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เรื่ อง

ส่ งโครงงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาสื่ อดิจิทลั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
ตามที่ ผูจ้ ัด ทานายธนาเดช มณี ร อดดารง นายธนสุ ก านต์ สุ ทธิ ป ระภาและนาย
ธนวัฒ น์ เอนกทรั พ ย์ นัก ศึ ก ษาภาควิ ช าสื่ อ ดิ จิ ท ัล คณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สยามได้ไ ป
ปฏิบตั ิงานสหกิ จศึ กษา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ในตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยช่างภาพ ณ บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้
ศึกษาและทาโครงงาน เรื่ อง การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู ้ดา้ นเทคนิ คและอุปกรณ์การถ่ายภาพ บน
โซเชียลมีเดียสาหรับโปรโมทเฟสบุค๊ แฟนเพจของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
ผูจ้ ดั ทาทราบดีว่าคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ได้กาหนด จริ ยธรรมทางวิชาการในการพิจารณารายงานสหกิจศึกษาไว้ 3 ประการดังนี้
1.

รายงานสหกิ จ ศึ ก ษามี ค วามซื่ อ สัต ย์ท างวิ ช าการโดยไม่ น าผลงานของผูอ้ ื่ น มา
นาเสนอและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื่น

2.

รายงานสหกิ จ ศึ ก ษามี ใ ห้เ กี ย รติ แ ละอ้า งถึ ง บุ ค คลหรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้อ มู ล ที่
นามาใช้ในรายงานสหกิจศึกษาและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า

3.

รายงานสหกิจศึกษาต้องไม่คานึ งถึงผลประโยชน์ในการจัดทารายงานจนละเมิด
สิ ทธิของสถานประกอบการ หรื อนาเสนอความลับของสถานประกอบการ
บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้วผูจ้ ดั ทาจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมา
พร้อมกันนี้ จานวน 1 เล่มเพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด เป็ นบริ ษทั รับจ้ำงถ่ำยภำพนิ่ ง วีดีโอ รับปริ ญญำ
พรี เซนเทชัน่ พรี เวดดิ้ง ให้เช่ำสถำนที่ในกำรถ่ำยภำพ รับสอนถ่ำยภำพ กำรแต่งภำพ และยังมี
กำรขำยดีวีดีสื่อกำรเรี ยนกำรสอนในกำรแต่งภำพ ซึ่งปั จจุบนั กลุ่มลูกค้ำหลัก จะติดต่อและเห็น
ผลงำนของบริ ษทั ได้จำกสื่ อโซเชียลมีเดียคือ Facebook
บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด ได้มีกำรวำงแผนจะขยำยฐำนลูกค้ำและรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมไว้จึงมีแนวคิดผลิตคลิปวีดิโอรำยกำร พี่นันอันเซ็นเซอร์ เผยแผ่ในสื่ อโซเชี ยลมีเดีย
(Social Media) เพื่อสร้ำงจุดสนใจให้แก่คนที่สนใจอุปกรณ์และกำรถ่ำยภำพ
ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทำจึงได้ผลิตคลิปวิดีโอ พี่นนั อันเซ็นเซอร์ เพื่อศึกษำกระบวนกำร
ผลิตคลิปวิดีโอให้ควำมรู ้ดำ้ นเทคนิ คและอุปกรณ์กำรถ่ำยภำพและใช้กำรเผยแพร่ ผำ่ นช่องทำง
ยูทูปของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพือ่ ศึกษำกระบวนกำรผลิตคลิปวีดิโอของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอจำกัด
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ผลิตคลิปวิดีโอรำยกำร พี่นนั อันเซ็นเซอร์ จำนวน 4 ตอนเท่ำนั้น (1-4)
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
ได้ทรำบกระบวนกำรผลิตกำรคลิปวิดีโอรำยกำร พี่นนั อันเซ็นเซอร์

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจเรื่ อง “การผลิตคลิปวิดีโอ ให้ความรู ้ดา้ นเทคนิ คและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
บนโซเชียลมีเดียสาหรับโปรโมท เฟสบุ๊ค แฟนเพจของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด”สาหรับ
เผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด โดยผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าสื บค้นข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับการผลิตสื่ อวิดิโอ โดยได้มีการนาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มา
ศึกษาและปรับใช้กบั การสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ในการทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีการสื่ อสาร
2.2 แนวคิดในการสร้างผลงานวิดีโอ
2.3 แนวคิดในการตัดต่อวีดีโอ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคม (Social Media)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับวีดีโอออนไลน์
2.1 ทฤษฎีการสื่ อสาร
ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) (อ้างอิงจาก chulapedia) ได้ทาการวิจยั ในเรื่ องการ
สื่ อสารมวลชนไว้ในปี พ.ศ. 2491 การสื่ อสาร (communication )คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรื อบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สญ
ั ญลักษณ์ สัญญาน หรื อพฤติกรรมที่
เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ผูส้ ่ งสารคือผูท้ ี่ทาหน้าที่ส่งข้อมูล สารไปยังผูร้ ับสารโดยผ่าน
ช่องทางที่เรี ยกว่าสื่ อ ถ้าหากเป็ นการสื่ อสารทางเดียวผูส้ ่ งจะทาหน้าที่ส่งเพียงประการเดียวแต่ถา้ เป็ น
การสื่ อสาร 2 ทาง ผูส้ ่ งสารจะเป็ นผูร้ ับในบางครั้งด้วย ผูส้ ่งสารจะต้องมีทกั ษะในการสื่ อสาร มีเจต
คติต่อตนเอง ต่อเรื่ องที่จะส่ง ต้องมีความรู ้ในเนื้อหาที่จะส่ งและอยูใ่ นระบบสังคมเดียวกับผูร้ ับก็จะ
ทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพ ข่าวสารในการะบวนการติดต่อสื่ อสารก็มีความสาคัญ ข่าวสารที่ดี
ต้องแปลเป็ นรหัสเพื่อสะดวกในการส่ งการรับและตีความเนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็
จะต้องทาให้การสื่ อความหมายง่ายขึ้น
สื่ อหรื อช่องทางในการรับสารคือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย
สัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่น สิ่ งพิมพ์ กราฟฟิ ก สื่ ออิเลกทรอนิกส์
ที่มา : http://www.chulapedia.chula.ac.th/
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(ทฤษฎีของลาสแวลล์)คือการสื่ อสารที่มีองค์ประกอบดังนี้
1. ใคร
2. พูดอะไร
3. โดยวิธีและช่องทางใด
4. ไปยังใคร
5. ด้วยผลอะไร
2.1.1. ใคร คือ ผูส้ ่ งหรื อผูท้ าการสื่ อสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผูอ้ ่านข่าวเป็ นผูส้ ่ งข่าวสารไป
ยังผูฟ้ ัง
2.1.2 พูดอะไร ด้ วยวัตถุประสงค์ อะไร คือ สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาข่าวสารที่ส่งไป ผูส้ ่ งจะ
ส่ งเนื้อหาอะไร โดยอาจเป็ นข่าวสารธรรมดาเพื่อให้ผรู ้ ับทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ
2.1.3 โดยใช้ วิธีการและช่ องทางใด คือ ผูส้ ่ งทาการส่ งข่าวสารโดยการพูด การแสดงกิริยา
ท่าทาง ใช้ภาพ ฯลฯ หรื ออาจจะใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน หรื อเครื่ องฉายภาพยนตร์
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผรู ้ ับรับได้โดยสะดวก
2.1.4 ส่ งไปยังใคร ในสถานการณ์ อะไร คือ ผูส้ ่ งจะส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับเป็ นใครบ้าง เนื่ อง
ในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผฟู ้ ั งทางบ้านทราบข่าวสารประจาวัน ผูส้ ่ งย่อมต้องทราบ
ว่าผูร้ ับเป็ นกลุ่มใดบ้างเพื่อสามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการส่ งให้เหมาะสมกับผูร้ ับ
2.1.5 ได้ ผลอย่ างไรในปัจจุบัน และอนาคต คือ การส่ งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผรู ้ ับฟังผ่านไปเฉย
ๆ หรื อจดจาด้วยซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน และเช่นเดียวกันกับการเรี ยนการสอนที่จะ
ได้ผลนั้น ผูส้ อนจะต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าเมื่อสอนแล้วผูเ้ รี ยนจะได้ความรู ้มากน้อยเท่าใด

ภาพที2่ .1 ภาพเปรี ยบเทียบสู ตรการสื่ อสารของลาสแวลล์กบั องค์ประกอบของการสื่ อสาร
ที่มา : http://www.chulapedia.chula.ac.th/
ทางบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด ได้นาทฤษฎีของลาสเวลล์มาใช้โดย ผูส้ ่ งคือ บริ ษทั
โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด สารคือข้อมูลด้านเทคนิ คและอุปกรณ์การถ่ายภาพบนโซเชี ยลมีเดี ย
สาหรั บโปรโมท เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ของบริ ษทั โฟโต้แคนดิ นี่ สตูดิโอจากัด สื่ อคือโซเชี ยลมี เดี ย
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(เฟสบุ๊ ค ,ยู ทู ป ) ผู ้รั บ คื อ บุ ค คลที่ ติ ด ตามและบุ ค คลที่ ส นใจในเฟสบุ๊ ค

และผลคื อ ทางบริ ษัท
โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด คาดหวังว่าจะมีผสู ้ นใจเพิ่มขึ้นและรักษาผูท้ ี่ติดตามเดิมไว้

2.2 แนวคิดในการสร้ างผลงานวิดีโอ (อ้างอิงจาก Krooying)
การสร้างผลงานวิดีโอนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดวางแผนอย่างรอบคอบเพราะปั ญหาที่
มัก เกิ ด ขึ้ น เสมอคื อการไม่ ไ ด้ภ าพตามที่ ตอ้ งการ เนื้ อหาที่ ถ่ายมาไม่ สอดคล้องกับสิ่ งที่ ตอ้ งการ
นาเสนอ แนวคิ ด ในการทางานวิดี โออย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพตรงตามความต้องการ จะไม่ ตอ้ งมา
เสี ยเวลาแก้ไข้ภายหลัง โดยมีลาดับแนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบื้องต้น ดังนี้
2.2.1 Story Borad การเขียนโครงสร้างรายระเอียดของผลงานทั้งหมดแบบจาลองเพื่อให้
เห็นลาดับขั้นตอนของการทางาน สิ่ งที่ประกอบทั้งหมดของผลงาน การเขียน Story Borad เป็ นการ
ทาให้เพื่อนร่ วมองค์กรทาความเข้าใจได้รวดเร็ วและยังวิเคราะห์ความผิดพลาดได้ดี
2.2.2 เตรียมองค์ ประกอบ ในการทางานวิดีโอจะต้องเตรี ยมองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วน
ไม่วา่ จะเป็ นไฟล์วิดีโอ, ไฟล์ภาพนิ่ง ,ไฟล์เสี ยง หรื อไฟล์ซาวน์แทร็ กซ์ต่างๆ
2.2.3 ตัดต่ องานวิดีโอ การตัดต่อคือการนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงาน
วิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสาคัญ
2.2.4 ใส่ เอฟเฟก/ตัดต่ อใส่ เสี ยง ในขั้นตอนการตัดต่อ จะมีตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิ ค
พิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ ใส่ สี การใส่ ขอ้ ความ หรื อเสี ยงดนตรี ซ่ ึ งจะช่วยให้งานของเรามีสีสัน
และน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
2.2.5 แปลงวิดีโอเพื่อนาไปใช้ งานจริ ง ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการ
ทางานวิดีโอที่เราได้ทาเรี ยบร้อยแล้วนั้น ไปใช้งาน และนาผลงานไปเผยแพร่ หรื อนาไปใช้งานได้
ทันที
การใช้แนวคิดในการสร้างผลงานวีดิโอทางบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอจากัด เห็นว่าเป็ น
เรื่ องสาคัญในการทางานเพื่อช่ วยให้การทาเป็ นระบบและแสดงการทางานอย่างมีข้ นั ตอนทาให้
เพื่อนร่ วมงานสามารถทาความเข้าใจและเสนอเพื่มเติมได้สะดวก
ที่มา : https://sites.google.com/site/vdoclassroom/unit1/i1-2-naewkhid-kar-srang-widixo
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดในการสร้างผลงานวิดีโอมาใช้กบั ตัวโครงงานคือกระบวนการ
ท างานที่ มี ข้ ั นตอนมากยิ่ ง ขึ้ นโดยการท างานมี ข้ ั นตอนดั ง นี้ 1ขั้ นตอนการเตรี ยมงาน
2ขั้นตอนการผลิต 3ขั้นตอนหลังการถ่ายทาและ4.ขั้นตอนการเผยแพร่ ผลงาน
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2.3 แนวคิดในการตัดต่ อวีดีโอ (อ้างอิงจาก Mr.piyadanai Wikein)
ในปั จจุบนั การตัดต่อวีดีโอมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวันซึ่งการตัดต่อ
มีหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการตัดต่อภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว สี หรื อเสี ยง ซึ่ งการตัดต่อวิดีโอมี
หลากหลายรู ปแบบ สื่ อความหมายแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงจุดประสงค์วิดิโอด้วยเช่นกัน
ความหมายของการตัดต่ อ
การตัดต่อวีดีโอ คือ การนาเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกันให้เป็ นเรื่ องราว โดยการนา
รายละเอียดของภาพและเหตุการณ์ที่สาคัญจากสื่ อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้บนั ทึกไว้หรื อวีดีโอฟุต
เทจ (VDO Footage) มาทาการสร้างสรรค์เพื่อเรี ยงลาดับให้ได้เนื้อหาตามจุดประสงค์ ซึ่งภาพที่นามา
ลาดับไม่จาเป็ นต้องสาคัญเท่ากันทุกภาพ ความสาคัญอาจจะลดลงไปตามเนื้ อหา ภาพบางภาพ
สามารถเป็ นสื่ อสาคัญของการเกิดของเหตุการณ์แต่บางภาพอาจเป็ นส่ วนประกอบเท่านั้น
ซึ่งโครงงานการผลิตสื่ อวีดีโอแสดงผลงานโดยรวมของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
มีการใช้รูปแบบการตัดต่อวีดีโอ ดังนี้
Quick Cut : การตัดต่อภาพแบบเร็ วๆ เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจดึงดูดอารมณ์ของคนดู
ซึ่งสามารถทาให้เกิดความรู ้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวา เร่ งรี บ เร้าใจ
การนาวิดีโอไปใช้ งาน
วิดีโอสามารถนาไปใช้งานได้หลายๆลักษณะ ซึ่งสามารถแสดงดังต่อไปนี้
ด้ านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบันทึกมิวสิ กวีดีโอ รายการ โทรทัศน์
ที่ชื่นชอบ บันทึกการแสดงสด หรื อในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ เพื่อนากลับมาชมได้อีกครั้ง
ด้ านการนาเสนองาน (Video Presentation) สาหรับแนะนาสิ นค้า กิจกรรม ด้านต่าง ๆ
การตัดต่อภาพแต่ละครั้งผูจ้ ดั ทาต้องการให้ผชู ้ มมีความรู ้สึกน่ าสนใจ โดยใช้ภาพและเสี ยงมา
ประกอบ เพื่อให้การนาเสนอมีความเพลิดเพลินกับการรับชม
ที่มา : https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดในการตัดต่อวีดีโอมาใช้กบั ตัวโครงงานคือนาเทคนิคการตัดต่อคลิป
วิดีโอมาทาให้คลิปวิดีโอเกิดความน่าสนใจน่าติดตามมากยิง่ ขึ้น
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับเครื อข่ ายสั งคม (Social Media) (อ้างอิงจาก Fiat Car’s)
ปั จจุบนั นี้ สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมาก ทาให้ตอ้ งคิดไตร่ ตรอง คัดเลือกผลงานให้
ออกมาตอบโจทย์ของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งปั จจัยที่จะทาให้ผลงานมีคุณภาพ ต้องทาให้เกิ ดสิ่ งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
2.4.1 ท าให้ เ กิ ด การพู ด ถึ ง การท าให้ เ กิ ด การบอกต่ อ การเผยแพร่ เกิ ด การพู ด ถึ ง หรื อ
กลายเป็ นกระแส โดยวีดีโอจะไม่มีความน่ าเบื่ อและมี ความน่ าสนใจ สอดแทรกเนื้ อหาที่ จะสื่ อ
ออกมาพร้อมๆกับความบันเทิงหรื อทาให้เกิดความเพลิดเพลินในขณะที่รับชม
2.4.2 ทาให้ ง่ายที่สุด การทาวีดีโอออกมาให้เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้ชมทราบถึง
เนื้ อหาที่เรา จะสื่ อ และความยาวของวีดีโอไม่เกิน 20 นาที แต่หากมีเนื้ อหาเยอะ จะต้องเดินดาเนิ น
เรื่ อง ให้มีความน่าสนใจตลอดเวลาเพื่อตรึ งผูช้ มให้ดูจนจบ
2.4.3 ตรงประเด็น ให้เนื้อหามีความชัดเจน ความชัดเจนเป็ นอีกจุดที่สาคัญ เพราะหากผูช้ ม
ไม่เข้าใจถึงสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อก็ เท่ากับว่าวีดีโอของเราล้มเหลว ซึ่ งวิธีการแก้ไขนั้น คือ ควรจะ
เน้นให้เห็นชัดเจนเฉพาะ เรื่ องที่สาคัญๆเท่านั้น โฟกัสให้เข้าใจได้ชดั เจนว่าต้องการสื่ อถึงอะไร เพื่อ
อะไร ให้ตรง ประเด็นที่สุด
2.4.4 น่ าติดตาม สาระความรู ้และการนาเสนอ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ผชู ้ มรู ้สึกสนุก
โดยมีการเล่าเรื่ องแบบไม่น่าเบื่อทาให้ผชู ้ มอยากติดตามต่อไปจนจบ
ที่มา : https://blog.lnw.co.th/
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมมาใช้กบั ตัวโครงงานคือนามาเป็ นนามา
เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ เนื้อหาของคลิปวิดีโอ

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับวีดีโอออนไลน์ (อ้างอิงจาก สัมมนาออนไลน์)
แนวคิ ด รู ปแบบของสั ง คมบนโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ค นส่ ว นมากนิ ย มใช้แ บ่ ง ปั น หรื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสนใจในเรื่ องราวต่างๆและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้
สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นตัวกลางเพื่อติดต่อสื่ อสารและรับรู ้ข่าวสารหรื อกระจ่าย ข่าวสาร ซึ่ง
มีขอ้ ดี คือประหยัดเวลาและสามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่ งปั จจุบนั มีความนิ ยม ใช้เพื่อ
โปรโมทผลงานอีกด้วย
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ซึ่งโครงงานการผลิตสื่ อวีดีโอแสดงผลงานโดยรวมของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูโอ จากัด
มีการนาสื่ อวีดีโอมาเผยแพร่ ในสื่ อสังคม โดยผ่านช่องทางต่างๆขององค์กร แบ่งออกได้ 2 ช่องทาง
คือ
2.5.1 Facebook
คือ โซเชียลมีเดียในปัจจุบนั ที่คนส่ วนมาก นิยมสาหรับ
การสื่ อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อรับรู ้ข่าวสารต่างๆ
2.5.2 YouTube
คือ โซเชียลมีเดียที่รวมสาระความรู ้ ความบันเทิงซึ่ งใช้
ภาพเคลื่อนไหวใรการสื่ อสารเช่น ภาพยนตร์, เพลง,วีดีโอ,ไวรัลวีดีโอ เป็ นต้น
ที่มา : https://smforedu.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดเกี่ยวกับวีดีโอออนไลน์ มาใช้กบั ตัวโครงงานคือได้นาผลงานไป
เผยแพร่ บนโซเชี่ยลมีเดียและมีผคู ้ นสนใจเป็ นจานวนมาก

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
( Fotocandiny Studio Co.,Ltd )
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ เลขที่ 110/17 ม.3 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 063-956-6949

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ ( Logo ) บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด

ภาพที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
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ข้ อที่ 3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ เป็ นบริ ษทั ที่รับงานจ้างถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ รับปริ ญญา พรี เซนเทชัน่
พรี เวดดิ้ง ให้เช่าสถานที่ในการถ่ายภาพ รับสอนถ่ายภาพ การแต่งภาพ

ภาพที่ 3.3 หน้า Facebook โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ ( FotoCandiny ช่างภาพ )

ภาพที่ 3.4 ภาพตัวอย่างงานพรี เวดดิ้งของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ
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ภาพที่ 3.5 ภาพตัวอย่างงานรับปริ ญญาของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ

ภาพที่ 3.6 ภาพตัวอย่างงานแต่งงานของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ
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ข้ อที่ 3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

ภาพที่ 3.7 รู ปแบบโครงสร้างของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด

ข้ อที่ 3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย ธนาเดช มณี รอดดารง 5804640002 ตาแหน่งผูช้ ่วยช่างภาพและตัดต่อวีดีโอ
นาย ธนสุ กานต์ สุ ทธิประภา 5804640009 ตาแหน่งผูช้ ่วยช่างภาพและตัดต่อวีดีโอ
นาย ธนวัฒน์ เอนกทรัพย์ 5804640020 ตาแหน่งผูช้ ่วยช่างภาพและตัดต่อวีดีโอ

ข้ อที่ 3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณ นันท์พิพฒั น์ วุฒิศกั ดิ์
3.5.2 ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา Photographer

ข้ อที่ 3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันศุกร์ - วันอังคาร เวลา 09.00 น.- 16.30 น.
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ข้ อที่ 3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพื่อนาเสนอผลงาน

ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
1.รวบรวม
ข้อมูล

พฤษภาคม 61

 

มิถุนายน 61

 

กรกฎาคม 61

 

สิ งหาคม 61

 

2.ถ่ายทา









3.ตัดต่อ

 

 

 

 

ข้ อที่ 3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 3 เครื่ อง
External HDD 2 อัน
3.8.2 ซอฟต์แวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe Lightroom
โปรแกรม Adobe Premiere Pro

บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน

ผลจากการทาโครงงานสหกิ จศึ กษา ครั้ งนี้ มีจุดประสงค์คือ การผลิ ตสื่ อ วีดีโอเพื่อศึ กษา
กระบวนการผลิตของ บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด นอกจากนี้ผศู ้ ึกษายังได้ทราบถึงขั้นตอน
การทางานการผลิตสื่ อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในกระบวนการตัดต่อทาให้
พัฒ นาในด้ า นความรู ้ แ ละทัก ษะในด้ า นการใช้ โ ปรแกรมมากยิ่ ง ขึ้ น การปฏิ บ ั ติ ง านตาม
โครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆดังนี้

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production)
4.1.1 กาหนดประเด็น/หัวข้อของรายการ
ในขั้นตอนการคิดหาหัวข้อโครงงานนั้นจะหาหัวข้อต่างๆมานาเสนอพนักงานที่
ปรึ กษา เช่น เรื่ องการใช้งานของกล้องDSLR อุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ โดยสรุ ป
ได้ว่าทางบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอจากัด ต้องการคลิปวิดีโอสอนเรื่ องการใช้งานของกล้องให้
สาหรับมือใหม่โดยเฉพาะผ่านสื่ อออนไลน์ในช่องทางFacebook, YouTube โดยต้องการทาเป็ นEP
ทั้งหมด 15 EP แต่เนื่องจากระยะเวลาในการทางานนั้นไม่พอจึงได้ลดเหลือ 4 EP ในหัวข้อดังนี้
- EP.1 การใช้งานกล้องและปุ่ มการทางานของกล้อง DSLR
- EP.2 Sensor
- EP.3 เลนส์
- EP.4 Exposure triangle ความสัมพันธ์ 3 ปัจจัยในการรับแสง
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ภาพที่ 4.1 ภาพบรรยากาศปรึ กษาประเด็นหัวข้อของรายการ
4.1.2 รวบรวมข้อมูล
หลังจากได้ประเด็นหัวข้อเนื้อหาของรายการมาแล้ว ก็เริ่ มลงมือหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ต่างๆที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บ Zoom camera, เว็บ Big camera เป็ นต้น เพื่อมานา
ทาเป็ นสคริ ปท์

ภาพที่ 4.2 ภาพบรรยากาศการทางานในขั้นตอนรวบรวมข้อมูล
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4.1.3 คัดกรองข้อมูล
นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงและคัดกรองข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริ งว่าเนื้อหาที่นามานั้น
ถูกต้องไหม โดยนาส่ งให้พนักงานที่ปรึ กษาร่ วมคัดกรองด้วย

ภาพที่ 4.3 ภาพบรรยากาศการปรึ กษาคัดกรองข้อมูล
4.1.4 การทาสคริ ปท์ (Scripts)
ทาสคริ ปท์ (Scripts) เพื่อให้ผดู ้ าเนินรายการเข้าใจเนื้อหาและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
ตามสคริ ปท์เพื่อป้องกันให้ไม่เกิดการให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จแก่ผอู ้ ื่น

ภาพที่ 4.4 การทาสคริ ปท์ในโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.1
(เนื้อหาของEp.1อ้างอิงจาก Ryosuke Takahashi)
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ภาพที่ 4.5 การทาสคริ ปท์ในโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.2
(เนื้อหาของEp.2 อ้างอิงจาก Big Camera, Zoom Camera)

ภาพที่ 4.6 การทาสคริ ปท์ในโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.3
(เนื้อหาของEp.3 อ้างอิงจาก Tomoko Suzuki, Digital Camera Magazine)
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ภาพที่ 4.7 การทาสคริ ปท์ในโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.4
(เนื้อหาของ Ep.4 อ้างอิงจาก DozzDiy, Knockfoto)
4.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.2.1 ถ่ายทาการทางาน
ก่อนถ่ายทารายการนั้นจาเป็ นต้องเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมคือต้อง ไฟ LED
แบบต่อเนื่อง ,ขาตั้งไฟแบบบูม (Boom Stand), ซอฟบอกซ์แบบ 120 cm, ขาตั้งกล้อง, กล้อง Dslr,
พร็ อพต่างๆเพื่อจัดไฟและเซทฉากให้เรี ยบร้อยก่อนการเริ่ มถ่ายทารายการ

ภาพที่ 4.8 ภาพการเซทฉากและการจัดไฟ
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ภาพที่ 4.9 ภาพบรรยากาศขณะบันทึกวิดีโอ

4.3 ขั้นตอนหลังการถ่ ายทา (Post - Production)
4.3.1 ค้นหารู ปภาพ Insert, Sound Effect
หารู ปภาพInsert เช่น รู ปกล้องDSLR, รู ปเลนส์เป็ นต้นและหา Sound Effect มาทา
ในกระบวนการการตัดต่อเพือ่ ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 4.10 ภาพการไดคัทรู ปกล้องเพื่อนามาทาเป็ นภาพ Insert ในวิดีโอ Ep.1
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ภาพที่ 4.11 ภาพการทาDynamic Range ใน Photoshop เพื่อนามาเป็ นภาพ Insert ในวิดีโอ Ep.2

ภาพที่ 4.12 ภาพทาปกวิดีโอEP.2ใส่ ใน YouTube
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ภาพที่ 4.13 ภาพการทา Fstop ใน Photoshop เพื่อนามาเป็ นภาพ Insert ในวิดีโอ EP.3

ภาพที่ 4.14 ภาพทาปกวิดีโอ EP.3 ใส่ ใน YouTube
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ภาพที่ 4.15 ภาพทาปกวิดีโอEP.4ใส่ ใน YouTube
4.3.1 ตัดต่อวีดีโอ
รู ป แบบของการตัด ต่ อ วิ ดี โ อนั้น จะเป็ นไปตาม Pattern ตามแบบที่ พ นัก งานที่
ปรึ กษาได้กาหนดไว้โดยต้องมี Intro ไว้ช่วงแรกก่อนเข้ารายการและตอนท้ายต้องมี Outtro ตอนจบ
รายการพร้อมโลโก้ที่ได้ออกแบบไว้ ลักษณะของการตัด Footage นั้นจะเป็ นแบบCutชนCut แล้วตัด
ส่ วนที่พดู ผิดออกหรื อตัดคาพูดให้กระชับน่าฟังมากขึ้น

ภาพที่ 4.16 ภาพบรรยากาศการตัดต่อวิดีโอ Ep.1
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ภาพที่ 4.17 ภาพการตัด Footage ของวิดีโอ Ep.2

ภาพที่ 4.18 ภาพการตัด Footage ของวิดีโอ Ep.3
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ภาพที่ 4.19 ภาพการตัด Footage ของวิดีโอ Ep.4

ภาพที่ 4.20 ภาพการ Export วิดีโอความละเอียด HD 1080 p
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4.4 ขั้นตอนการเผยแพร่ ผลงาน (Post – Production)
4.4.1 เผยแพร่ ผลงาน
หลังจากที่พนักงานที่ปรึ กษาได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ทาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็นาคลิป ไปเผยแพร่ ใน
สื่ อโซเชียลมีเดียทาง Facebook, YouTube

ภาพที่ 4.21 ภาพเผยแพร่ บน Facebook Ep1. การใช้งานกล้อง
การเข้าถึง :
https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1931086750244939/
?type=3
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ภาพที่ 4.22 ภาพเผยแพร่ บน YouTube Ep1. การใช้งานกล้อง
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=nSEZ8EeZbWw&t=426s

ภาพที่ 4.23 ภาพเผยแพร่ บน Facebook Ep2. Sensor
การเข้าถึง :
https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1941730905847190/
?type=3
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ภาพที่ 4.24 ภาพเผยแพร่ บน YouTube Ep2. Sensor
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=OKgBft355X4&t=437s

ภาพที่ 4.25 ภาพเผยแพร่ บน Facebook Ep3. เลนส์
การเข้าถึง :
https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1974305662589714/
?type=3
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ภาพที่ 4.26 ภาพเผยแพร่ บน YouTube Ep3. เลนส์
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=Bt-p-XJl9ZU&t=231s

ภาพที่ 4.27 ภาพเผยแพร่ บน Facebook Ep4. Exposure triangle
การเข้าถึง :
https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1995979880422292/
?type=3
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ภาพที่ 4.28 ภาพเผยแพร่ บน YouTube Ep4. Exposure triangle
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=YoLl1NTmvVI&t=406s
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ผลงานทีเ่ สร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 4.29 คลิปวิดีโอรายการพี่นนั อันเซ็นเซอร์ ทั้ง 4 Ep ที่เสร็ จสมบูรณ์
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สรุ ปผลงาน
สรุ ปผลการทางานร่ วมกับบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด รายการพี่นนั อันเซ็นเซอร์
ทั้งหมด Ep.4 ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการผลิตสื่ อวิดีโอของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
มากยิง่ ขึ้น ได้รับประสบการณ์ในการทางานอย่างเป็ นระบบและได้ความรู ้ความสามารถในการใช้
โปรแกรมการตัดต่อมากยิง่ ขึ้นนอกเหนือจากนี่แล้วยังทาให้พฒั นาศักภาพของผูศ้ ึกษาในการ
แก้ปัญหาเฉพาะได้ดีข้ ึน

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตโิ ครงงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูโอ จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561 งานส่ วนใหญ่เป็ นการตกแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ ผูช้ ่วย
ช่างภาพ ถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอเป็ นหลัก ทาให้ได้รับประสบการณ์ทางานและมีความรับผิดชอบ
กับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ได้รู้เทคนิคใหม่ๆ
ที่เกี่ยวกับการแต่งภาพการตัดต่อวิดีโอที่นอกเหนือจากที่ได้เคยศึกษามาและได้ลงปฏิบตั ิงานจริ งทา
ให้ได้พฒั นาศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นรู ้จกั แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

5.2 สรุปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.2.1 การจัดทาโครงงานผลิตสื่ อดิ จิทลั รายการ พี่นัน Uncensor เพื่อให้ความรู ้ และโป
รโมทสตูดิโอถ่ายภาพโฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด (Fotocandiny Studio) โดยสรุ ปผลว่าการผลิต
รายการ พี่นนั Uncensor ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
- ขั้นตอนการเตรี ยมงาน
- ขั้นตอนการผลิต
- ขั้นตอนหลังการถ่ายทา
- ขั้นตอนการเผยแพร่ ผลงาน
5.2.2 เพื่อให้ความรู ้และโปรโมทสตูดิโอถ่ายภาพโฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ (Fotocandiny
Studio) โดยสรุ ปผลว่าหลังจากที่เริ่ มผลิตรายการพี่นนั Uncensorเสร็ จสมบูรณ์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วได้
ท าการเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางFacebook, YouTubeท าให้ สู ดิ โ อถ่ า ยภาพโฟโต้แ คนดิ นี่ สตู ดิ โ อ
(Fotocandiny Studio) มี ชื่อเสี ย งมากขึ้น สามารถเพิ่มฐานลูก ค้าใหม่ใ ห้กับสตูดิ โอถ่ ายภาพโฟโต้
แคนดินี่ สตูดิโอ (Fotocandiny Studio) ถือว่าตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่บริ ษทั ต้องการ
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5.3 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ในการทาโครงงานสหกิจผูศ้ ึกษาไม่สามารถนาสิ่ งที่เคยศึกษามาประยุกต์ใช้กบั ตัว
โครงงานที่ทาให้บริ ษทั ถ่ายภาพโฟโต้แคนดินี่ได้เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องการแบบธรรมดาจึงไม่ค่อย
มีลูกเล่นหรื อสี สนั มากเท่าไหร่

5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 การจัด ท างานโครงงานสหกิ จ ต้อ งใช้ ร ะยะเวลาในการท างานเป็ นไปตาม
กาหนดการโดยบางครั้งก็มีงานของบริ ษทั เข้ามาแทรกทาให้การทางานไม่ต่อเนื่องและมีขีดจากัดใน
เรื่ องของเวลา ทาให้ตวั งานที่ออกมานั้นไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะคือ ควรแบ่งเวลาการทางานให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้งานออกมาที่มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
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