บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 การนาเสนอ
การน าเสนอ (Presentation) หมายถึ ง การถ่ า ยทอดความคิ ด ในเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ งที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์แน่ ชัด ให้ ผู ฟ้ ั ง เข้าใจภายในเวลาจากัด โดยทั่ว ไปมัก ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
รู ปแบบนาเสนอในที่ประชุม แบ่งได้เป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
1. นาเสนอเพื่อแจ้งให้ทราบ เป็ นการชี้ แจงข้อมูลต่างๆ ในที่ประชุ มเพื่อให้ทราบรายงาน
ความคืบหน้า
2. นาเสนอเพื่อขอความเห็ นชอบ เป็ นการนาเสนอเรื่ องที่ ดาเนิ นการไปแล้วและเสนอต่อ
คณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื่อขอความเห็นชอบ
3. นาเสนอเพื่อพิจารณา เป็ นการนาเสนอโดยให้ขอ้ มูลไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของทางเลื อก ซึ่ ง
อาจจะเป็ นแผนงานธุ ร กิ จ ยุท ธศาสตร์ ข ององค์ก ร หรื อ แผนงานที่ จ ะท าในอนาคต
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารได้พิจารณาและใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสิ นใจ ซึ่ งวิธีการนาเสนอ
จะต้องโน้มน้าวให้เห็นจุดเด่นและคุณประโยชน์ของสิ่ งที่นาเสนอ
4. นาเสนอเพื่อตัดสิ นใจหรื ออนุ มตั ิ เป็ นการนาเสนอที่ตอ้ งเตรี ยมข้อมูลอย่างรอบด้าน อาจ
ต้องวิเคราะห์ SWOT ถึ งจุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาส และปั ญหาอุ ปสรรค พร้ อมทั้งเสนอ
แผนทางเลือกหรื อกลยุทธ์ให้ที่ประชุมเพื่อสามารถตัดสิ นใจได้ทนั ที
2.1.2 แอนิเมชั่น
ค าว่า แอนิ เมชัน (Animation) รวมค าว่า Animate และ Animator มาจากรากศัพ ท์ล ะติ น
“Animare”หมายความว่าท าให้มี ชี วิต ดัง นั้น ภาพยนตร์ แอนิ เมชันหมายความถึ งการสร้ างสรรค์
รู ปทรงและลายเส้นที่ไม่มีชีวติ ให้เคลื่อนไหวมีชีวติ ขึ้นมาได้ (Paul Wells, 1998 : 10 )
ทวี ศ ัก ดิ์ กาญจนสุ ว รรณ (2552) กล่ า วว่ า “แอนิ เมชัน (Animation) หมายถึ ง การสร้ า ง
ภาพเคลื่ อนไหว ด้วยการนาภาพนิ่ งมาเรี ยงลาดับกันและแสดงผลอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ดวงตาเห็ น
ภาพที่มีการเคลื่ อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตามนุ ษย์มองเห็ นภาพที่
ฉายอย่างต่อเนื่ อง เรตินาระรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้า
มาในระยะเวลาดัง กล่ า ว สมองของมนุ ษ ย์จ ะเชื่ อ มโยงภาพทั้ง สองเข้า ด้ว ยกัน ท าให้ เห็ น เป็ น
ภาพเคลื่ อนไหวที่ มี ค วามต่ อเนื่ องกันแม้ว่าแอนิ เมชันจะใช้ห ลักการเดี ย วกับ วีดิโอแต่แอนิ เมชัน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ ได้มากมายเช่น งานภาพยนตร์ งานโทรทัศน์งานพัฒนาเกมส์
งานสถาปั ตย์งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์ หรื องานพัฒนาเว็บไซต์เป็ นต้น”
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2.2 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
คณะนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้า และหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทา
ภาคนิ พนธ์จากแหล่ งข้อมูลหลากหลาย เช่ น เว็บไซต์ หนังสื อและตัวอย่างจากงานวิจยั ดังนั้นจะ
กล่าวถึงเว็บไซต์ที่ให้ความรู ้คาแนะนาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิง่

รู ปที่ 2.1หน้าต่างเว็บไซต์ https://presentationben.com/
เว็บไซต์ที่รวบรวมเทคนิ คและตัวอย่างการนาเสนอเพื่อให้มีความน่าสนใจดึงดูดคนฟั งและ
คนดูมากที่สุด
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รู ปที่ 2.2 หน้าต่างเว็บไซต์ http://www.mesise.com
เป็ นเว็บ ไซต์ ห าความรู ้ เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การใช้ โ ปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ่ งเป็ น
โปรแกรมที่ใช้ในการอัดวีดีโอ การตัดต่อวีดีโอ อัดเสี ยงลงในวีดีโอ สอนการใช้เครื่ องมือในแถบ
เครื่ องมือต่างๆของโปรแกรม Adobe Premiere Pro
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รู ปที่ 2.3 http://www.mesise.com/mesise-com-พื้นฐานการใช้โปรแกรม
www.mesise.com เป็ นเว็บไซต์หาความรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Adobe Premiere
Pro ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการอัดวีดีโอ การตัดต่อวีดีโอ อัดเสี ยงลงในวีดีโอ สอนการใช้เครื่ องมือ
ในแถบเครื่ องมือต่างๆของโปรแกรม Adobe Premiere Pro
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รู ปที่ 2.4 http://www.effectvideo.com/สอน-basic-after-effect/6/สอนพื้นฐาน-Adobe-After-Effectเรื่ อง-Project-Timeline-and-Composition-Panel-ตอนที่-1
www.effectvideo.com เป็ นเว็บไซต์ที่สอนพื้นฐานการใช้งานของโปรแกรม Adobe After
Effect ตั้งแต่การทาความรู ้ จกั พื้นฐานของโปรแกรม เรี ยนรู ้ แถบเครื่ องมือ Composition, Timeline
ของหน้าต่างการทางาน การตั้งค่าการใช้งานต่างๆ รวมถึงการใส่ เอฟเฟกต์ให้กบั ชื้นงาน
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2.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีดีโอพรี เซนต์ เพื่อที่นามาเป็ น
แนวทางและพัฒนาชิ้นงานให้เกิดประโยช์ ดังนี้

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างโครงการ การพัฒนาสื่ อวีดีทศั น์เรื่ องการใช้โปรแกรม Adobe Audition เบื้องต้น
จตุรภัทร ไชยโย (2557) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ทาการพัฒนา
สื่ อวีดีทศั น์เรื่ องการใช้โปรแกรม Adobe Audition เบื้องต้นการพัฒนาใช้โปรแกรม Adobe Audition
สาหรับ ตัดต่อเสี ยง อัดเสี ยงในส่ วนไฟล์วีดีโอใช้โปรแกรมAdobe Premiere Proหรื อAdobe After
Effects ใช้ในการผสมเสี ยงและภาพ
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รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างโครงการ การออกแบบกราฟิ กและการตัดต่อวีดีโอ
ปภินวิทย์ เชื่ อนุ ช และ นราธิ ป สนองณรงค์ (2556) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้ทาการออกแบบกราฟิ กและการตัดต่อวีดีโอการพัฒนาใช้
โปรแกรม After Effect และPremiere Pro ส าหรั บ การสร้ า งวี ดีโอในส่ วนตัวละครใช้โปรแกรม
Adobe illustrator ใช้ในการออกแบบตัวละคร
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รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างโครงการ การศึกษาโปรแกรมแปลงไฟล์วดี ีโอแบบคุณภาพสู ง เพื่อใช้ใน
โปรแกรมตัดต่อสาหรับการเรี ยนการสอนวิชา Introduction to video television
มณี กาญจน์ ไชยนนท์ และ ฐปนนท์ สุ วรรณกนิษฐ์ (2556) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและนิ เทศศาสตร์ ไ ด้ท าการศึ ก ษาโปรแกรมแปลงไฟล์วีดี โอแบบ
คุณภาพสู ง เพื่อใช้ในโปรแกรมตัดต่อสาหรับการเรี ยนการสอนวิชา Introduction to video television
การพัฒ นาใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro ส าหรั บ การสร้ างวี ดี โอในส่ วนการ
แปลงไฟล์โปรแกรม Format Factory, Mpeq stream ใช้ในการแปลงไฟล์วดี ีโอ
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รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างโครงการ โมชันกราฟิ กแนะนาสิ นค้าของบริ ษทั ไทยเทคโนกลาส จากัด
สุ นิสา เชื้ออินต๊ะ (2560) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทาโมชัน
กราฟิ กแนะนาสิ นค้าของ บริ ษทั ไทยเทคโนกลาส จากัด การพัฒนาใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
CS6 สาหรับการสร้ างสื่ อโฆษณาสร้ างฉากพื้นหลังใส่ สีโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
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รู ปที่ 2.9 ตัวอย่างโครงการ การผลิตสื่ อวีดีโอพรี เซนต์เทชัน่ เพื่อให้ความรู ้กบั ทางบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย (สาขาบางขุนเทียน) ประจาปี พ.ศ. 2559
วิริย ะ อู๋ส มบู รณ์ , พิ พ ฒ
ั น์ ประสิ ทธิ ไพศาลชัย และ รัตนพล เงสั นเที ยะ (2559) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาโมชันกราฟิ กแนะนาสิ นค้าของ บริ ษทั ไทย
เทคโนกลาส จากัด การพัฒนาใช้โปรแกรม Adobe Master Collection สาหรับการตัดต่อวีดีโอ

