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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ำกดั เป็นบริษทัรับจำ้งถ่ำยภำพน่ิง วีดีโอ รับปริญญำ 
พรีเซนเทชัน่ พรีเวดด้ิง ให้เช่ำสถำนท่ีในกำรถ่ำยภำพ รับสอนถ่ำยภำพ กำรแต่งภำพ และยงัมี
กำรขำยดีวีดีส่ือกำรเรียนกำรสอนในกำรแต่งภำพ ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มลูกคำ้หลกั จะติดต่อและเห็น
ผลงำนของบริษทัไดจ้ำกส่ือโซเชียลมีเดียคือ Facebook   
  

บริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ำกดั ไดมี้กำรวำงแผนจะขยำยฐำนลูกคำ้และรักษำฐำน

ลูกคำ้เดิมไวจึ้งมีแนวคิดผลิตคลิปวีดิโอรำยกำร พี่นันอนัเซ็นเซอร์ เผยแผ่ในส่ือโซเชียลมีเดีย  

(Social Media) เพื่อสร้ำงจุดสนใจใหแ้ก่คนท่ีสนใจอุปกรณ์และกำรถ่ำยภำพ 

 

ดว้ยเหตุน้ี คณะผูจ้ดัท ำจึงไดผ้ลิตคลิปวิดีโอ พี่นนั อนัเซ็นเซอร์ เพื่อศึกษำกระบวนกำร

ผลิตคลิปวิดีโอให้ควำมรู้ดำ้นเทคนิคและอุปกรณ์กำรถ่ำยภำพและใชก้ำรเผยแพร่ผำ่นช่องทำง 

ยทููปของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ำกดั 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพือ่ศึกษำกระบวนกำรผลิตคลิปวีดิโอของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอจ ำกดั 

 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ผลิตคลิปวิดีโอรำยกำร พี่นนั อนัเซ็นเซอร์ จ ำนวน 4 ตอนเท่ำนั้น (1-4) 

  

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ไดท้รำบกระบวนกำรผลิตกำรคลิปวิดีโอรำยกำร พี่นนัอนัเซ็นเซอร์ 



 
 

 

บทที ่2 
 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
โครงงานสหกิจเร่ือง “การผลิตคลิปวิดีโอ ให้ความรู้ดา้นเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ 

บนโซเชียลมีเดียส าหรับโปรโมท เฟสบุ๊ค แฟนเพจของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั”ส าหรับ
เผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั โดยผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา
คน้ควา้สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิง เก่ียวกบัการผลิตส่ือวิดิโอ โดยไดมี้การน าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มา
ศึกษาและปรับใชก้บัการสร้างสรรคผ์ลงานให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ในการทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดศึ้กษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีการส่ือสาร 
2.2 แนวคิดในการสร้างผลงานวิดีโอ 
2.3 แนวคิดในการตดัต่อวีดีโอ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคม (Social Media) 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัวีดีโอออนไลน์ 

2.1 ทฤษฎีการส่ือสาร 
ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) (อา้งอิงจาก  chulapedia) ไดท้ าการวิจยัในเร่ืองการ
ส่ือสารมวลชนไวใ้นปี พ.ศ. 2491 การส่ือสาร (communication )คือกระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใชส้ญัญลกัษณ์ สัญญาน หรือพฤติกรรมท่ี
เขา้ใจกนั โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี ผูส่้งสารคือผูท่ี้ท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูล สารไปยงัผูรั้บสารโดยผา่น
ช่องทางท่ีเรียกวา่ส่ือ ถา้หากเป็นการส่ือสารทางเดียวผูส่้งจะท าหนา้ท่ีส่งเพียงประการเดียวแต่ถา้เป็น
การส่ือสาร 2 ทาง ผูส่้งสารจะเป็นผูรั้บในบางคร้ังดว้ย ผูส่้งสารจะตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร มีเจต
คติต่อตนเอง ต่อเร่ืองท่ีจะส่ง ตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะส่งและอยูใ่นระบบสงัคมเดียวกบัผูรั้บกจ็ะ
ท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ ข่าวสารในการะบวนการติดต่อส่ือสารกมี็ความส าคญั ข่าวสารท่ีดี
ตอ้งแปลเป็นรหสัเพื่อสะดวกในการส่งการรับและตีความเน้ือหาสารของสารและการจดัสารก็
จะตอ้งท าใหก้ารส่ือความหมายง่ายข้ึน  

   ส่ือหรือช่องทางในการรับสารคือ ประสาทสมัผสัทั้งหา้ คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย
สมัผสั และตวักลางท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเช่น ส่ิงพิมพ ์กราฟฟิก ส่ืออิเลกทรอนิกส์ 
 
   ท่ีมา :  http://www.chulapedia.chula.ac.th/ 
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(ทฤษฎีของลาสแวลล)์คือการส่ือสารท่ีมีองคป์ระกอบดงัน้ี  

1. ใคร 
2. พดูอะไร 
3. โดยวิธีและช่องทางใด 
4. ไปยงัใคร 
5. ดว้ยผลอะไร 

2.1.1. ใคร คือ ผูส่้งหรือผูท้  าการส่ือสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผูอ่้านข่าวเป็นผูส่้งข่าวสารไป
ยงัผูฟั้ง  
 2.1.2 พูดอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร คือ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาข่าวสารท่ีส่งไป ผูส่้งจะ
ส่งเน้ือหาอะไร โดยอาจเป็นข่าวสารธรรมดาเพื่อใหผู้รั้บทราบความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ  

2.1.3 โดยใช้วิธีการและช่องทางใด คือ ผูส่้งท าการส่งข่าวสารโดยการพูด การแสดงกิริยา
ท่าทาง ใชภ้าพ ฯลฯ หรืออาจจะใชอุ้ปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน หรือเคร่ืองฉายภาพยนตร์ 
เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาข่าวสารใหผู้รั้บรับไดโ้ดยสะดวก  

2.1.4 ส่งไปยังใคร ในสถานการณ์อะไร คือ ผูส่้งจะส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บเป็นใครบา้ง เน่ือง
ในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผูฟั้งทางบา้นทราบข่าวสารประจ าวนั  ผูส่้งยอ่มตอ้งทราบ
วา่ผูรั้บเป็นกลุ่มใดบา้งเพื่อสามารถเลือกสรรเน้ือหาและวิธีการส่งใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บ 

2.1.5 ได้ผลอย่างไรในปัจจุบัน และอนาคต คือ การส่งข่าวสารนั้นเพื่อใหผู้รั้บฟังผา่นไปเฉย 
ๆ หรือจดจ าดว้ยซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิควิธีการท่ีแตกต่างกนั และเช่นเดียวกนักบัการเรียนการสอนท่ีจะ
ไดผ้ลนั้น ผูส้อนจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่เม่ือสอนแลว้ผูเ้รียนจะไดค้วามรู้มากนอ้ยเท่าใด 

 

 
ภาพที2่.1 ภาพเปรียบเทียบสูตรการส่ือสารของลาสแวลลก์บัองคป์ระกอบของการส่ือสาร 

ท่ีมา : http://www.chulapedia.chula.ac.th/ 
ทางบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั ไดน้ าทฤษฎีของลาสเวลลม์าใชโ้ดย ผูส่้งคือ บริษทั 

โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั สารคือขอ้มูลดา้นเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดีย 
ส าหรับโปรโมท เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ของบริษทัโฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอจ ากัด ส่ือคือโซเชียลมีเดีย 

http://www.chulapedia.chula.ac.th/
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(เฟสบุ๊ค ,ยูทูป ) ผู ้รับคือบุคคลท่ีติดตามและบุคคลท่ีสนใจในเฟสบุ๊ค และผลคือทางบริษัท  
โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั คาดหวงัวา่จะมีผูส้นใจเพิ่มข้ึนและรักษาผูท่ี้ติดตามเดิมไว ้

 

 
2.2 แนวคดิในการสร้างผลงานวดิีโอ (อา้งอิงจาก Krooying) 
 การสร้างผลงานวิดีโอนั้นจะตอ้งผา่นกระบวนการคิดวางแผนอยา่งรอบคอบเพราะปัญหาท่ี
มกัเกิดข้ึนเสมอคือการไม่ได้ภาพตามท่ีตอ้งการ เน้ือหาท่ีถ่ายมาไม่สอดคลอ้งกับส่ิงท่ีตอ้งการ
น าเสนอ แนวคิดในการท างานวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการ จะไม่ตอ้งมา
เสียเวลาแกไ้ขภ้ายหลงั โดยมีล าดบัแนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 2.2.1  Story Borad การเขียนโครงสร้างรายระเอียดของผลงานทั้งหมดแบบจ าลองเพื่อให้
เห็นล าดบัขั้นตอนของการท างาน ส่ิงท่ีประกอบทั้งหมดของผลงาน การเขียน Story Borad เป็นการ
ท าใหเ้พื่อนร่วมองคก์รท าความเขา้ใจไดร้วดเร็วและยงัวิเคราะห์ความผดิพลาดไดดี้ 

2.2.2 เตรียมองค์ประกอบ ในการท างานวิดีโอจะตอ้งเตรียมองคป์ระกอบต่างๆใหค้รบถว้น 
ไม่วา่จะเป็นไฟลว์ิดีโอ, ไฟลภ์าพน่ิง ,ไฟลเ์สียง หรือไฟลซ์าวน์แทร็กซ์ต่างๆ 

2.2.3 ตัดต่องานวิดีโอ การตดัต่อคือการน าองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเตรียมไวม้าตดัต่อเป็นงาน
วิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใดข้ึนอยูก่บัการตดัต่อเป็นส าคญั  

 
2.2.4 ใส่เอฟเฟก/ตัดต่อใส่เสียง ในขั้นตอนการตดัต่อ จะมีตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิค

พิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ใส่สี การใส่ขอ้ความ หรือเสียงดนตรีซ่ึงจะช่วยให้งานของเรามีสีสัน
และน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

2.2.5 แปลงวิดีโอเพ่ือน าไปใช้งานจริง ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการ
ท างานวิดีโอท่ีเราไดท้  าเรียบร้อยแลว้นั้น ไปใชง้าน และน าผลงานไปเผยแพร่หรือน าไปใชง้านได้
ทนัที 

การใชแ้นวคิดในการสร้างผลงานวีดิโอทางบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอจ ากดั เห็นว่าเป็น
เร่ืองส าคญัในการท างานเพื่อช่วยให้การท าเป็นระบบและแสดงการท างานอย่างมีขั้นตอนท าให้
เพื่อนร่วมงานสามารถท าความเขา้ใจและเสนอเพื่มเติมไดส้ะดวก 
  ท่ีมา : https://sites.google.com/site/vdoclassroom/unit1/i1-2-naewkhid-kar-srang-widixo 
 คณะผูจ้ดัท าจึงน าแนวคิดในการสร้างผลงานวิดีโอมาใชก้บัตวัโครงงานคือกระบวนการ
ท างาน ท่ี มีขั้ นตอนมากยิ่ ง ข้ึนโดยการท างานมีขั้ นตอนดัง น้ี  1ขั้ นตอนการ เต รียมงาน  
2ขั้นตอนการผลิต 3ขั้นตอนหลงัการถ่ายท าและ4.ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน 
  
 

https://sites.google.com/site/vdoclassroom/unit1/i1-2-naewkhid-kar-srang-widixo
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2.3 แนวคดิในการตัดต่อวีดีโอ (อา้งอิงจาก Mr.piyadanai Wikein)   
ในปัจจุบนัการตดัต่อวีดีโอมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัซ่ึงการตดัต่อ

มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตดัต่อภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว สี หรือเสียง ซ่ึงการตดัต่อวิดีโอมี
หลากหลายรูปแบบ ส่ือความหมายแตกต่างกนัออกไป รวมไปถึงจุดประสงคว์ิดิโอดว้ยเช่นกนั 
 
ความหมายของการตัดต่อ      

 
การตดัต่อวีดีโอ คือ การน าเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกนัให้เป็นเร่ืองราว โดยการน า

รายละเอียดของภาพและเหตุการณ์ท่ีส าคญัจากส่ือบนัทึกอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดบ้นัทึกไวห้รือวีดีโอฟุต
เทจ (VDO Footage) มาท าการสร้างสรรคเ์พื่อเรียงล าดบัใหไ้ดเ้น้ือหาตามจุดประสงค ์ซ่ึงภาพท่ีน ามา
ล าดับไม่จ าเป็นตอ้งส าคญัเท่ากันทุกภาพ ความส าคญัอาจจะลดลงไปตามเน้ือหา ภาพบางภาพ
สามารถเป็นส่ือส าคญัของการเกิดของเหตุการณ์แต่บางภาพอาจเป็นส่วนประกอบเท่านั้น 

 
ซ่ึงโครงงานการผลิตส่ือวีดีโอแสดงผลงานโดยรวมของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั 

มีการใชรู้ปแบบการตดัต่อวีดีโอ ดงัน้ี 
Quick Cut : การตดัต่อภาพแบบเร็วๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจดึงดูดอารมณ์ของคนดู

ซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดความรู้สึกต่ืนเตน้ มีชีวิตชีวา เร่งรีบ เร้าใจ 
 
การน าวดิีโอไปใช้งาน 

วิดีโอสามารถน าไปใชง้านไดห้ลายๆลกัษณะ ซ่ึงสามารถแสดงดงัต่อไปน้ี 
  ด้านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบนัทึกมิวสิกวีดีโอ รายการ โทรทศัน์

ท่ีช่ืนชอบ บนัทึกการแสดงสด หรือในงานเล้ียงสงัสรรคต่์าง ๆ เพื่อน ากลบัมาชมไดอี้กคร้ัง 
  ด้านการน าเสนองาน (Video Presentation) ส าหรับแนะน าสินคา้ กิจกรรม ดา้นต่าง ๆ 
 การตดัต่อภาพแต่ละคร้ังผูจ้ดัท าตอ้งการให้ผูช้มมีความรู้สึกน่าสนใจ โดยใชภ้าพและเสียงมา

ประกอบ เพื่อใหก้ารน าเสนอมีความเพลิดเพลินกบัการรับชม 
ท่ีมา : https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4 

คณะผูจ้ดัท าจึงน าแนวคิดในการตดัต่อวดีีโอมาใชก้บัตวัโครงงานคือน าเทคนิคการตดัต่อคลิป
วิดีโอมาท าใหค้ลิปวิดีโอเกิดความน่าสนใจน่าติดตามมากยิง่ข้ึน 

 
 
 
 

https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4
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2.4 แนวคดิเกีย่วกบัเครือข่ายสังคม (Social Media) (อา้งอิงจาก Fiat Car’s) 
 ปัจจุบนัน้ีส่ือสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอยา่งมาก ท าใหต้อ้งคิดไตร่ตรอง คดัเลือกผลงานให้ 

ออกมาตอบโจทยข์องกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงปัจจยัท่ีจะท าให้ผลงานมีคุณภาพ ตอ้งท าให้เกิดส่ิงต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 2.4.1 ท าให้เกิดการพูดถึง การท าให้เกิดการบอกต่อ การเผยแพร่ เกิดการพูดถึงหรือ
กลายเป็นกระแส โดยวีดีโอจะไม่มีความน่าเบ่ือและมีความน่าสนใจ สอดแทรกเน้ือหาท่ีจะส่ือ
ออกมาพร้อมๆกบัความบนัเทิงหรือท าใหเ้กิดความเพลิดเพลินในขณะท่ีรับชม 

 2.4.2 ท าให้ง่ายที่สุด การท าวีดีโอออกมาใหเ้ขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น เพื่อใหผู้ท่ี้ไดช้มทราบถึง
เน้ือหาท่ีเรา จะส่ือ และความยาวของวีดีโอไม่เกิน 20 นาที แต่หากมีเน้ือหาเยอะ จะตอ้งเดินด าเนิน
เร่ือง ใหมี้ความน่าสนใจตลอดเวลาเพื่อตรึงผูช้มใหดู้จนจบ 

 2.4.3 ตรงประเด็น ให้เน้ือหามีความชดัเจน ความชดัเจนเป็นอีกจุดท่ีส าคญั เพราะหากผูช้ม
ไม่เขา้ใจถึงส่ิงท่ีเราตอ้งการจะส่ือก็ เท่ากบัว่าวีดีโอของเราลม้เหลว ซ่ึงวิธีการแกไ้ขนั้น คือ ควรจะ
เนน้ใหเ้ห็นชดัเจนเฉพาะ เร่ืองท่ีส าคญัๆเท่านั้น โฟกสัใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจนวา่ตอ้งการส่ือถึงอะไร เพื่อ
อะไร ใหต้รง ประเดน็ท่ีสุด 

2.4.4 น่าติดตาม สาระความรู้และการน าเสนอ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งท าให้ผูช้มรู้สึกสนุก
โดยมีการเล่าเร่ืองแบบไม่น่าเบ่ือท าใหผู้ช้มอยากติดตามต่อไปจนจบ 

 
ท่ีมา : https://blog.lnw.co.th/ 

คณะผูจ้ดัท าจึงน าแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมมาใชก้บัตวัโครงงานคือน ามาเป็นน ามา
เป็นช่องทางในการเผยแพร่เน้ือหาของคลิปวิดีโอ 
 
 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัวดีีโอออนไลน์ (อา้งอิงจาก สัมมนาออนไลน์) 

 แนวคิดรูปแบบของสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ตท่ีคนส่วนมากนิยมใช้แบ่งปัน  หรือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความสนใจในเร่ืองราวต่างๆและเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกนั โดยใช้
ส่ือเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นตวักลางเพื่อติดต่อส่ือสารและรับรู้ข่าวสารหรือกระจ่าย ข่าวสาร ซ่ึง
มีขอ้ดีคือประหยดัเวลาและสามารถกระจายขอ้มูลไดอ้ย่างทัว่ถึง ซ่ึงปัจจุบนัมีความนิยม ใช้เพื่อ 
โปรโมทผลงานอีกดว้ย 

 
 

https://blog.lnw.co.th/


7 
 

 

 ซ่ึงโครงงานการผลิตส่ือวีดีโอแสดงผลงานโดยรวมของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูโอ จ ากดั 
มีการน าส่ือวีดีโอมาเผยแพร่ในส่ือสังคม โดยผา่นช่องทางต่างๆขององคก์ร แบ่งออกได ้2 ช่องทาง 
คือ 

  2.5.1 Facebook     คือ โซเชียลมีเดียในปัจจุบนัท่ีคนส่วนมาก นิยมส าหรับ
การส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือรับรู้ข่าวสารต่างๆ 

  2.5.2 YouTube                 คือ โซเชียลมีเดียท่ีรวมสาระความรู้ ความบนัเทิงซ่ึงใช้
ภาพเคล่ือนไหวใรการส่ือสารเช่น ภาพยนตร์, เพลง,วีดีโอ,ไวรัลวีดีโอ เป็นตน้ 

 
ท่ีมา : https://smforedu.blogspot.com/2014/02/blog-post.html 

คณะผูจ้ดัท าจึงน าแนวคิดเก่ียวกบัวดีีโอออนไลน์มาใชก้บัตวัโครงงานคือไดน้ าผลงานไป
เผยแพร่บนโซเช่ียลมีเดียและมีผูค้นสนใจเป็นจ านวนมาก 

 
 
    
 
    

https://smforedu.blogspot.com/2014/02/blog-post.html


 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั  
     ( Fotocandiny Studio Co.,Ltd ) 
 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ เลขท่ี 110/17 ม.3 ต.ไทรมา้ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     หมายเลขโทรศพัท ์063-956-6949 

ภาพท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์ ( Logo ) บริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั
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ข้อที ่3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร  
 โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ เป็นบริษทัท่ีรับงานจา้งถ่ายภาพน่ิง วีดีโอ รับปริญญา พรีเซนเทชัน่  
พรีเวดด้ิง ใหเ้ช่าสถานท่ีในการถ่ายภาพ รับสอนถ่ายภาพ การแต่งภาพ 

ภาพท่ี 3.3 หนา้ Facebook โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ ( FotoCandiny ช่างภาพ ) 

ภาพท่ี 3.4 ภาพตวัอยา่งงานพรีเวดด้ิงของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ  
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ภาพท่ี 3.5 ภาพตวัอยา่งงานรับปริญญาของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ  

ภาพท่ี 3.6 ภาพตวัอยา่งงานแต่งงานของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ 
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ข้อที ่3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

ภาพท่ี 3.7 รูปแบบโครงสร้างของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั 

ข้อที ่3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  
 3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
  นาย ธนาเดช มณีรอดด ารง 5804640002  ต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและตดัต่อวีดีโอ 
  นาย ธนสุกานต ์ สุทธิประภา 5804640009 ต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและตดัต่อวีดีโอ 
  นาย ธนวฒัน์ เอนกทรัพย ์5804640020 ต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและตดัต่อวีดีโอ 

ข้อที ่3.5 ช่ือ สกลุและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา คุณ นนัทพ์ิพฒัน์ วฒิุศกัด์ิ  
 3.5.2 ต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา Photographer 

ข้อที ่3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561 
 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัศุกร์ - วนัองัคาร เวลา 09.00 น.- 16.30 น.  
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ข้อที ่3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอผลงาน 

  
   

ข้อที ่3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 3 เคร่ือง 
  External HDD 2 อนั 
 3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 
  โปรแกรม Adobe Photoshop 
  โปรแกรม Adobe Lightroom 
  โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

 
พฤษภาคม 61 

 
มิถุนายน 61 

 
กรกฎาคม 61 

 
สิงหาคม 61 

 
1.รวบรวม
ขอ้มูล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

  

 
2.ถ่ายท า 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

 

 
3.ตดัต่อ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

  

 ผลจากการท าโครงงานสหกิจศึกษา คร้ังน้ีมีจุดประสงค์คือการผลิตส่ือวีดีโอเพื่อศึกษา

กระบวนการผลิตของ บริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั  นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัไดท้ราบถึงขั้นตอน

การท างานการผลิตส่ือวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในกระบวนการตดัต่อท าให้

พัฒนาในด้านความรู้และทักษะในด้านการใช้โปรแกรมมากยิ่ง ข้ึน  การปฏิบัติงานตาม 

โครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production) 

 4.1.1 ก าหนดประเดน็/หวัขอ้ของรายการ 

  ในขั้นตอนการคิดหาหัวขอ้โครงงานนั้นจะหาหัวขอ้ต่างๆมาน าเสนอพนักงานท่ี

ปรึกษา เช่น เร่ืองการใชง้านของกลอ้งDSLR อุปกรณ์การถ่ายภาพและเทคนิคการถ่ายภาพ โดยสรุป

ไดว้่าทางบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอจ ากดั ตอ้งการคลิปวิดีโอสอนเร่ืองการใช้งานของกลอ้งให้

ส าหรับมือใหม่โดยเฉพาะผา่นส่ือออนไลน์ในช่องทางFacebook, YouTube โดยตอ้งการท าเป็นEP

ทั้งหมด 15 EP แต่เน่ืองจากระยะเวลาในการท างานนั้นไม่พอจึงไดล้ดเหลือ 4 EP ในหวัขอ้ดงัน้ี  

- EP.1 การใชง้านกลอ้งและปุ่มการท างานของกลอ้ง DSLR 

- EP.2 Sensor 

- EP.3 เลนส์ 

- EP.4 Exposure triangle ความสัมพนัธ ์3 ปัจจยัในการรับแสง 
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   ภาพท่ี 4.1 ภาพบรรยากาศปรึกษาประเดน็หวัขอ้ของรายการ 

 4.1.2 รวบรวมขอ้มูล 

  หลงัจากไดป้ระเดน็หวัขอ้เน้ือหาของรายการมาแลว้ กเ็ร่ิมลงมือหาขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเช่ือถือได ้เช่น เวบ็ Zoom camera, เวบ็ Big camera เป็นตน้ เพื่อมาน า

ท าเป็นสคริปท ์

 ภาพท่ี 4.2 ภาพบรรยากาศการท างานในขั้นตอนรวบรวมขอ้มูล 
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 4.1.3 คดักรองขอ้มูล 

  น าขอ้มูลมาเรียบเรียงและคดักรองขอ้มูลเพื่อหาขอ้เทจ็จริงวา่เน้ือหาท่ีน ามานั้น

ถูกตอ้งไหม โดยน าส่งใหพ้นกังานท่ีปรึกษาร่วมคดักรองดว้ย 

ภาพท่ี 4.3 ภาพบรรยากาศการปรึกษาคดักรองขอ้มูล 

 4.1.4 การท าสคริปท ์(Scripts) 

  ท าสคริปท ์(Scripts) เพื่อใหผู้ด้  าเนินรายการเขา้ใจเน้ือหาและใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง

ตามสคริปทเ์พื่อป้องกนัใหไ้ม่เกิดการใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็แก่ผูอ่ื้น 

ภาพท่ี 4.4 การท าสคริปทใ์นโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.1 

(เน้ือหาของEp.1อา้งอิงจาก Ryosuke Takahashi) 
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ภาพท่ี 4.5 การท าสคริปทใ์นโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.2 

(เน้ือหาของEp.2 อา้งอิงจาก Big Camera, Zoom Camera) 

ภาพท่ี 4.6 การท าสคริปทใ์นโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.3 

(เน้ือหาของEp.3 อา้งอิงจาก Tomoko Suzuki, Digital Camera Magazine) 
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ภาพท่ี 4.7 การท าสคริปทใ์นโปรแกรม Word ของรายการ พี่นนั Unsensor Ep.4 

(เน้ือหาของ Ep.4 อา้งอิงจาก DozzDiy, Knockfoto) 

4.2 ขั้นตอนการผลติ (Production) 

 4.2.1 ถ่ายท าการท างาน 

  ก่อนถ่ายท ารายการนั้นจ าเป็นตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมคือตอ้ง ไฟ LED 

แบบต่อเน่ือง ,ขาตั้งไฟแบบบูม (Boom Stand), ซอฟบอกซ์แบบ 120 cm, ขาตั้งกลอ้ง, กลอ้ง Dslr, 

พร็อพต่างๆเพื่อจดัไฟและเซทฉากใหเ้รียบร้อยก่อนการเร่ิมถ่ายท ารายการ 

ภาพท่ี 4.8 ภาพการเซทฉากและการจดัไฟ 
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ภาพท่ี 4.9 ภาพบรรยากาศขณะบนัทึกวิดีโอ 

4.3 ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า (Post - Production)  

 4.3.1 คน้หารูปภาพ Insert, Sound Effect 

  หารูปภาพInsert เช่น รูปกลอ้งDSLR, รูปเลนส์เป็นตน้และหา Sound Effect มาท า

ในกระบวนการการตดัต่อเพือ่ใหดู้น่าสนใจมากข้ึน 

ภาพท่ี 4.10 ภาพการไดคทัรูปกลอ้งเพื่อน ามาท าเป็นภาพ Insert ในวิดีโอ Ep.1 
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ภาพท่ี 4.11 ภาพการท าDynamic Range ใน Photoshop เพื่อน ามาเป็นภาพ Insert ในวิดีโอ Ep.2 

ภาพท่ี 4.12 ภาพท าปกวิดีโอEP.2ใส่ใน YouTube 
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 ภาพท่ี 4.13 ภาพการท า Fstop ใน Photoshop เพื่อน ามาเป็นภาพ Insert ในวดีิโอ EP.3 

ภาพท่ี 4.14 ภาพท าปกวิดีโอ EP.3 ใส่ใน YouTube 
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ภาพท่ี 4.15 ภาพท าปกวิดีโอEP.4ใส่ใน YouTube 

 4.3.1 ตดัต่อวีดีโอ 

  รูปแบบของการตัดต่อวิดีโอนั้ นจะเป็นไปตาม Pattern ตามแบบท่ีพนักงานท่ี

ปรึกษาไดก้ าหนดไวโ้ดยตอ้งมี Intro ไวช่้วงแรกก่อนเขา้รายการและตอนทา้ยตอ้งมี Outtro  ตอนจบ

รายการพร้อมโลโกท่ี้ไดอ้อกแบบไว ้ลกัษณะของการตดั Footage นั้นจะเป็นแบบCutชนCut แลว้ตดั

ส่วนท่ีพดูผดิออกหรือตดัค าพดูใหก้ระชบัน่าฟังมากข้ึน 

ภาพท่ี 4.16 ภาพบรรยากาศการตดัต่อวิดีโอ Ep.1 
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ภาพท่ี 4.17 ภาพการตดั Footage ของวิดีโอ Ep.2 

ภาพท่ี 4.18 ภาพการตดั Footage ของวิดีโอ Ep.3 
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ภาพท่ี 4.19 ภาพการตดั Footage ของวิดีโอ Ep.4 

ภาพท่ี 4.20 ภาพการ Export วิดีโอความละเอียด HD 1080 p 
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4.4 ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน (Post – Production) 

 4.4.1  เผยแพร่ผลงาน 

หลงัจากท่ีพนกังานท่ีปรึกษาไดต้รวจสอบคลิปวิดีโอท่ีท าเสร็จเรียบร้อยแลว้กน็ าคลิป ไปเผยแพร่ใน

ส่ือโซเชียลมีเดียทาง Facebook, YouTube 

 

ภาพท่ี 4.21 ภาพเผยแพร่บน Facebook Ep1. การใชง้านกลอ้ง 

การเขา้ถึง : 

https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1931086750244939/

?type=3 
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ภาพท่ี 4.22 ภาพเผยแพร่บน YouTube Ep1. การใชง้านกลอ้ง 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=nSEZ8EeZbWw&t=426s 

ภาพท่ี 4.23 ภาพเผยแพร่บน Facebook Ep2. Sensor 

การเขา้ถึง : 

https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1941730905847190/

?type=3 
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ภาพท่ี 4.24 ภาพเผยแพร่บน YouTube Ep2. Sensor 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=OKgBft355X4&t=437s 

ภาพท่ี 4.25 ภาพเผยแพร่บน Facebook Ep3. เลนส์ 

การเขา้ถึง : 

https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1974305662589714/

?type=3 
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ภาพท่ี 4.26 ภาพเผยแพร่บน YouTube Ep3. เลนส์ 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=Bt-p-XJl9ZU&t=231s 

ภาพท่ี 4.27 ภาพเผยแพร่บน Facebook Ep4. Exposure triangle 

การเขา้ถึง : 

https://www.facebook.com/nantpipat.vutthisak/videos/vb.100000308997561/1995979880422292/

?type=3 

 



28 

 

 

ภาพท่ี 4.28 ภาพเผยแพร่บน YouTube Ep4. Exposure triangle 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=YoLl1NTmvVI&t=406s 
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ผลงานทีเ่สร็จสมบูรณ์ 

ภาพท่ี 4.29 คลิปวิดีโอรายการพี่นนั อนัเซ็นเซอร์ ทั้ง 4 Ep ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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สรุปผลงาน 

 สรุปผลการท างานร่วมกบับริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั รายการพี่นนั อนัเซ็นเซอร์

ทั้งหมด Ep.4 ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการผลิตส่ือวิดีโอของบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั 

มากยิง่ข้ึน ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานอยา่งเป็นระบบและไดค้วามรู้ความสามารถในการใช้

โปรแกรมการตดัต่อมากยิง่ข้ึนนอกเหนือจากน่ีแลว้ยงัท าใหพ้ฒันาศกัภาพของผูศึ้กษาในการ

แกปั้ญหาเฉพาะไดดี้ข้ึน 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตโิครงงานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานท่ีบริษทั โฟโตแ้คนดิน่ี สตูโอ จ ากดั เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 งานส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งภาพ ตดัต่อวิดีโอ ผูช่้วย

ช่างภาพ ถ่ายภาพ และบนัทึกวิดีโอเป็นหลกั ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ท างานและมีความรับผดิชอบ

กบังานท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึน ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ในการถ่ายภาพ ไดรู้้เทคนิคใหม่ๆ

ท่ีเก่ียวกบัการแต่งภาพการตดัต่อวิดีโอท่ีนอกเหนือจากท่ีไดเ้คยศึกษามาและไดล้งปฏิบติังานจริงท า

ใหไ้ดพ้ฒันาศกัยภาพของตวัเองไดม้ากข้ึนรู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

5.2 สรุปผลการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 การจดัท าโครงงานผลิตส่ือดิจิทลัรายการ พี่นันUncensor เพื่อให้ความรู้และโป

รโมทสตูดิโอถ่ายภาพโฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ จ ากดั (Fotocandiny Studio) โดยสรุปผลว่าการผลิต

รายการ พี่นนัUncensor ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

   -   ขั้นตอนการเตรียมงาน 

   -   ขั้นตอนการผลิต 

   -   ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า 

   -   ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน 

 5.2.2 เพื่อให้ความรู้และโปรโมทสตูดิโอถ่ายภาพโฟโตแ้คนดิน่ี สตูดิโอ (Fotocandiny 

Studio) โดยสรุปผลว่าหลงัจากท่ีเร่ิมผลิตรายการพี่นนัUncensorเสร็จสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ได้

ท าการเผยแพร่ผ่านช่องทางFacebook, YouTubeท าให้สูดิโอถ่ายภาพโฟโต้แคนดิน่ี สตูดิโอ 

(Fotocandiny Studio) มีช่ือเสียงมากข้ึนสามารถเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่ให้กับสตูดิโอถ่ายภาพโฟโต้

แคนดิน่ี สตูดิโอ (Fotocandiny Studio) ถือวา่ตรงตามวตัถุประสงคต์ามท่ีบริษทัตอ้งการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.3.1 ในการท าโครงงานสหกิจผูศึ้กษาไม่สามารถน าส่ิงท่ีเคยศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัตวั

โครงงานท่ีท าใหบ้ริษทัถ่ายภาพโฟโตแ้คนดิน่ีไดเ้น่ืองจากทางบริษทัตอ้งการแบบธรรมดาจึงไม่ค่อย

มีลูกเล่นหรือสีสนัมากเท่าไหร่

5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.4.1 การจัดท างานโครงงานสหกิจต้องใช้ระยะเวลาในการท างานเป็นไปตาม

ก าหนดการโดยบางคร้ังก็มีงานของบริษทัเขา้มาแทรกท าใหก้ารท างานไม่ต่อเน่ืองและมีขีดจ ากดัใน

เร่ืองของเวลา ท าใหต้วังานท่ีออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 ขอ้เสนอแนะคือ ควรแบ่งเวลาการท างานใหถู้กตอ้งเพื่อท่ีจะไดง้านออกมาท่ีมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรรยากาศในการท างานถ่ายแบบในสตู 

 

บรรยากาศในการท างานถ่ายแบบในสตู 

 

 



 

 

บรรยากาศในการท างานในสตูดิโอ 

 

 

บรรยากาศ Work Shop ในสตูดิโอ 



 

 

บรรยากาศในการท างานนอกสถานท่ี 

 

 

บรรยากาศในการท างานนอกสถานท่ี 

 

 

 



 

 

 

บรรยากาศ Work Shop นอกสถานท่ี 

 

 

 

บรรยากาศถ่าย Cross Play ในสตูดิโอ 

 

 



 

 

 

 

บรรยากาศในการท างานภายในสตูดิโอ 

 

 

 

 

บรรยากาศในการท าในสตูดิโอ 



 

 

 

บรรยากาศในการท างานนอกสถานท่ี 

 

 

 

บรรยากาศในการท างานนอกสถานท่ี 

 

 

 



 

 

 

บรรยากาศ Work Shop นอกสถานท่ี 

 

 

 

บรรยากาศ Work Shop นอกสถานท่ี 

 

 

 



 

 

 

บรรยากาศเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

 

 

บรรยากาศในการท างานภายในสตูดิโอ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบนัทึกประจ าวนั 
นาย ธนาเดช มณีรอดด ารง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบนัทึกประจ าวนั 
นาย ธนสุกานต ์สุทธิประภา 
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นาย ธนวฒัน์ เอนกทรัพย ์
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ผูช่้วยช่างภาพ บริษทั Fotocandiny Studio Co.,Ltd 
 
ทักษะและควำมสำมำรถพเิศษอ่ืนๆ 
สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆได ้เช่น Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After 
Efect, Adobe Lightroom 
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