโดยรวมแล้วงานก็ออกมาค่อนข้างดี ถ้าได้

ปรับแก้อีกนิดๆหน่อยๆก็คงจะสมบูรณ์ขึ้น 

คุณสมิตา: น่าจะใส่ภาพของสถานที่สวยๆได้อีก แล้วใส่กราฟฟิคเพ่ิมเพ่ือเน้นให้เห็นว่าสถานที่นี้

คือที่ไหนส่วนไหนเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนขึ้น 

คุณณิชา: อยากให้บอกสถานท่ีให้ละเอียดมากกว่านี้และบางภาพก็ตัดเร็วเกินไปท าให้

งงๆ แต่โดยรวยก็โอเคแล้ว 
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ภาคผนวก ฉ 

การท าสนทนากลุ่มเพศชาย 

สัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2557 
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ผู้สัมภาษณ์: การน าเสนอวีดีทัศน์เป็นเรื่องราวมีความเหมาะสมหรือไม่ 

คุณจิตติ:   การน าเสนอเหมาะสมดี ก็ชอบนะ 

คุณไอศวร:     รูปแบบของวีดีทัศน์โดยรวมก็โอเค แต่ว่าบางตอนก็กระฉากอารม ไปท าให้

ความรู้สึกมันสะดุด แต่นอกเหนือจากนั้นมันก็ดีดูได้เรื่อยๆ 

คุณโธรัยห์:    ก็น าเสนอได้โอเค แต่ว่าบางทีดูแล้วก็ขัดในแบบตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้วเปลี่ยน

ฉากอะ มันแปลกๆ 

คุณสุกัลย์:   ก็โอเค ชอบตอนเหวี่ยงอะ อยากรู้ว่าท าได้ไง  

คุณอธิชนม:์    เฉยๆนะ ก็ไม่แย่ แต่ว่าก็ไม่ได้ดีอะ เพราะมันไม่แปลกใหม่มั้ง 

ผู้สัมภาษณ์: แล้วถ้าน าเสนอเรื่องผ่านYoutube เหมาะสมหรือไม่ 

คุณจิตติ:   เหมาะสมที่สุดแล้ว ถ้าจะเจาะกลุ่มวัยรุ่นอะ 

คุณไอศวร:     น่าจะโอเคที่สุด เพราะไม่มีสื่อไหนเข้าถึงวัยรุ่นได้มากเท่า Social Network 

คุณโธรัยห์:    ถ้าใช้พวกทีวีคงไม่โอเค ใช้อินเตอร์เน็ตนี่แหละเวิคสุด 

คุณสุกัลย์:   ก็เหมาะสม 

คุณอธิชนม์:  เหมาะสมแล้ว เพราะเข้ากับวัยรุ่นมากที่สุด  

ผู้สัมภาษณ์: ความพึงพอใจต่อการน าเสนอวีดีทัศน์มากน้อยเพียงใด 

คุณจิตติ:   ก็โอเคนะ 

คุณไอศวร:    ก็ชอบ แต่ไม่ได้ชอบมากอะแบบดูเรื่อยๆไรงี้ 

คุณโธรัยห์:    เฉยๆนะ 

คุณสุกัลย์:   ชอบแต่ไม่โอเคบางฉากอะ ดูไม่เข้าใจ 

คุณอธิชนม์:   ชอบแนวคิดกับเทคนิคนะ แต่งานท าออกมาเท่าท่ีคิดใช่มั้ย แต่แนวคิดมันก็ออกนะ 

ผู้สัมภาษณ์: ความพึงพอใจต่อในเนื้อหาเรื่องรายของวีดีทัศน์ 

คุณจิตติ:   เนื้อหาเหมาะสมกับวัยรุ่นดีนะ  
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คุณไอศวร:    ก็ชอบ เพราะชอบไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอะ 

คุณโธรัยห์:    ชอบฟิลนะ แบบสนุก เป็นเรื่องของวัยรุ่นล้วนๆเลย 

คุณสุกัลย์:   ก็ชอบ เพราะท าให้รู้สึกกับว่าเราไปเท่ียวกับเพ่ือนอยู่ ดูสนุกเป็นธรรมชาติ 

คุณอธิชนม์:  เหมือนกับที่เพ่ือนบอกมาท้ังหมดอะ แต่ว่าก็บางฉากมันไม่น่ามีอยู่ในวีดีทัศน์จะดีกว่า

นี้นะผมว่า 

ผู้สัมภาษณ์: ความเข้าใจในการเนื้อเรื่องที่น าเสนอผ่านวีดีทัศน์ 

คุณจิตติ:   ก็เข้าใจนะว่ากลุ่มเพ่ือนไปเที่ยวเสม็ดอะ 

คุณไอศวร:    ตามเพ่ือนเลยอะ กลุ่มเพ่ือนไปเที่ยวเสม็ด มีคนอกหักคนนึง อีกคนเป็นตุ๊ดปะ? 

คุณโธรัยห์:    ใช่ๆ แล้วผู้หญิงอีกคนจะดูเยอะๆหน่อย แล้วอีกคนก็เป็นตากล้อง 

คุณสุกัลย์:   ก็เข้าใจแค่ว่าเพ่ือไปเที่ยวเสม็ดแล้วเจอผู้หญิงอีกคนอะ 

คุณอธิชนม์:  เข้าใจนะ แต่ว่าผู้หญิงที่เจอดูคุยกันง่ายไปหน่อยอะ 

ผู้สัมภาษณ์: เนื้อหาของวีดีทัศน์มีความน่าติดตามน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

คุณจิตติ:   ก็เหมาะสมกับวัยรุ่น มีความน่าสนใจ 

คุณไอศวร:    ชอบตรงที่ มีฉากกลางคืนเพราะไม่ค่อยมีคนน าเสนอในมุมนี้เท่าไหร่ 

คุณโธรัยห์:    เนื้อหาของวีดีทัศน์เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับวัยรุ่น แต่บางฉากก็ดูแล้วงงๆว่า

ต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็บางตอนก็น่าเบื่อ แต่ถ้าให้ดูจนจบก็ดูได้เรื่อยๆ ไม่ได้มีจุคพีค 

คุณสุกัลย์:   ชอบฉากใต้น้ ามาก ทะเลเสม็ดสวยอะ พึ่งรู้เลย 

คุณอธิชนม์:  เหมาะสมดี ดูนักแสดงสนุกกันจริง เลยท าให้เนื้อหาดูสนุกด้วย   

ผู้สัมภาษณ์: สามารถติดตามวีดีทัศน์ได้จนจบหรือเปล่า  

คุณจิตติ:   ก็ดูได้เรื่อยๆ 

คุณไอศวร:    ดูได้เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่มีจุดพีคอะ เลยดูแบบไม่คิดไร 

คุณโธรัยห์:    ก็ดูได้จนจบแต่ว่า อย่างที่เพ่ือนบอกไม่มีจุดสูงต่ า 

คุณสุกัลย์:   ดูได้เรื่อย มันเนิบมาก แต่ดูเพราะนักแสดงน่ารักเลยดูจนจบ  

คุณอธิชนม์:  ก็ดูจบนะ ชอบภาพอะภาพสวยดี 
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ผู้สัมภาษณ์: วีดีทัศน์สามารถถ่ายทอดอารมของเพลงได้มากน้อยเพียงใด 

คุณจิตติ:   ก็สามารถถ่ายทอดได้ดีเลย เพราะเลือกเพลงที่เหมาะกับวัยลุ่ยและเหมาะกับภาพ 

เพลง seescape ใช่ปะ จังหวะมันสนุกแล้วภาพตอนนั้นมันใต้น้ ามันก็เลยน่าสนใจ 

คุณไอศวร:    ชอบเพลงเหมือนกันๆ เพลงจังหวะสนุก และเนื้อหาเพลงยังเข้ากันอีก 

คุณโธรัยห์:    เลือกเพลงมาใช้ได้ดี  

คุณสุกัลย์:   เพลงที่น ามาประกอบมีความสนุก เข้ากับเนื้อหาวีดีทัศน์ดี 

คุณอธิชนม์:  ปกติผมชอบเพลงแนวร๊อคอะ แต่พอมาฟังเพลงในวีดีทัศน์มันโอเคนะ ดูแล้วก็สนุก

ตามไปด้วย   

ผู้สัมภาษณ์: ระยะเวลาของวีดีทัศน์มีความเหมาะสมมั้ย 

คุณจิตติ:   บางที่ก็น่าจะตัดออกนะมันดูแล้วยืดอะ 

คุณไอศวร:    ยาวไปหน่อยนะ น่าจะอยู่ใน 5 นาที 

คุณโธรัยห์:    ผมว่าโอเคนะ ดูได้เรื่อยๆ แต่ถ้ามีจุคพีคมันจะดูโอเคกว่านี้ 

คุณสุกัลย์:   ก็เหมาะสมดีนะ 

คุณอธิชนม์:  ก็เหมาะสมดีนะ แต่อย่างที่เพ่ือนบอก ตัดออกหน่อยจะโอเคกว่านี้   

ผู้สัมภาษณ์: จังหวะในการตัดต่อมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

คุณจิตติ:   ชอบการตัดต่อนะ มีการซูมเข้าซูมออกอะแล้วตรงกับเพลงด้วย 

คุณไอศวร:     อยากรู้อะว่าตอนเหวี่ยงตัดยังไง ชอบนะๆมันเร็วดี 

คุณโธรัยห์:    ก็น่าสนใจมาก เพราะตัดสนุก เป็นการตัดที่ช่วยได้เยอะเลย เพราะว่าเนื้อเรื่อง

ธรรมดา แต่การตัดก็มาช่วยได้ 

คุณสุกัลย์:   การตัดต่อตัดตรงจังหวะเพลง มีจังหวะขึ้นลง ท าให้ดูสนุก และกราฟฟิคก็ท าได้โอเค 

มีข้อเสียตรงที่ภาพมันไม่ชัด ถ้าแก้ตรงนี้ได้ก็จะเนียนมาก และที่โอเคที่สุดคือภาพสวยดี ดูภาพอย่าง

เดียวก็อยากไปแล้ว 

คุณอธิชนม์:  น่าสนใจ แต่บางทีก็เหวี่ยงก็ไม่เหมาะกับบางฉาก   
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ผู้สัมภาษณ์: มุมกล้องการจัดองค์ประกอบ 

คุณจิตติ:   ชอบมาก ภาพสวยมาก 

คุณไอศวร:    จัดองค์ประกอบได้ดีๆ ภาพสวย 

คุณโธรัยห์:    ภาพเด่นสุดละ สวยๆชอบ 

คุณสุกัลย์:   ชอบภาพตอนพระอาทิตย์ตกมากๆ สวยอะ 

คุณอธิชนม์:  ปกติผมเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้ว ก็ชอบอะ   

ผู้สัมภาษณ์: ความพึงพอใจต่ออารมณ์และโทนสีของภาพ 

คุณจิตติ:   ชอบภาพสีสดดี สวยอะ 

คุณไอศวร:    วัยรุ่นก็ต้องดูภาพที่สีสดๆ แล้วก็ท าได้ตอบโจทย์มากอะ 

คุณโธรัยห์:    ชอบ เหมาะสมๆ 

คุณสุกัลย์:   จัดองค์ประกอบโอเคแล้วภาพก็สีสดเหมาะกับวัยรุ่นดีนะ 

คุณอธิชนม์:  ชอบสีภาพ มันสด แต่บางทีมันดูมัวๆเหมือนฝนจะตกนะ  

ผู้สัมภาษณ์: นักแสดงชายมีความเหมาะสมมั้ย 

คุณจิตติ:   เล่นแข็งไปหน่อยอะ 

คุณไอศวร:    ดูไม่ออกว่าอกหักอะ แต่แบบบทมันยากด้วยแหละ 

คุณโธรัยห์:    คนที่ไม่ใช่ผู้ชายตลกอะ ท าให้ดูมีสีสันๆ 

คุณสุกัลย์:   คนที่อกหักเล่นแข็งอะ  

คุณอธิชนม์:  นักแสดงชายเล่นแข็งไปหน่อย มีคนนึงดูออกว่าไม่ใช้ผู้ชาย  

ผู้สัมภาษณ์: นัดแสดงหญิงมีความเหมาะสมม้ัย 

คุณจิตติ:   ก็น่ารักดีนะ 

คุณไอศวร:    เหมาะสม เล่นได้ธรรมชาติไม่แข็ง 

คุณโธรัยห์:    เหมาะสมๆ สดใจ น่ารักดีอะ แต่คนที่เสม็ดง่ายไปหน่อย 

คุณสุกัลย์:   นักแสดงหญิงเหมาะสมากกว่านักแสดงชาย เพราะเล่นเป็นธรรมชาติมากกว่า 

คุณอธิชนม์:  ในส่วนของนักแสดงหญิงโอเคอยู่ สดใสดี  
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ผู้สัมภาษณ์: ด้านเครื่องแต่งกายเหมาะสมมั้ย 

คุณจิตติ:   ก็โอเคนะ  

คุณไอศวร:    ก็ชอบ แต่น่าจะมีแบบทูพีชหน่อยไรงี้ 

คุณโธรัยห์:    ดูแบบแต่งตัวดีมากอะ ไปทะเลใส่ชุดเดรชงี้ ใส่ถ่ายรูปอะดิ 

คุณสุกัลย์:   ก็เหมาะสมนะ ปกติเวลาไปเที่ยวก็เห็นเพ่ือนใส่งี้ 

คุณอธิชนม์:  เสื้อผ้าก็โอเคดูแล้วแต่ตัวหลากหลากดี 

ผู้สัมภาษณ์: เมื่อได้รับชมวีดีทศัน์แล้ว อยากไปเที่ยวเสม็ดมั้ย  

คุณจิตติ:   ก็อยากนะ ไม่รู้ว่าเสม็ดมีทะเลสวยๆ 

คุณไอศวร:    อยากไปเที่ยว แต่ต้องไปเที่ยวกับเพ่ือนอะ 

คุณโธรัยห์:    อยากไป ก็ดูแล้วก็รู้ว่าเสม็ดไม่ได้แบบเละไรงี้ 

คุณสุกัลย์:   แบบก็ดูแล้วรู้ว่าแบบน้ ามันมันไม่มีแล้วก็อยากไป ทะเลสวยมากจริงๆ 

คุณอธิชนม์:  อยากไปเลย แบบชอบใต้น้ า ฉากกลางคืนก็สนุก แต่ต้องไปกับเพ่ือนนะ   

ผู้สัมภาษณ์: ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

คุณจิตติ:   เวลาในวีดีทัศน์น่าจะตัดให้กระชับมากกว่านี้จะได้ไม่ยานและการน าเสนอเกาะเสม็ด

ควรมีดีเทลมากกว่านี้ จะได้ดูมีความน่าสนใจ 

คุณไอศวร:    เรื่องบางฉากยืดไปอะ ตัดออกน่าจะดี 

คุณโธรัยห์:    แก้เรื่องกราฟฟิคอะ ภาพมันแตก น่าจะปรับๆหน่อย 

คุณสุกัลย์:   ไม่มีอะโอเคแล้วแหละมั้ง 

คุณอธิชนม์:  อยากให้แก้เรื่องฉากผู้หญิงที่เสม็ดอะ มันดูง่ายไปหน่อย   
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