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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับส่ือมากข้ึน ในสมยัก่อนช่องทางในการรับ

สารมีเพียงไม่ก่ีช่องทาง เช่น ทีวี วิทยุ ท  าให้ผูบ้ริโภคไม่มีทางเลือกมากนัก แต่เน่ืองจากการพฒันาของ

เทคโนโลยีท่ีเขา้มาอย่างรวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกช่องทางในการรับส่ือมากยิ่งข้ึนจึงท าให้ส่ือ 

ตอ้งปรับตวัเขา้กบัผูบ้ริโภคท่ีมีพฤติกรรมเปล่ียนไป ในอดีตส่ือจะเป็นตวัก าหนดกรแสข่าว หรือ เผยแพร่

เร่ืองราวท่ีตอ้งการ ให้กบัผูรั้บสาร แต่ในปัจจุบนัส่ือตอ้งดูเร่ืองราวท่ีเป็นท่ีสนใจ ของผูรั้บสารว่าเป็นเร่ือง

อะไร แลว้น ามาน าเสนอ และปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในตอนน้ีคือส่ือออนไลน์ ดงันั้นเม่ือ

คนยุคใหม่จ  านวนมาก ให้ความส าคญักบัส่ือออนไลน์ผูผ้ลิตส่ือตอ้งปรับตวัให้ทนักบัพฤติกรรมการใชส่ื้อ

ของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป 

 โดยท่ีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป ท าใหเ้ด็กเยาชนหรือแมแ้ต่ผูสู้งอายเุขา้ถึงส่ือต่างๆไดง่้ายและมากยิง่ข้ึน 

และผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ในกรุงเทพมหานครกลุ่ม อายุ 26 – 33 ปี คนกลุ่มน้ีมีการใชส่ื้อออนไลน์

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าให้เราเห็นช่องทางท่ีแตกต่างจากในอดีต ใน

การสร้างสรรคง์านและนอกจากน้ีขอ้ดีของคลิปไวรัลยงัมีมากมีตน้ทุนต ่าในการผลิตเม่ือเทียบกบักาโฆษณา

อยา่งอ่ืนการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเจาะจง เช่น เพศ อายุ  เปิดความคิด

อิสระ ไร้ขีดจ ากดั และยิ่งสามารถสร้างความแตกต่าง แปลก สร้างสรรคก์วา่คนอ่ืนๆ ยิ่งจะไดรั้บความสนใจ

มากยิง่ข้ึน 

             ในการน้ีผลิตภณัฑ์ Bwell  มีความสนใจในการท าคลิปไวรัลเพื่อเป็นการโฆษณา  ผา่นส่ือออนไลน์

ต่างๆ โดยจุดประสงค์ของ Bwell ตอ้งการท าให้เป็นท่ีรู้จกั และรู้ถึงสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ และเน่ืองจาก

เป็นคลิปไวรัลจึงมีความทา้ทายอยา่งมากในการครีเอท และสร้างสรรคใ์หเ้น้ือหามีความน่าสนใจ 

 นอกจากการผลิตคลิปไวรัลใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายแลว้ ก็ยงัมีการท างานท่ีตอ้งให้ความส าคญั การ

ท างานเป็นทีม การคิดเน้ือหาหรือเน้ือเร่ืองใหเ้หมาะสมส าหรับผูช้มโดยค านึงถึงผูช้มวา่จะไดรั้บอะไรจากส่ิง

ท่ีดู 

 
1.2   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรคค์ลิปวดีีโอรังนกบีเวล 
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1.3    ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ศึกษากระบวนการสร้างสรรคค์ลิปวดีีโอรังนกบีเวลของไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ ตั้งแต่วนัท่ี 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
1.4   ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  1. ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการท างานจริงและประยกุตใ์ชก้บัอนาคต 

               2. รู้ขั้นตอนในการผลิตคลิปวดีิโอ  

  3. ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 โครงงานสหกิจเร่ือง “กระบวนการสร้างสรรคค์ลิปวดีีโอไวรัลรังนกบีเวล ของไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ 
พ.ศ. 2561” นั้นมุ่งเนน้ใหค้วามบนัเทิงและความรู้ ท าใหผู้ค้นนั้นรู้จกัแบรนดต์ราสินคา้ของ บริษทั ไทย
เนสคอร์เปอร์เรชัน่ จ  ากดั ภายใตแ้บรนด ์ Bwell โดยในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีไดอิ้งแนวคิดและทฤษฏี 
ดงัต่อไปน้ี 

 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการท าส่ือไวรัล 
 แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัต่อ 

 
2.1 แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัการท าส่ือไวรัล 

 Modify (2558) ได้กล่าวไว้ว่า ไวรัล จริงๆแลว้หากจะอธิบายค าวา่ไวรัล ก็คงสรุปง่ายๆวา่มนัคือ
การสือสารปากต่อไป ผา่นสือสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น Facebook, Twitter หรืออ่ืนๆ ท่ีมีการ
พดูถึงกนัไปทอดๆ หากเรียกแบบภาษาชาวบา้นวา่มนัคือปากต่อปาก ท่ีหากเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเป็นกระแส
จะถูกพดูถึง แชร์ไปทุกๆท่ีอยา่างรวดเร็ว และมีการน ามาใชก้บัการตลาด ซ่ึงถือวา่หากประสบ
ความส าเร็จในการสร้างไวรัล จะเป็นการโฆษณาหรือท าการตลาดท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุดและไดป้ระสิทธิ
เกินคาดเลยทีเดียว 

ค าวา่ Viral Marketing โดยช่ือของมนัก็มาจาก รูปแบบการโฆษณาผา่นสือ หรือ Social Network ท่ี
รูปแบบกระจ่ายไดแ้บบรวดเร็วเหมือนไวรัสเดียวน้ีโลกเปล่ียนไป เพราะทุกคน มีสมาร์ทโฟนหรืออุป
กรณ์พกพา ท าใหโ้ลกหรือการสือสารเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็ว คนท่ีจะท าการตลาดแบบไวรัส จึงเกิดข้ึน 
เพราะการสร้างกระแส ผา่นสือโซเชียล เช่น Facebook, Twitter และอ่ืนๆ มีตน้ทุนท่ีถูก แต่รวดเร็วกวา่ 

การท าการตลาดแบบ Viral Marketing จะเป็นการให้ตวัข่าวขายตวัเอง โดยใชค้วามน่าสนใจของข่าว 
หรือขอ้มูลนั้นๆ ใหเ้กิดการบอกต่อ และพดูถึงกนัออกไปเล่ือยๆ โดยอาศยัช่องทางของ Social Network 
ท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและแผร่กระจ่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในการกระจ่ายข่าวหรือขอ้มูลนั้นเอง 

หรือจะพดูใหเ้ขา้ใจง่ายๆ Viral Marketing เป็นการตลาดแบบปากต่อปาก ท่ีอาศยักระแสของลือ
ออนไลน์ ในการท าตลาด และใหมี้การพดู แชร์ ต่อๆกนัไปนั้นเอง 
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ข้อเสียของการท าการตลาดแบบ Viral Marketing 

การท าการตลาดแบบ Viral Marketing ใชว้า่จะมีขอ้ดีอยา่งเดียว การท าการตลาดแบบ Viral Marketing 
จะเป็นท่ีสนใจของโซเชียลเป็นจ านวนมาก อาจมีคนเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีเราน าเสนอ หรือ
ตอ้งการให้จะเป็น ส าหรับเร่ืองความละเอียดอ่อนตรงน้ี ควรจะตอ้งค านึงให้ดีก่อน ท่ีจะท าใหเ้กิดกระแส 
เพราะมนัอาจจะมีการตอบรับท่ีไม่ตรงกบัท่ีเราตอ้งการ ดงัท่ีผา่นมา บา้นเราก็มีสินคา้หลายตวั ท่ีโฆษณา
แบบ Viral Marketing และไดรั้บผลกระทบในดา้นลบกลบัมา ก็หลายคร้ังไม่นอ้ย ใชว้า่จะมีผลดีอยา่ง
เดียว ฉนั้นเวลาจะโปรโมทอะไร ควร ค านึงถึงภาพพจน์ หรือส่ิงท่ีละเอียดอ่อนอ่ืนๆใหม้าก 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการผลติรายการโทรทศัน์ 

        อรนุช เลิศจรรยารักษ.์ (2539). ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการผลิตรายการโทรทศัน์มีกระบวนการผลิตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลายๆ ฝ่าย และตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงแต่ละฝ่ายก็มีความช านาญเฉพาะดา้นในหนา้ท่ีท่ี
ตนรับผิดชอบอยู่และต่างก็มีความส าคญัต่อการผลิตรายการโทรทศัน์เท่าเทียมกนั ซ่ึงการท างานถา้ขาดฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดไปจะท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือฝ่าไดฝ่ายหน่ึงขาดตกบกพร่องในหน้าท่ี อาจเป็น
เหตุใหร้ายการโทรทศัน์ท่ีผลิตข้ึนไม่มีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

ดังนั้ นส่ิงส าคัญในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์คือการท างานเป็นทีมท่ีต้องใช้ความรู้ และ
ความสามารถทั้งในดา้นการสร้างสรรค ์และการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการผลิตให้ผสมผสานกนัออกมา
เป็นรายการโทรทศัน์ได้อย่างมีคุณภาพ ดงันั้นการผลิตรายการโทรทศัน์จะประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัๆ 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
2.1 การเตรียมการก่อนการผลติรายการวทิยุโทรทัศน์ (Pre-Production) 
ในการผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทรายการเด็กและเยาวชน “รายการแอนิเมชัน่คลบั” ผูจ้ดัท าได้

ร่วมวางแผนการผลิตรายการกบัทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส โดยเร่ิมจากการอบรมเชิงปฏิบติัการซ่ึงเชิญ
วทิยากรท่ีมีความเช่ียวชาญรายการเด็กจากประเทศนอร์เวย์ มาเป็นวทิยากร  ผลจากการอบรมดงักล่าว จึงได้
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการคือ “คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เรียนรู้” เป็นแก่นการด าเนินรายการ  มีการ
ก าหนดโครงสร้างของรายการ ตอ้งมีการ์ตูนแอนิเมชั่น ความยาวประมาณ 3-5 นาที ในรายการ และให้ผู ้
ด าเนินรายการคือพิธีกรด าเนินเร่ืองผ่านกิจกรรม โดยก าหนดว่าต้องมีพิธีกร 4 คน และทั้ งหมดต้องมี
บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนั  
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2.2 การปฏิบัติงานระหว่างการผลติรายการวทิยุโทรทัศน์ (Production) 
การปฏิบติังานระหวา่งการผลิต เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีผูผ้ลิตรายการวิทยโุทรทศัน์ตอ้งปฏิบติัเพื่อให้

รายการท่ีผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ซ่ึง อรนุช เลิศจรรยารักษ ์(2539 ) และศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา 
(2531) ไดก้ล่าวถึงการปฏิบติังานระหวา่งการผลิต รายการวทิยโุทรทศัน์ สามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

 
2.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายท า 
ในขั้นการปฏิบติังานระหว่างผลิต การเตรียมความพร้อมเป็นงานส าคญัอีกงานหน่ึงในการผลิต

รายการ ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งตรวจสอบความพร้อมทุกดา้น ผูผ้ลิตรายการจะจดรายละเอียดและขอ้ความท่ี
จ าเป็นดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ บุคลากร ดา้นเทคนิค ดา้นการแสดง คนงาน และอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการไว ้ซ่ึง
ผูผ้ลิตรายการจะตรวจสอบอยา่งละเอียดทนัที 

อยา่งไรก็ตามงานอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูผ้ลิตรายการจะตอ้งตรวจสอบ คือ ตารางการถ่ายท าวา่ในวนัท่ีถ่ายท า 
ถ่ายท าในหรือนอกห้องส่ง สดหรือบนัทึกเทป และมีใครตอ้งมาเขา้ฉากบา้ง ช่วงเช้าหรือบ่าย เวลาเท่าใด 
ตารางถ่ายท า (Shooting Schedule) มีไวเ้พื่อจะช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ ประหยดัเวลาผูแ้สดง  

 
2.2.2 การก ากบัและถ่ายท ารายการ 
- การฝึกซ้อม ผูผ้ลิตรายการจะก าหนดตารางฝึกซ้อมไวล่้วงหน้า โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี ให้

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมาซอ้ม ส่วนใครท่ีไม่เก่ียวขอ้งก็ยงัไม่ตอ้งมา 
- การถ่ายท ารายการ ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีบนัทึกภาพเม่ือทุกอยา่งไดเ้ตรียมกนัเรียบร้อยก็ถึงเวลาท่ีรอคอย 

นั่นก็คือการบันทึกภาพต่างๆ ตามเน้ือหาในบทเทปโทรทัศน์ แต่ก่อนท่ีจะถึงเวลาท่ีบนัทึกภาพผูก้  ากับ
รายการควรจะตรวจสอบส่ิงต่างๆ วา่เรียบร้อย และพร้อมท่ีจะถ่ายท าหรือไม่ 

เม่ือทุกส่ิงทุกอยา่งตระเตรียมเรียบร้อยแลว้ ก็พร้อมท่ีจะถ่ายท าได ้และในขณะท่ีถ่ายท ารายการนั้นผู ้
ก  ากบัจะตอ้งตรวจสอบสี ความคมชัด และความถูกตอ้งของภาพตามบท และควบคุมดูแลการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ อีกดว้ย และเม่ือบนัทึกภาพเสร็จแลว้ควรจะมีการ Rewind เทปเพื่อดูภาพท่ีบนัทึกไปนั้น
คมชดัและถูกตอ้งหรือไม่ และมีอะไรบกพร่องหรือไม่ หากพบส่ิงบกพร่องก็จะไดถ่้ายซ่อมใหม่  

 
2.3 การด าเนินงานหลงัการผลติรายการวทิยุโทรทัศน์ (Post  Production) 
การด าเนินงานหลงัการผลิตเป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการหลงัจากการผลิต เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

และปรับปรุงแกไ้ขพร้อมทั้งการประเมินผล 
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2.3.1 การตัดต่อล าดับภาพ 
ภายหลงัจากการปฏิบติัการผลิตและบนัทึกเทปทั้งในห้องส่ง และนอกห้องส่งแลว้ ทีมตดัต่อก็จะน า

ภาพท่ีบนัทึกมาล าดบัเรียงตามท่ี Continuity ไดจ้ดบนัทึกไวอ้ยา่งละเอียดวา่ช่วงไหน ตอนไหน จะตดัต่อดว้ย
ตอนไหน บางรายการจะน าเทคนิคพิเศษ  

 
2.3.2 การผสมเสียง หมายรวมถึงการใส่เสียงเพลง เสียงคนบรรยาย เสียงประกอบและเสียงจริงลง

ไปในรายการ เพื่อให้รายการสมบูรณ์ เสียงเป็นส่วนส าคญัเช่นกนั ถา้รายการดี ภาพดี เร่ืองดี แต่การผสม
เสียงลงในแถบเสียงไม่ดีผิดพลาดหรือผูบ้รรยายเสียงไม่ดี จะท าให้รายการทั้งรายการเสียไปด้วย ดงันั้น
ผูผ้ลิตรายการในช่วงวางแผนจะตอ้งเลือกตวัผูบ้รรยาย ซ่ึงถา้เสียงดีเหมาะกบัรายการและมีความช านาญจะ
ท าใหร้ายการทั้งรายการดี 

 
2.3.3 ตรวจสอบความถูกต้อง/แก้ไข เม่ือเทปโทรทศัน์ดงักล่าวได้ถูกตดัต่อและบนัทึกเสียงต่างๆ 

ตามบทท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ เราก็น าเอาเทปโทรทศัน์ดงักล่าวออกฉายให้ผูร่้วมงานฝ่ายต่างๆ ไดช้มกนั ทั้งน้ี
เพื่อเป็นการตรวจสอบและวิจารณ์อีกคร้ังหน่ึงว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบา้ง หากเรียบร้อยแลว้ก็จะส่งให้
ทางสถานีตรวจพิจารณา 

 
จากแนวคิดดงักล่าว  คือกระบวนการในการผลิตรายการโทรทศัน์ ผูจ้ดัท าไดใ้ชแ้นวคิดดงักล่าวเพื่อ

เป็นแนวทางในการผลิตรายการ และการแบ่งการผลิตรายการเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 1.การเตรียมการ
ผลิตรายการ (การท างานวางโครงเร่ือง เขียนบท ส ารวจสถานทีในการถ่ายท า ก าหนดวนัถ่ายท า) 2.การผลิต
รายการ (ซ้อมคิวพิธีกร ถ่ายท าจริง) 3.หลงัการผลิตรากการ (การตดัต่อ ลงเสียง ใส่กราฟิก ส่งให้ทางสถานี
ตรวจความถูกต้อง ส่งเทปออกอากาศ และประเมินผลหลงัจากออกอากาศไปแล้ว) โดยท่ีในบทความน้ี
ผูจ้ดัท าตอ้งการส่ือสารเก่ียวกบัการท างานของพิธีกรเด็ก จะเก่ียวขอ้งอยู่ 2 คือ การเตรียมการผลิตรายการ 
และการผลิตรายการ 
 

3. ทฤษฏีเกีย่วกบัวธีิการตัดต่อ 
เจตน์จนัทร์  เกิดสุข. (2558). ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฏีเก่ียวกบัวิธีการตดัต่อจากหนงัสือ “Film Editing: 

Great Cuts Every Filmmaker and Movie Lover Must Know” เรียบเรียงโดย เกลแชนด์เลอร์(Gael Chandler) 
ท่ีกล่าวถึงวิธีการตดัต่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ภาพเช่ือมกบัอีกภาพโดยใหมี้ความต่อเน่ืองของภาพสองภาพ
โดยมีวธีิการดงัน้ี 

1. การตดัต่อโดยค านึงถึงความเร็วในการด าเนินเร่ือง (Pace) จงัหวะการตดัต่อ (Rhythm) และเวลา 
(Time) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) Compressing Time เป็นการตดัต่อแบบบีบอดัเวลาให้เร็วกวา่เวลาจริงใน
ภาพยนตร์เพื่อใหเ้ร่ืองราวด าเนินเร็วข้ึนโดยยน่เวลาในภาพท่ีใชเ้วลานานกบักริยา (Action) เดียวของตวัละคร 
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2) Smash Cut เป็นการตดัต่อสลบัภาพหลายภาพดว้ยความเร็วเพื่อสร้างอารมณ์ความต่ืนเตน้ 3) Expanding 
Time เป็นการตดัต่อแบบยืดเวลาให้นานกว่าเวลาจริงในภาพยนตร์โดยการตดัในกริยา (Action) เดียวกนัแต่
ให้เห็นในหลายมุมของภาพ 4) Stopping Time เป็นการตดัต่อในสภาพหยุดเวลาจากเวลาจริงในภาพยนตร์ 
โดยตดัสลบักริยา (Action) ท่ีหยดุน่ิงของแต่ละตวัละครในภาพยนตร์เพื่อเป็นการสร้างอารมณ์ขนั (Comedy) 
5) Subjective Time เป็นการตดัต่อโดยใชค้วามรู้สึกของตวัละครในภาพยนตร์น าความเร็วในการตดัต่อเช่น 
รู้สึกต่ืนเตน้ การตดัต่อจะเร็วข้ึน หรือรู้สึกเศร้า การตดัต่อจะชา้ผสมกบัการใช้เทคนิคพิเศษละลายภาพ และ 
6) Universal Time เป็นการตดัต่อโดยด าเนินเร่ืองตามเวลาจริงในภาพยนตร์ 

2. การตดัต่อโดยใชเ้อฟเฟคของเวลา (Time Effects) โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) Freeze Frame เป็น
การท าให้ภาพท่ีก าลงัเคล่ือนไหวอยูน่ั้นหยุดน่ิง 2) Slow Motion เป็นการท าใหภ้าพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยู่
นั้นชา้ลง 3) Speed Up เป็นการท าให้ภาพท่ีเคล่ือนไหวอย่างปกติอยู่นั้นเร็วข้ึน และ 4) Reverse Motion เป็น
การท าใหภ้าพท่ีเคล่ือนไหวอยา่งปกติอยูน่ั้นถอยหลงัได ้

3. การตัดต่อโดยค านึงถึงองค์รวมของฉากนั้ นๆ (Cutting Scene) โดยมีลักษณะดังต่อไปน้ี 1) 
Exposition เป็นการตดัต่อเพื่อเปิดเร่ืองหรือเกร่ินน าเก่ียวกบัตวัละคร สถานท่ีของตวัละคร และกาลเวลาท่ี
ภาพยนตร์ใช้ในการเล่าเร่ือง 2) Flashback เป็นการตดัต่อเพื่อให้เห็นภาพในอดีตของตวัละคร หรือเร่ืองราว
ในภาพยนตร์ท่ีก าลงักล่าวถึง 3) Flashforward เป็นการตดัต่อเพื่อให้รู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคตจากเวลา
จริงของภาพยนตร์ท่ีก าลงัด าเนินเร่ืองอยู่ 4) Parallel Action เป็นการตดัต่อสลบัระหว่างสองเหตุการณ์ท่ีมี
ความเก่ียวข้องกันของกริยา (Action) ตัวละคร และ 5) Cross Cutting เป็นการตัดต่อสลับระหว่างสอง
เหตุการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัและเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั และสองเหตุการณ์จะมาบรรจบกนัในสถานท่ี
เดียวกนั 

แต่การตดัต่อแบบสมยัใหม่ Gael ไดอ้ธิบายไวว้า่ ตดัต่อแบบให้คนดูรู้วา่มีการตดัต่อ มีการตดัต่อโดย
ด าเนินเร่ืองอย่างเร่งรีบไม่ทิ้งให้นาน ตดัต่อแบบสลบัเร่ืองกนัไปมาไม่ด าเนินไปตามเส้นเร่ือง มีหลายเส้น
เร่ืองในเร่ืองเดียวกนั เพลงประกอบใชใ้นการด าเนินเร่ืองไม่เพียงแค่สนบัสนุนเน้ือเร่ืองเท่านั้น การตดัต่อไม่
จ  าเป็นตอ้งมีความต่อเน่ือง การตดัต่อแบบโดดไปโดดมาไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป มีการใช้เทคนิคพิเศษอย่าง
บา้คลัง่ มีการแบ่งหนา้จอหลายต่อหลายคร้ัง ไม่มีรูปแบบในการตดัต่อสามารถสลบัระหวา่งมุมแคบหลายๆ 
คร้ังแลว้ตดัไปท่ีมุมกวา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงความต่อเน่ือง การตดัต่อไม่เป็นไปตามกฎ180 องศา การตดั
ต่อรวมภาพ(Montage) เห็นไดใ้นส่วนใหญ่บางคร้ังใช้เป็นการตดัรวมทั้งหมด ใช้อุปกรณ์ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้ง
ราคาแพง และไม่มีการจดัการแบบการตดัต่อแบบดั้งเดิม 

ในการวิเคราะห์ลกัษณะของอตัราความเร็วในการตดัต่อของภาพในรายการโทรทศัน์ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิด
เก่ียวกบัวฒันธรรมความเร็ว (The Culture of Speed) เป็นแนวคิดของ จอห์น ทอมลินสัน (John Tomlinson) ได้
พดูถึงการใชชี้วติท่ีอยูก่บัความเร็วซ่ึงมีเทคโนโลยท่ีีเป็นตวัขบัเคล่ือนในการเร่งความเร็วของชีวิต ท าให้คนเรามี
การส่ือสารท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงวฒันธรรมความเร็วเร่ิมในยุคสมยัใหม่ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริโภคตอ้งการความรวดเร็ว
และมีการด ารงชีวิตอย่างรวดเร็วตามท่ี Tomlinson ไดก้ล่าวไว ้เพราะฉะนั้นวฒันธรรมความเร็วน้ีส่งผลให้การ
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น าเสนอในรายการโทรทศัน์นั้นรวดเร็วตามไปดว้ย เพราะคนดูตอ้งการความรวดเร็วยืนยนัไดจ้ากค าสัมภาษณ์
ของ วอลเตอร์เมิค (Walter Murch) นกัตดัต่อภาพยนตร์ชาวอเมริกาจากผลงานเร่ือง Apocalypse Now (1979) ใน
หนงัสือ “Editing” เรียบเรียงโดย จสัตินชงัก์ (Justin Chung) ท่ีวอลเตอร์เมิคสัมภาษณ์ไวว้า่ อตัราของความเร็ว
ในการตดัต่อ (Pace of Editing) มีความเร็วข้ึนในทศวรรษท่ีผ่านมา เม่ือก่อนเฉล่ียการตดัไม่ก่ีภาพ (Shot) ต่อ
หน่ึงนาที แต่ปัจจุบนัหน่ึงภาพตดัเหลือเพียง 5 ถึง 5 วนิาทีคร่ึงต่อภาพเท่านั้น (Chung, 2012, 14) 
จากแนวคิดเก่ียวกบัการตดัผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาใช้ในการวางจงัหวะของการส่ือสาร
ของภาพท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัผูช้ม บางภาพการตัดต่อตอ้งมีความเร็วในการน าเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจ 
และบางคร้ังตอ้งมีการเนน้ย  ้าภาพท่ีตอ้งการส่ือสาร  
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 บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการณ์   TigerNoy Studio (ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ) 
3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการณ์  565 หมู่บา้นวงัทอง ถนนสวสัดิการ 2 ซอย 13 

     แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10160

 หมายเลขโทรศพัท ์08-4724-8795 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ 

3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.2.1 ผลิตรายการโทรทศัน์ 
รายการ  Animation Club Z รายการเส ริมสร้างการเ รียน รู้ส าห รับ 

เด็กท่ีมีความฝันและก าลงัคน้หาอาชีพในอนาคตของตนเอง ออกอากาศทางช่อง 
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Thai PBS ออกอากาศทุกวนัศุกร์ เวลา 09.00 – 09.25 น.   

 
 

รูปท่ี 3.3 รายการ Animation Club Z 
 

3.2.2 ผลิตวดีิโอส่ือViral 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 รับผลิตงานส่ือวีดีโอViral 
 

3.2.3 งานเขียนภาพประกอบ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 งานเขียนภาพประกอบ เร่ืองเล่าจากสุสาน 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
 

แผนผงัท่ี 3.1 โครงสร้างการบริหารของไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ (TigerNoy Studio) 
 

3.4  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน Co-producer  
 ช่ือ-สกุล : นางสาว ดวงพร แซ่ซ้ิม  
 

 ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงานต าแหน่ง Editor 
 ช่ือ-สกุล : นายเกรียงไกร พรฤษีไตรรัตน์  
3.5  ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือ-นามสกุล : นายพิสิฐพงศ ์กระสินธ์ุ 
ต าแหน่งงาน : โปรดิวเซอร์ (Producer) 

 
3.6  ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 เร่ิมปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 นบัเป็น
จ านวน 14 สัปดาห์ ท างานตั้งแต่ วนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 
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3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

ระยะเวลา (สัปดาห์) 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1. ประชุมกนัในบริษทั               
2. คิดรูปแบบของViral               
3. เขียนบทViral               
4. บนัทึกเทปวดีีโอViral               
5. ตดัต่อวดีีโอและมีการตดัซ่อมแก้
ท่ีไม่ดี 

         
 

     

6. ท าCG                
 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลากระบวนการสร้างสรรคค์ลิปวดีีโอ “รังนกบีเวล” 
  
3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 
1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017, High Sierra) โปรเซสเซอร์ 
Intel Core i5 แบบ Quad-core ความเร็ว 3.0GHz หน่วยความจ า DDR4 ความเร็ว 2400MHz 
ขนาด 8GB พื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล ฮาร์ดไดรฟ์ ความจุ 1TB  (5400 rpm) กราฟิก Radeom Pro 
555 พร้อม VRAM ขนาด 2GB 
2. Notebook Dell Inspiron 3567 Intel Core i7-7500U 2.7GHz 15.6" HD (1366x768) 
LED-Backlit 8GB (1x8GB) DDR4-2400MHz AMD Radeon R5 M430 2GB DDR3 1TB 
5400RPM HDD Windows 10 Pro 64-bit 

 
ภาพท่ี 3.8.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017, High Sierra) 



 
 

13 

 
ภาพท่ี 3.8.2 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Notebook Dell Inspiron 3567 

 
ซอฟต์แวร์ 

1. Adobe Premiere Pro CC 2018 
2. Adobe After Effect CC 2018 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
 จากการท่ีไดศึ้กษากระกวนการศึกษาแนวคิดและคน้ควา้ทฤษฎีต่างๆ เพื่อมาใชใ้นการท า หวัขอ้
โครงงานเร่ือง “กระบวนการสร้างสรรคค์ลิปวดีีโอไวรัลรังนกบีเวล ของไทเกอร์นอ้ย สตูดิโอ พ.ศ. 2561” 
คณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในการผลิตส่ือไวรัล เพื่อเป็นการโปรโมทตวัสินคา้และแบรนด ์ โดยผล
ปฏิบติังานท าใหท้ราบถึงกระบวนการท างานดา้นการจดัการและตดัต่อคลิป และไดเ้รียนรู้กลยทุธ์การตลาด
ไวรัล และมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนการเตรียมการ หรือขั้นตอนก่อนการผลติ 
 
 4.1.1 รับมอบหมายงานต่างๆในการผลิตส่ือไวรัล จากพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อวางแผนในการผลิต
ผลงานทั้งหมด เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีบุคลากรตอ้งการ  
 

 
รูปท่ี 4.1 การประชุมเพื่อระดมความคิดและมอบหมายงานต่างๆ 

 

 การประชุมนั้นเป็นการวางแผนการในแต่ละขั้นเพื่อให้ออกมาตามก าหนดและเป็นการแบ่งหนา้ท่ี

ในการรับผิดชอบให้เหมาะสม และมีการระดมความคิดกนัวา่จะใหอ้อกมาเป็นแบบไหน ประมาณไหน 
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 4.1.2 การก าหนด ก าหนดงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย Mood and tone ของคลิปไวรัล โดนมีการคุยกบั

ลูกคา้วา่ตอ้งการแบบไหน และกลุ่มเป้าหมายแบบไหนเป็นหลกั  โดย  Mood and tone ท่ีไดน้ั้นเนน้จากตวั

พลิตภณัฑเ์ป็นหลกั ซ่ึงตวัผลิตภณัฑน์ั้น ผลิตจากธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ ดงันั้นจึงอยากไดแ้นวสดใส ตลก 

แลดูสุขภาพดี  

 

 

รูปท่ี 4.2 บทViral แผน่ท่ี 1 
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รูปท่ี 4.3 บทViral แผน่ท่ี 2 
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รูปท่ี 4.4 บทViral แผน่ท่ี 3 
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รูปท่ี 4.5 บทViral แผน่ท่ี 4 
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รูปท่ี 4.6 บทViral แผน่ท่ี 5 
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รูปท่ี 4.7 บทViral แผน่ท่ี 6 
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รูปท่ี 4.8 บทViral แผน่ท่ี 7 
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               4.1.3 เม่ือสามารถก าหนดทุกอยา่งไดแ้ลว้ ก็หานกัแสดงท่ีตรงตามคาแร็คเตอร์ท่ีเราก าหนด

ไว ้อาจจะท าใหม้องภาพรวมไม่ชดัเจน เลยตอ้งมีการใชภ้าพประกอบ เพื่อเสริมความเขา้ใจของลูกคา้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 รูปของนกัแสดงท่ีรับบทเป็นพี่นิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 รูปของนกัแสดงท่ีรับบทเป็นจอ็บ 
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รูปท่ี 4.11 รูปของนกัแสดงท่ีรับบทเป็น ตะลึง 

4.1.4  น างานท่ีไดไ้ปเสนอลูกคา้วา่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไหม และเม่ือเสนองานผา่นก็เขา้

สู่กระบวนการผลิต          

4.1.5 วางแผนการท างาน นดันกัแสดง เตรียมสถานท่ีการถ่ายท า ติดต่อเร่ืองของเสียง 

4.2 กระบวนการผลติ 

4.2.1 เตรียมความพร้อมส าหรับการถ่ายท า ยกของจากรถมาท่ีสตูดิโอท่ีเช่าไว ้เตรียมความพร้อม ตั้ง

ไฟ ลองกลอ้ง เช็คภาพ สายไฟท่ีเกะกะก็เก็บใหเ้รียบร้อย   ระหวา่งท่ีรอนกัแสดงก็เช็คไฟผา่นกลอ้ง  และแจก

สตอร่ีบอร์ดกบับทใหที้มงานทุกคนเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

 4.2.2 เร่ิมการถ่ายท า โดย  นางสาวดวงพร แซ่ซ้ิมนั้นท าหนา้ท่ีเป็น คนคอยจดรีพอร์ท เพื่อท่ีเวลาตดั

ต่อเราจะไดรุ่้วา่ซีนไหนคทัไหนท่ีดี และมีตรงไหนท่ีใชไ้ม่ได ้เพื่อง่ายต่อการตดัต่อ จะไดเ้สียเวลาในการหา

คลิป 

 4.2.3 โดยการถ่ายท านั้นล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไว ้ท าให้ช่วงบ่ายตอ้งเร่งถ่ายใหเ้สร็จ เม่ือถ่ายเสร็จแลว้มี

การถ่ายภาพรวม หลงัจากนั้นเก็บอุปกรณ์ เคลียร์สถานท่ีคืนใหเ้รียบร้อย 
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รูปท่ี 4.12 บรรยากาศในการถ่ายท า 

 

 

รูปท่ี 4.13 ตวัสินคา้ท่ีเราไดถ่้ายท า 
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รูปท่ี 4.14 ใบท่ีจดรีพอร์ทวา่คลิปใชไ้ดไ้ม่ไดเ้ผือ่ท่ีจะเรียงฟุตจะไดง่้ายข้ึน 

 

รูปท่ี 4.15 นายแบบท่ีทางเจา้ของเลือกมาใหเ้ป็นพรีเซ็นเตอร์ 
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รูปท่ี 4.16 บรรยายกาศหลงัจากถ่ายท าเสร็จ 

4.3 ขั้นตอนหลงัการผลติ 

 4.3.1 หลงัจากการถ่ายท าไดมี้การเปล่ียนช่ือไฟลง์าน ใหต้รงกบัใบรีพอต คือเปล่ียนเป็นคทักบัซีน 

และคดัแยกเป็นตอนๆเพื่อให้ง่ายต่อการตดัต่อ 

 

รูปท่ี 4.17 ไฟลท่ี์คดัแยกไวเ้รียบร้อยแลว้ 
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 4.3.2 หลงัจากท่ีคดัแยกเสร็จ ก็ดึงไฟลท่ี์ไดเ้ขา้สู่โปรแกรม Premier Pro และน ามาเรียงตามสตอร่ี

บอร์ดโดยท่ียงัไม่ตอ้งตดั และจดัการซิงคไ์ฟลเ์สียง 

 

รูปท่ี 4.18 การซิงคไ์ฟลเ์สียงในตอนแรก 

 4.3.3 ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนของการตดัต่อโดยพี่เล้ียงไดน้ าคลิปของไวรัลใหดู้เป็นตวัอยา่ง โดย

การตดังานคร้ังแรกยงัไม่ผา่น  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 Ref. ท่ีพี่เล้ียงใหดู้ ในตอนแรก 

 

 

รูปท่ี 4.19 Ref. อนัแรกท่ีรุ่นพี่ใหไ้ดล้องศึกษา 
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รูปท่ี 4.20 คลิปอนัแรกท่ีถูกตดัมีความยาวถึง 8 นาที 

4.3.4 เน่ืองจากการตดังานในคร้ังแรกยงัไม่ผา่น โดยพี่เล้ียงไดบ้อกวา่คลิปไวรัลท่ีเราท านั้นเป็นแนว

ตลก แต่การตดัยงัไม่ไดจ้งัหวะ  เลยใหเ้วลาในการศึกษาการตดัต่อ และการใส่เสียงเอฟเฟ็คจากซิทคอม   

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 Refเร่ืองเสือชะนีเกง้ 

โดยเร่ืองแรกน้ีพี่เล้ียงใหดู้การเนน้จงัหวะของการตดัต่อ ท่ีพอเขา้สู่จงัหวะเขาจะซูมเขา้ไปเร่ือยๆ 
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รูปท่ี 4.22 การหา Sound Effect จากโปรแกรม Final Cut pro เพื่อใหใ้กลเ้คียงRef มากท่ีสุด 

 4.3.5 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาจากซิทคอม ไดก้ลบัมาตดัต่อไหม และคร้ังน้ีพี่เล้ียงให้ผา่น หลงัจากนั้นน า
งานท่ีไดไ้ปเสนอลูกคา้ เน่ืองจากพี่เล้ียงมีความตอ้งการให้เขา้ใจส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ พี่เล้ียงจึงไดพ้าไปดว้ย 
หลงัจากท่ีไดไ้ปพบลูกคา้ ลูกคา้ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า คลิปยาวเกินไปอยากให้ตดัให้สั้ นกว่าน้ีหน่อย  และ
อยากได ้Teaser ตวั 15 นาที และ 30 นาทีดว้ย และเพลงท่ีใช้ประกอบอยากออกแนวทาง K-pop มากกว่าน้ี 
และเน่ืองจากทางลูกคา้อยากใหต้วัพรีเซ็นเตอร์ดูสุขภาพดี จึงขอให้สร้างซิกแพกใหก้บัพรีเซ็นเตอร์ และโทน
ของภาพอยากใหดู้เบาๆ เหมือนเกาหลี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.23 Teaser ตวั 15 นาที ท่ีลูกคา้อยากได ้
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 4.3.6 หลงัจากนั้นไดแ้บ่งหนา้ท่ีงาน โดยส่วนหน่ึงรับหนา้ท่ีในการสร้าง CG ซิกแพกใหก้บัพรีแซน้

เตอร์ และใหแ้กไ้ขการตต่ัอคลิปอีกคร้ัง ใหต้ดั Teaser ตวั 15 นาที และ 30 นาที ตามล าดบั  และหลงัจากนั้น

ไดมี้การปรับสีภาพในโปรแกรม Premier pro 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24 ขั้นตอนการแกค้ลิปอีกรอบหลงัจากน าเสนองาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.25 ขั้นตอนการเกล่ียสีวดีีโอใหไ้ดต้ามท่ีบริษทัตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.26 การท าอินโฟกราฟฟิกของพนกังานท่ีปรึกษาไดช่้วยท า 

 

 

รูปท่ี 4.27 คลิปท่ีลูกคา้อยากใหป้ั้น CG ใหน้ายแบบมีกลา้มหนา้ทอ้ง 
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รูปท่ี 4.28 ทางพนงังานท่ีปรึกษาก็ช่วยในเร่ืองการป้ัน CG กลา้มหนา้ทอ้งข้ึนมา 

 

 

รูปท่ี 4.29 คลิปตวั 30 วนิาที ท่ีลูกคา้อยากไดน้ าไปเปิดในงานเปิดตวั 
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4.1.7 หลงัจากกลบัมาแกแ้ละน าเสนอใหม่อีกรอบ ทางลูกคา้ก็อนุมติัผา่นท าใหค้ลิปวดีีโอตวัน้ีไดล้งในเพจ 

และเฟคบุค๊ของผลิตภณัฑ ์Bwell 

 

รูปท่ี 4.30 วดีีโอตวัสมบูรณ์ท่ีลูกคา้อนุมติั 

 

รูปท่ี 4.31 วดีีโอท่ีนกัศึกษาฝึกงานไดท้ าและลงเวบ็ไซตข์องBwell 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 
 5.1.1 สรุปผลโรงงานโดยเปรียบเทยีบกบัวตุัประสงค์ทีต่ั้งไว้ 
 จากการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 18 
สิงหาคม 2561 ณ TigerNoy Studio โดย ขา้พเจา้ นักศึกษาทั้งสองคนได้รับหมอบหมายงานท่ีแตกต่างกนั
ออกไป  ตามหนา้ท่ี ท่ีพี่เล้ียงมอบให้ อยา่งเช่น น.ส. ดวงพร แซ่ซ้ิม ก็ไดรั้บมอบหมายเป็น Co-Producer คอย
ท าหนา้ท่ี ช่วยงานท่ีโปรดิวเซอร์สั่ง และ ติดต่อกบัฝ่ายต่างๆ ช่วยจดรีพอร์ทเสียง, วีดีโอ ส่วน นายเกรียงไกร 
พรฤษีไตรรัตน์ ก็รับคลิปทั้งหมดมาเช็ควีดีโอ เช็ดเสียง เรียงภาพ ตามสคริป แลว้ก็น ามาตดัต่อแบบFirst Cut, 
Final Cut ตามล าดบัไป โดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตวดีีโอ “เคร่ืองด่ืม Bwell” ประกอบดว้ยการท างาน 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนเตรียมการผลติรายการ (PRE-PRODUCTION) 
  เป็นขั้นตอนการคิดรูปแบบของวีดีโอ จากการท่ี ท่ีปรึกษาไดไ้ปรับบรีฟมาจากเจา้ของ แลว้
มาประชุมกนั วา่เน้ือหาจะเป็นประมาณไหน รูปแบบไหน มีกลุ่มเป้าหมายคือใคร อายุเท่าไร และ ความยาว
ของวีดีโอเท่าไร ใครจะมาเป็นตวัแสดงบา้ง และ ท่ีปรึกษาก็เร่ิมเขียนบท พอเสร็จก็เร่ิมแจกจ่ายบทพร้อมถ่าย
ต่อไป 

2. ขั้นตอนการผลติรายการ (PRODUCTION) 
  ในขั้นตอนน้ีเป็นการท่ีเราน าบทท่ีไดจ้ากท่ีปรึกษา เร่ิมถ่ายท าท่ีสตูดิโอท่ีไดจ้องไว ้และเร่ิม
ถ่ายท าตามสคริป และมีการจดรีพอร์ทพวกเสียงและคลิปวีดีโอ เพื่อท่ีจะไดส่้งไปแผนกตดัต่อต่อไป วา่คลิป
ไหนเสีย เสียงไหนเสีย อนัไหนใชไ้ด ้จะไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 

3. ขั้นตอนหลงัการผลติรายการ (POST-PRODUCTION) 
 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการท างาน ในขั้นตอนน้ีจะเป็นหนา้ท่ีของแผนกตดัต่อ ท่ี

จะน ารีพอร์ทท่ีจดมา มาเลือกคลิป เลือกเสียง แลว้ก็น าคลิปทั้งหมดมาเรียงไฟล์ ซิงค์เสียง แลว้ก็ตดัตามบท
ต่อไป ซ่ึงในตอนแรก ท่ีตดัออกมา คลิปมีความยาวเกินไปตั้ง 8 นาที ท่ีปรึกษาเลย อยากให้สั้ นกว่าน้ี เลย
เลือกตดัใหม่ และก็ ศึกษา Ref จากรายการซิทคอม เพื่อให้ตวัคลิปวีดีโอ มีอารมณ์แบบComedy มากยิ่งข้ึน 
จนกลายเป็น Final Cut ในท่ีสุด 

 
5.2 ข้อเสนอแนะกรปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 - ไดท้ราบถึงการท างานในส่วนต่างๆของ Production  
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 - ไดพ้ฒันาฝีมือของตวัเองและเรียนรู้ความผดิพลาดจากการท างานจริงๆ  
 - ไดท้ราบขั้นตอนและกระบวนการผลิตวีดีโอ 
 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการฝึกงานสหกจิศึกษา 
- บุคลากรในฝ่ายโปรดกัชนัไม่เพียงพอต่อการท างาน 
- อุปกรณ์ในการใชง้านไม่เพียงพอต่อจ านวนของเด็กฝึกงาน 
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