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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา 2.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็น ด้านเข้าใจเนื้อหา ด้านความรู้สึกเวียนศีรษะ ด้านความรู้สึกสับสนทิศทาง ด้านความน่าสนใจ ที่มีต่อการ
ถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา สมมติฐานการวิจัยคือ 1.ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโด
รม โดยถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา สามารถสร้างความเข้าใจเนื้อหาให้กับผู้รับชมได้ 2.ภาพยนตร์โฆษณา
รณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม โดยถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา ไม่ทาให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเวียนศีรษะ
3.ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกั นโรคออฟฟิศซินโดรม โดยถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา ไม่ทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างสับสนทิศทาง 4.ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม โดยถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180
องศา สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มตัวอย่างได้
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ พนั ก งานในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี จานวน 30 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม 2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อฉากการถ่ายภาพแบบข้ามเส้น 180 องศา 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อฉากการถ่ายภาพแบบข้ามเส้น 180 องศา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( 𝑥̅ = 2.78) ความคิ ด เห็ น ด้ า นความเข้ า ใจเนื้ อ หา อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( 𝑥̅ = 2.65) ความคิ ด เห็ น ด้ า น
ความรู้สึกเวียนศีรษะ อยู่ในระดับปานกลาง 𝑥̅ = 2.65) ความคิดเห็นด้านความรู้สึกสับสนทิศทาง อยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑥̅ = 2.84) ความคิดเห็นด้านความน่าสนใจ อยู่ในระดับปานกลาง 𝑥̅ = 2.96) และมีความพึง
พอใจต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.63)
สรุปได้ว่าภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ที่มีเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์แบบ
ข้ามเส้น 180 องศา ไม่มีผลต่อการทาความเข้าใจเนื้อหา ความรู้สึกเวียนศีรษะ ความรู้ สึกสับสนทิศทาง และ
ความน่าสนใจ ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ที่มี
เทคนิคการถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา ยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่างได้ในระดับมาก
คาสาคัญ : การถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา,ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
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THE STUDY OF 180 DEGREE RULE SHOOTING
CASE STUDY : THE ADVERTISEMENT MOVIE FOR PRECAUTION
THE OFFICE SYNDROME CAMPAIGN
Pattana Chhinnasota1* Patsorn Sungsri2
Abstract
The research aims to study a film shooting beyond 180 degree rule: case study a
preventive office syndrome film campaign. The research aims to 1. to study the film shooting
across the 180 degree line, 2. to study the sample group’s opinions of content understanding,
the feeling of dizziness, the feeling of lost the sense of direction, and the shooting across the
180 degree line can make the film interesting
The hypotheses are 1) a preventive office syndrome film campaign using shots
beyond 180 degree rule does not obstruct to understand the content; 2) a preventive office
syndrome film campaign using shots beyond 180 degree rule does not make the sample group
dizzy; 3) a preventive office syndrome film campaign using shots beyond 180 degree rule does
not make the sample group lost the sense of directions; and 4) a preventive office syndrome
film campaign using shots beyond 180 degree rule can make the sample group interested in the
film.
The sample group is 30-60 years old of 30 officers of the Office of Academic
Resource and Information Technology Rajamagala University of Technology Thanyaburi. The
sample group is sampling by purposive sampling
The research tool are 1) a preventive office syndrome film campaign using shots beyond 180
degree rule, and 2) the questionnaires .The statistic using for analyze the data are percentage,
means and standard deviation.
The result shows that the overall of opinion towards film using shot beyond 180
degree rule is average level at 𝑥̅ 2.78 The understanding of the content the film is average
level at 𝑥̅ 2.65. The feeling of dizziness is average level at 𝑥̅ 2.65. The sense of lost direction
is average level at 𝑥̅ 2.84. The degree of interested in the film is average level at 𝑥̅ 2.96. The
satisfaction of a preventive office syndrome film campaign using shots beyond 180 degree rule
is high level at 𝑥̅ 3.63.
It can be concluded that a preventive office syndrome film campaign using shots
beyond 180 degree rule has no impact on the understanding the content, the dizziness, the
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sense of direction, and make the film interesting. However, the sample group satisfies a
preventive office syndrome film campaign using shots beyond 180 degree rule at high level. The
hypothesis 1, 2, and 3 are rejected while the hypothesis 4 is accepted.
Keywords : film shots using beyond 180-degree rule, a preventive office syndrome film
campaign
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บทนา
ที่ผ่านมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเห็นความสาคัญของสุขภาพ ของคนทางานต่อผลผลิต และ
ความก้าวหน้าขององค์กร และสังคมโดยรวม ในส่วนของภาครัฐได้มีการพัฒนาทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลด้านนี้ เช่น สถานศึกษา
และหน่วยงานราชการ มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ออกมาจานวนมาก ในส่วนของ
ภาคเอกชน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้างก็มีจานวนไม่น้อย ที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนาต่าง ๆ เพื่อให้พ้น
จากการบาดเจ็บ และโรคร้ายจากการทางาน จากข้อมูล สานักงานประกันสังคม (สานักงานประกันสังคม สถิติ
การบาดเจ็บจากการทางาน ปี 2558) แสดงให้เห็นว่าการล้มป่วยจากการทางานนั้นยังมีอยู่มาก แรงงานไทย
นอกจากจะต้องผจญภัยกับโรค และการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการทางานแล้ว ยังมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการทางานอีกจานวนมาก แต่จากในประกันสังคมความคุ้มครองแรงงานที่ได้รับมุ่ งเน้นไปที่การ
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย แต่ไม่ได้มุ่งใช้วิธีการที่จะส่งเสริมคนมีสุขภาพดีได้ เพราะสุขภาพดีไม่ได้ หมายถึง การ
ไม่มีโรค หรือ บาดเจ็บเท่านั้น แต่สุขภาพดี คือ ไม่มีโรคภัย มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางกายและจิตใจ มี
ความสุขสบาย
การที่พนักงานทางานเป็นเวลานานทาให้เกิดความเครียดและร่างกายยิ่งอ่อนล้า ซึ่งจะนาไปสู่ภาวะ
โรค ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งพบบ่อยในคนที่ทางานในองค์กรต่าง ๆ ที่นั่งทางานตลอดเวลา
แทบไม่มีเวลาที่จะเคลื่อนไหวร่างกาย ไปไหนมาไหน ทาให้กล้ามเนื้อเกิดการตึงเครียด ทั้งนี้ การป้องกันจึงเป็นสิ่ง
สาคัญอย่างมาก วิธีการการป้องกันที่ช่วยลดโรคออฟฟิศซินโดรมมีหลายวิธีโดย การออกกาลังกายจะช่วยสร้าง
ภู มิ ต้ า นทานให้ กั บ พนั ก งานในองค์ ก รและช่ ว ยให้ มี จิ ต ใจที่ ดี มุ่ ง มั่ น ในการท างานส่ ง ผลต่ อ ผลผลิ ต และ
ความก้าวหน้าขององค์กร (สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร http://www.msd.bangkok.go.th/ สืบค้น 29
กันยายน 2559) จากที่กล่าวมานั้นได้ทราบสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ของพนักงานแล้ว พบว่า ยังมี
พนักงาน ที่ไม่ได้ออกกาลังกายเนื่องจากความเหนื่อยล้าจากการทางานในออฟฟิศ ไม่มีเวลาให้กับการออกกาลัง
กาย หรือส่วนหนึ่ง ยังไม่เห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยต่าง ๆ
การรณรงค์เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีความพยายามและเจตนาเพื่อให้ผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางทีก่ าหนด (อาณาจักร โกวิทย์ สืบค้น 28 กันยายน 2559) ได้มีการนาสื่อรูปแบบ
ต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ ร่วมถึงการใช้ภาพยนตร์ ทั้งนี้เป็นเทคนิคต่าง ๆ ที่จะให้นักประชาสัมพันธ์
เลือกใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละแบบ ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสจากการดูและรับฟัง นับว่าเป็นสื่อที่ให้
ความประทับใจและทาให้ผู้คนจดจาเรื่องราวเนื้อหาได้นาน เพราะผูช้ มจะได้ดูและได้ฟังคาบรรยายไปพร้อมกัน
การที่ภาพยนตร์จะสามารถสร้างอิทธิพลต่อมนุษย์และสังคมได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญใน
การประติดประต่อเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ ให้เกิดเป็นความเข้ าใจ กระบวนการมีความสาคัญอย่างมากต่อการ
ผลิตภาพยนตร์ คือ การถ่ายภาพ กระบวนการที่สาคัญที่สุดของการผลิตภาพยนตร์เป็นสิ่งที่ทาให้ภาพยนตร์นั้น มี
ความน่าสนใจหรือไม่ การถ่ายภาพที่ดีจึงจะต้องทาให้ผู้รับชมไม่เกิดความสับสน เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องชัดเจน
และยังส่งผลต่อความคิดทัศนคติ พฤติกรรมต่าง ๆ ได้หลักการและวิธีในการถ่ายภาพนั้นมีหลากหลายวิธีการ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษา กฎ 180 องศา (180 Degree Rule) ซึ่งเป็นกฎของการถ่าย
ภาพยนตร์โดยการแบ่งพื้นที่วงกลมเป็นสองฝั่ง ในฉากเดียวกัน กล้องถ่ายภาพยนตร์ทุกกล้อง จะต้ องอยู่หลังเส้น
180 องศา หากกล้องถ่ายภาพยนตร์บางกล้อง ตั้งในตาแหน่งข้ามเส้น 180 องศา ภาพที่ปรากฏออกมา จะทาให้
ผู้ชมสับสนทิศทางและตาแหน่งของวัตถุ (tonggz http://oknation.nationtv.tv/blog/tonggz/2008/08/04/
สืบค้น 28 กันยายน 2559 )
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ในการทดลองถ่ายทาภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เพื่อการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมนี้ผู้วิจัยจะทดลอง
การถ่ายภาพยนตร์ โดยถ่ายทาแบบ ข้ามเส้น 180 องศา เพื่อต้องการสร้างสรรค์ภาพ ที่แปลกใหม่ และเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจ และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ต่อการถ่ายภาพยนตร์ในลักษณะนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา (180 Degree Rule)
2.เพื่อศึกษาความคิดเห็น ด้านเข้าใจเนื้อหา ด้านความรู้สึกเวียนศีรษะ ด้านความรู้สึกสับสนทิศทาง
ด้านความน่าสนใจ ที่มีต่อ การถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา (180 Degree Rule)
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ การถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา (180 Degree Rule)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
1.1 ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
1.1.1 ศึกษาแนวคิดการถ่ายภาพข้ามเส้น180 องศา (180 Degree Rule)
1.1.2 ศึกษาโรคออฟฟิศซินโดรม เลือกศึกษาอาการ ปวดหลัง นิ้วล็อค โรคอ้วน ที่เป็น
อาการสาคัญอันดับต้น ๆ ของโรคออฟฟิศซินโดรม
1.1.3 ศึกษาแนวคิดหลักการต่าง ๆ ของการผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์
1.1.4 เขียนร่างบท เพื่อกาหนดเค้าโครงเรื่องให้มองเห็นเป็นภาพกว้าง ๆ กาหนดภาพที่จะ
นาเสนอ รวมถึงเขียนบทสนทนาหรือคาบรรยาย
1.1.5 เขียนบทสมบูรณ์ เมื่อแก้ไขบทร่ างแล้ว จะเขียนบทที่สมบูรณ์โดยระบุรายละเอียด
อธิบายให้ชัดเจนทั้งขนาดภาพ มุมมอง แสง เสียง รวมถึง เทคนิคพิเศษ ที่สอดแทรก ลงไปในเนื้อหา
1.1.6 เตรียมเพลงประกอบ
1.1.7 คัดเลือกนักแสดงที่บุคลิกของตัวละครที่กาหนดไว้ในบทภาพยนตร์ โดย เลือกตาม
คุณลักษณะของพนักงานออฟฟิศ ทั้งตัวละครหลัก และตัวละครประกอบ
1.1.8 ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบฉาก
1.1.9 จัดหาสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์
1.1.10 จัดเตรียมอุปกรณ์การถ่ายทา
1.1.11 จัดทาตารางการถ่ายทา
1.1.12 การผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมขั้นตอนการศึกษา
ข้อมูล โดยนาข้อมูลความต้องการของเนื้อหา และปัญหาที่มีอยู่มาวิเคราะห์ สรุปหาแนวทางในการสร้างสื่อ
เพื่อให้ได้เนื้อหาของภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง นาไปตรวจสอบแก้ไข และ ปรับปรุงจนได้ข้อมูลและ
วิธีการนาเสนอที่ต้องการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นจาแนกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 1.ด้านเข้าใจเนื้อหา 2.ด้านความรู้สึก
เวียนศีรษะ 3.ด้านความรู้สึกสับสนทิศทาง 4.ด้านความน่าสนใจ
1.2.1 ศึกษาแนวคิดหลักการต่าง ๆ ของการสร้างภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการรณรงค์
1.2.2 ศึกษาแนวคิดการถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา (180 Degree Rule)
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1.2.3 ศึกษาโรคออฟฟิศซินโดรมเลือกศึกษาสาเหตุและการป้องกันอาการ ปวดหลัง นิ้ว
ล็อค โรคอ้วน ที่เป็นอาการสาคัญของโรคออฟฟิศซินโดรม
1.2.4 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการถ่ายภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ มาสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็น 1.ด้านเข้าใจเนื้อหา 2.ด้านความรู้สึก เวียนศีรษะ 3.ด้านความรู้สึกสับสนทิศทาง 4.ด้านความ
น่าสนใจ
1.2.5 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ความคิดเห็น 1.ด้านเข้าใจเนื้อหา 2.ด้านความรู้สึก
เวียนศีรษะ 3.ด้านความรู้สึกสับสนทิศทาง 4.ด้านความน่าสนใจ
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดังต่อไปนี้
1.3.1 ศึกษาแนวคิดหลักการต่าง ๆ ของการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์
1.3.2 ศึกษาแนวคิดการถ่ายภาพยนตร์ข้ามเส้น 180 องศา (180 Degree Rule)
1.3.3 ศึกษาโรคออฟฟิศซินโดรมเลือกศึกษาสาเหตุและการป้องกันอาการ ปวดหลัง นิ้ว
ล็อค โรคอ้วน ที่เป็นอาการสาคัญของโรคออฟฟิศซินโดรม
3.4 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ พนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอายุตั้งแต่
30 – 60 ปี จานวน 30 คน เลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 จัดฉายภาพยนตร์โฆษณา รณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมให้กลุ่มตัวอย่างรับชม
3.2 กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นทั้ง 4 ด้านที่มีต่อการถ่ายภาพแบบข้ามเส้น 180 องศา
ความคิดเห็นต่อการถ่ายภาพแบบข้ามเส้น 180 องศา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 สามารถจาแนกได้ดังนี้
1. ด้านความเข้าใจเนื้อหา พบว่า พนักงานในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
คิดเห็นต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมด้านความเข้าใจเนื้อหา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.65) ทาให้ทราบว่าการถ่ายภาพ ข้ามเส้น 180 องศา มีผลต่อความเข้าใจเนื้อหาของ
ภาพยนตร์ แต่โดยภาพรวมที่อยู่ในระดับปานกลางทาให้เห็นได้ว่าภาพยนตร์ยังสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้ชมได้
2. ด้านความรู้สึกเวียนศีรษะ พบว่า พนักงานในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความคิดเห็นต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมด้านความรู้สึกเวียนศีรษะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.65) บ่งบอกว่าการถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา นั้นไม่ทาให้เกิดความรู้สึกเวียน
ศีรษะมากนัก
3. ด้านความรู้สึกสับสนทิศทาง พบว่า พนักงานในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความคิดเห็นต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมด้านความรู้สึกสับสนทิศทางโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.84) บ่งบอกได้ว่าการถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา ไม่มีผลต่อความรู้สึกสับสน
ทิศทางมากนัก
4. ด้านความน่าสนใจ พบว่า พนักงานในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
คิดเห็นต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมด้านความน่าสนใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (𝑥̅ = 2.96) ซึ่งบ่งบอกได้ว่าการถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา ไม่ได้เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์
แม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มความน่าสนใจ แต่มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทาให้เห็นได้ว่าภาพยนตร์ยังสามารถ
ดึงดูดผู้ชมได้
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานในสานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม มีค่าเฉลี่ย
โดยภาพรวมอยู่ที่ 3.63 ซึ่งอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าสื่อเป็นที่พึงพอใจของผู้รับชมสื่อ ซึ่งให้ความสนใจใน
เนื้อหา เทคนิคของการถ่ายภาพ และยอมรับว่าเนื้อหานั้นมีประโยชน์และให้ความรู้ได้จริง ส่วนเนื้ อหาของ
ภาพยนตร์ ก็เข้าใจง่าย กลุ่มตัวอย่างพอใจเป็นอย่างยิ่ง
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา กรณีศึกษา : ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกัน
โรคออฟฟิศซินโดรม ความคิดเห็นต่อการถ่ายภาพแบบข้ามเส้น 180 องศา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.78 จาแนกได้ 4 ด้าน ดังนี้
1.ด้านความเข้าใจให้ทราบว่าการถ่ายภาพ ข้ามเส้น 180 องศา มีผลต่อความเข้าใจเนื้อหาของ
ภาพยนตร์แต่โดยภาพรวมที่อยู่ในระดับปานกลาง ทาให้บ่งบอกได้ว่าภาพยนตร์ยังสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้
ผู้ชมได้
2.ด้านความรู้สึกเวียนศีรษะบ่งบอกได้ว่าการถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา นั้นไม่ทาให้เกิดความรู้สึก
เวียนศีรษะมากนัก
3.ด้านความรู้สึกสับสนทิศทางบ่งบอกได้ว่าการถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา ไม่มีผลต่อความรู้สึก
สับสนทิศทางมากนัก
4.ด้านความน่าสนใจการถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา ไม่ได้เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์ แต่มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทาให้บ่งบอกได้
ว่าภาพยนตร์ยังสามารถดึงดูดผู้ชมได้
จากทฤษฏี ข อง Lev Kuleshov ปรมาจารย์ ผู้ ก่ อ ตั้ ง วิ ท ยาลั ย การภาพยนตร์ แ ห่ ง มอสโคว์
(http://oknation.nationtv.tv/blog/tonggz วรรณกรรม/กาพย์กลอน สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า
เส้น 180 องศา คือ เส้นที่มองไม่เห็น แต่มันเป็นกฎของการถ่ายทา คือ การแบ่งส่วนพื้นที่วงกลมเป็น2 ฝั่ง โดยขีด
เส้นนอนในลักษณะ 180 องศา ในฉากเดียวกันนั้น กล้องทุก ๆ ตัว ไม่ว่าจะเคลื่อนกล้องไม่ว่าจะเปลี่ยนมุมกล้อง
เปลี่ยนขนาดภาพอย่างไรก็ตาม กล้องจะต้องอยู่หลังเส้น 180 องศา ของฝั่งหนึ่งฝั่งใดของวงกลมเสมอ กรณีถ้า
กล้องเกิดข้ามเส้น 180 องศา ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของวงกลม ผู้ชมจะเกิดความสับสนในเรื่องทิศทางและตาแหน่ง
ของตัวแสดง หรือสิ่งของ เกิดการกลับทิศทาง จากซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้ายนั่นเอง ควรคานึงถึงกฎ 180 องศา
มาตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายทา ในกรณีที่ถ่ายมาผิดพลาดข้ามเส้นก่อให้เกิดความสับสนทางทิศ ทางแก่ผู้ชมมากเกิน
กว่าจะรับได้ ผลของการศึกษาพบว่า
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การถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา นั้นไม่ทาให้เกิดความรู้สึกสับสนทิศทาง นอกจากนี้ยัง
สามารถช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจเนื้ อ หาได้ ไม่ ท าให้ รู้ สึ ก เวี ย นหั ว อี ก ทั้ ง มี ค วามน่ า สนใจมากขึ้ น พนิ ต สุ ด า กุ ล มาตย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพรวม, การสื่อสาร ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารออมสิน (20 สิงหาคม 2560) ให้
การประเมินว่าภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศ ซินโดรม จะทาให้สามารถจดจาเนื้อหาได้ ง่า ย
เนื่องจาก ทั้ง 3 ตอน อยู่ในสถานที่เดียวกัน เหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสื่อความหมายได้ จากมุมมอง
การจัดฉาก องค์ประกอบต่าง ๆและสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิลปกร พิริยะโรจน์ (การถ่ายภาพยนตร์เบื้อต้น
http://silpakorn-kru.blogspot.comสืบค้น 12 พฤศจิกายน 2560 ) กล่าวว่า การถ่ายภาพยนตร์ทุกครั้งผู้ผลิต
พยายามอย่างยิ่งในการบันทึกภาพเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้ าใจความหมายของภาพถ่ายไว้มากที่สุดในขณะที่ภาพ
ปรากฏจอทุก ๆ ช่วงเวลาที่ภาพยนตร์นาเสนอต่อผู้ชม บุษกร พลไธสง ผู้เชี่ยวชาญด้านตัดต่อลาดับภาพ สานัก
ข่าว บีอีซี เวิลด์ จากัด มหาชน (19 สิงหาคม 2560) ให้การประเมินว่า ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรค
ออฟฟิศซินโดรม ไม่ทาให้เกิดความรู้สึกเวียนศีรษะ เทคนิคถ่ายภาพแบบข้ามเส้น 180 องศา ไม่มากจนเกินไป สุ
ภัทรดิศ บูชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด มหาชน (22 สิงหาคม
2560) ให้การประเมินว่าภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมเรื่องนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความ
สับสนทิศทาง เนื่องจาก อยู่ในสถานที่ เดียวกันทั้ง3ตอน และยังเป็นเทคนิคมีความท้าทาย น่าสนใจต่อผู้ถ่ายและ
ผู้รับชมสอดคล้องกับแนวคิดของ สุทัศน์ บุรีภักดี (2532 :32-33) กล่าวว่า การผลิตภาพยนตร์โฆษณาจะต้องใช้
ศิลปะและศาสตร์หลายแขนงผสมผสานให้เกิดความพึงพอใจและเร่งเร้าความน่าสนใจของผู้ชมเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการโฆษณา
สรุป
การถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา ในภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม ไม่ได้เกิด
ปัญหาหรือมีข้อด้อยในการนามาใช้ในการผลิตภาพยนตร์ดังที่กล่าวมา เพียงแต่ผู้นาวิธีการนี้ไปใช้ ควรวางแผน
การผลิตและหาวิธีลดปัญหาและป้องกันความเสี่ยงในการถ่ายทาด้วยการสร้างเนื้อหาและลาดับการถ่ายภาพที่
ต่อเนื่องสอดคล้องกับมุมกล้องและการตัดต่ออย่างถูกต้องและครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทาภาพยนตร์ซึ่งมีเนื้อหาเพียง 3 ตอน ถ้ามีผู้สนใจทาวิจัยครั้งต่อไปควรทา
รูปแบบตอนที่หลากหลายและแตกต่างออกไปโดยให้เหมาะสมกับกลุ่มทดลองในแต่ละประเภท
วิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว และอาจมีจานวนไม่พอจึงทาให้ผลการวิเคราะห์ต่างๆยัง
อยู่ในระดับปานกลาง แต่ผู้ทาวิจัยเชื่อว่า การถ่ายภาพข้ามเส้น 180 องศา นั้นยังมีความน่าสนใจอยู่
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษา การถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา กรณีศึกษา : ภาพยนตร์
โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรมครั้งนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจาก ผศ.
ดร กุลกนิษฐ์ ทองเงา ประธานกรรมการ ผศ.ดร. ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ กรรมการสอบ และดร.ภัสสร สังข์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่สละเวลาให้คาปรึกษา คาแนะนา และความรู้ตลอดจนการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานทาวิจัยทุกขั้นตอนนี้ประสบผลสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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พัฒนา ฉินนะโสต และ ภัสสร สังข์ศรี

ขอขอบพระคุณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ที่เห็นความสาคัญของงานวิจัยและกรุณาช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูล
ขอขอบพระคุณ ดร.ศรชัย บุตรแก้ว ดร.วิภาวี วีระวงศ์ และ อ.สุกัญญา บุญศรี ที่กรุณาช่วยตรวจสอบเครื่องมือ
การวิจัย และคุณพนิตสุดา กุลมาตย์ คุณบุษกร พลไธสง และคุณสุภัทรดิศ บูชา ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณามาให้
สัมภาษณ์การตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู -อาจารย์ ครอบครัว
ฉินนะโสต และครอบครัวสุชาติ ตลอดจนผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน
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