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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษัท สยามภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นกลุ่มบริษัทท่ีให้บริการครบวงจรเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในดา้นการออกแบบ งานก่อสร้าง และงานการตลาด เพื่อให้

ลูกคา้มัน่ใจวา่ทุกงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รับจดังานสมันา เปิดตวัสินคา้ ออกแบบส่ิงพิมพ ์และจดั

กิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ อาทิ เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล งานสต๊ิกเกอร์ งานแร็ปรถเพื่อ

โฆษณาสินคา้ รึ แมก้ระทั้ง  

งานอีเวน้ กรุงเทพปริมณฑล และ ต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ ไม่วา่จะเป็นงานเล้ียงพนกังานส้ิน

ปี รึ งานปาร์ต้ี  เอาร้านอาหารเคร่ืองด่ืมดงัๆมากให้ลิมลอง และกิจกรรมตามบูท ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 

แปลกใหม่ การจดัแต่ละคร้ัง จะมีตีมงานท่ีแตกต่างและไม่เหมือนกนั มีเกมส์ให้พนกังานบริษทัท่ี

จา้งเล่นและแจกของรางวลั และออกแบบช้ินงานป้ายโฆษณาขนานใหญ่และงานเก่ียวกบัสต๊ิกเกอร์ 

ในการโฆษณา เป็นป้ายไฟ  แบ็คดรอป (Bachdrop) สแตนด้ี (Standy) บ็อปอพั (Popup) ยานยนต์

เคล่ือนท่ี เพื่อ โฆษณาสินคา้และแนะน าบริษทั ไปในตวั เป็นสต๊ิกเกอร์ คุณภาพดีไม่ท าลายสีรถ กนั

แดดกนัฝน และอีกมากมายเก่ียวกบังานพิมพ ์อาทิเช่น งานไวนิล พีพีบอด ใหบ้ริการ เพื่อตอบสนอง

ใหลู้กคา้ เขา้ใจไดง่้าย ผา่น ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือวีดีโอ ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัท าข้ึน  

สรุป ทั้งหมดท่ีกล่าวมาเพื่อตอ้งการแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการท ารายงานเร่ืองน้ี

การท าส่ือนั้นช่วยขยายการส่ือสารดว้ยส่ือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบต่างท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไดท้ัว่ถึงทัง่

สถานประกอบการและงานท่ีไดรั้บไปจดักิจกรรมออแกไนเซอร์ ท าใหก้ารส่ือสารน้นัเป็นไปตามท่ี

ผูส่้งสารตอ้งการไดค่้อนขา้งชดัเจนเขา้ใจง่าย การส่ือสารมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึนดว้ยรูปภาพของ

ป้ายโฆษณา ตามรถท่ีแร็ปสต๊ิกเกอร์ กราฟฟิกท่ีประกอบในส่ืออยา่งสวยงาม และเขา้ใจง่าย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของรำยงำน 

เพื่อศึกษาการผลิตส่ือส าหรับการส่ือสารภายในองคก์รผา่น ส่ือวีดีโอ แก่ บริษทั สยามภูมิ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

ขอบเขตของรายงานการจดัท ารายงานสหกิจศึกษาการใช้องค์ประกอบการผลิตวิดีโอ 

ส าหรับการพฒันาส่ือวิดีโอ เพื่อน าเสนอผลงานภายใน บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31สิงหาคม พ.ศ.2561 เท่านั้น 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 บริษทัไดน้ าผลงานไปใชใ้นการเผยแพร่ผา่นช่องทางเพจเฟสบุ๊ก (Facebook) เพื่อน าเสนอ

ผลงานของสถานประกอบการเป็นสาธารณะ แสดงถึงขั้นตอนการผลิตและติดตั้งของบริษทั สยาม

ภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 



บทที2่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

รายงานผลการด าเนินโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “การผลิตส่ือเพื่อน าเสนอผลงานของ

บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั” มุ่งศึกษากระบวนการผลิตส่ือในรูปแบบวิดีโอ เพื่อการ

เผยแพร่ผลงานของบริษทัผ่าน ส่ือวิดีโอ ช่วยให้เขา้ถึงผลงานท่ีทางบริษทัจดัท าและขั้นตอนการ

ด าเนินงานในการปฏิบติังาน รายงานสหกิจเล่มน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมให้สถานประกอบการมี

การพฒันากา้วหนา้บนพื้นฐานส่ือในการน าเสนอของ บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใน

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตวีดีโอ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการตดัต่อ 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการผลติวดีโีอ 

การผลติวดิโีอ 
1. การวางแผนเป็นการก าหนดเร่ืองราวท่ีจะถ่ายท าว่าตอ้งการถ่ายท าส่ิงใด และก าหนดความ

ยาวของเร่ืองเพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อม 
2. การถ่ายท าเป็นการบันทึกภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงหรือเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ท่ีผูผ้ลิต

ตอ้งการจะถ่ายท าเพื่อจะไดน้ าขอ้มูลนั้นเกบ็ไว ้
3. แคปเชอร์ (Capture)เป็นการถ่ายโอนขอ้มูลท่ีเป็นภาพอยา่งเดียว หรือทั้งภาพและเสียงทีได้

จากเทปวีดีโอ (VHS) มาบนัทึกลงใน Harddisk ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท าการจดัเก็บ
เป็นไฟล ์.AVI หลาย ๆ ไฟล ์ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ และสามารถน าไฟล์  .AVI น้ีไป
ใชใ้นการตดัต่อภาพได ้

4. การจัดท าส่ือประสมเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าการตดัต่อวีดีโอดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยน า
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดม้าท า การเก็บบนัทึกให้อยู่ในรูปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรือ
แผน่ดีวีดี ซ่ึงเป็นส่ือท่ีนิยมมากในปัจจุบนั เพื่อจะไดเ้กบ็ผลิตภณัฑต่์าง ๆ เหล่านั้นไว ้หรือน า
ออกมาเพื่อเผยแพร่ 

       (ท่ีมา https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo) 
 

https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo
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 จากการศึกษาแนวทางในการผลิตวีดีโอและการตดัต่อไดมี้การวางแผนงานในการถ่ายท า
และตดัต่อ ตามแนวคิดท่ีไดศึ้กษาไวแ้ละมาใช้จริงในขั้นตอนการผลิดวีดีโอเพื่อน าเสนอ เช่น 
การวางแผนงาน ไดมี้การวาด StoryBoard เพื่อเป็นแนวทางในการท าวีดีโอเพื่อการน าเสนอ 
  

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการตัดต่อ 

การตัดต่อเป็นการน าไฟลห์ลาย ๆ ไฟลท่ี์จดัเกบ็อยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเรียงต่อกนั โดย
ท าการเลือกภาพและเสียงท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงท าการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมขอ้มูลต่าง ๆ
เช่น สีสัน ความสวยงาม ขอ้ความ เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคล่ือนไหว ลด
เหล่ียมของภาพ หรือจะท าการปรับเปล่ียนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่นการตัดต่อวีดีโอ
ดว้ย Adobe Premiere ปัจจุบนัการตดัต่อวีดีโอดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะไดง้านท่ีมีคุณภาพดีกวา่ 
เน่ืองจากสามารถเพิ่มเทคนิคพิเศษ ปรับแต่งภาพใหส้วยงามได ้จึงไดรั้บความนิยม แต่ผูท่ี้ตอ้งการ
ตดัต่ออยา่งมืออาชีพตอ้งไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตดัต่อนั้นมีราคาแพง หากจะ
ท าการตดัต่อเพื่อเพิ่มความรู้ก็ควรใช้อุปกรณ์ท่ีมีราคาเหมาะกบังานท่ีจะท า เพื่อป้องกนัความ
ส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 

 (ท่ีมา https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo) 
 

จากการศึกษาแนวคิดการตดัต่อ ไดมี้การถ่ายท าส ารองไวเ้พื่อมาคดัแยกไฟลเ์พื่อใชใ้นการ

ตดัต่อและการเพิ่มขอ้ความในวีดีโอให้มีเน้ือหาเพิ่มข้ึนในวีดีโอเพื่อการน าเสนอ และการปรับแต่ง

ในการใส่เอฟเฟค การใส่เสียงใหเ้หมาะสมกบังานตดัต่อและการล าดบัภาพความเร็วของการล าดบัก็

มีส่วนส าคญัใหเ้หมาะสมไม่เร็วหรือชา้ไป 

 

https://sites.google.com/site/artipongseansitvdo/home/kar-phlit-widixo


 

 

บทที3่ 

รายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

       3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ                      บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

       3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ                    161/887  ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงขางขนุศรี 

                                                                          เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพ  10700 

                                                                          หมายเลขโทรศพัท ์02-8666-009 

                  รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

รูปประกอบท่ี 3.1.1 

                                   

                               รูปท่ี 3.1 แผนท่ี บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 

รูปประกอบท่ี 3.1.2 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 

          บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นบริษทับริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ในดา้นการออกแบบ งานก่อสร้าง และงานการตลาด เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจวา่ทุก

งานจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รับจดังานสมันา เปิดตวัสินคา้ ออกแบบส่ิงพิมพ ์และจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขายทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น บา้นพกัอาศยั อาคาร

พาณิชย ์คอนโดมีเน่ียม และรีสอร์ท จดัจ าหน่ายสินคา้ และธุรกิจน าเขา้ส่งออกสินคา้ รับออกแบบ

และเป็นท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัสยามภูมิ 

      - SB INTER 

          เป็นกลุ่มบริษทัท่ีใหบ้ริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในดา้นการ

ออกแบบ งานก่อสร้าง และงานการตลาด เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจวา่ทุกงานจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      - SB ORGANIZER 

         รับจดังานสัมนา เปิดตวัสินคา้ ออกแบบส่ิงพิมพ ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายทุกจงัหวดั

ทัว่ประเทศ 

      - SB InterConstruction 

         บริษทัรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ เช่น บา้นพกัอาศยั อาคารพาณิชย ์คอนโดมีเน่ียม และรี

สอร์ท 

      - B POSITIVE 

         จดัจ าหน่ายสินคา้ และธุรกิจน าเขา้ส่งออกสินคา้ 

      - MIXSSPACE 

         รับออกแบบและเป็นท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ 
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ส่วนงานภายในบริษทั 

3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

ประธานกรรมการ 

 

โปรเจคเมเนเจอร์ 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย                     ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  

  

นกัศึกษาฝึกงาน                                          นกัศึกษาฝึกงาน                           นกัศึกษาฝึกงาน 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

       3.4.1  ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

                   นายอนุชิต         บุญภู่                 กราฟิกดีไซน์ 

                   นายอภิชยั         แซ่เลา้                กราฟิกดีไซน์ 

                   นายอิทธิพทัธ์    สมุทรสุวรรณ    กราฟิกดีไซน์ 

       3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายด าเนิน 

                  ไดรั้บมอบหมายจากท่ีปรึกษา  คุณเบนซ์  นอกเหนือจากการโครงงานคือ  

3.5 ช่ือ สกลุและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 

       3.5.1 คุณ สุภาพร แซ่โคง้ 

       3.5.2 ต าแหน่ง project manager 

3.6ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

       3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562  -  31 สิงหาคม 2562  รวม 16 

สัปดาห์       

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอน
การ
ด าเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

referene 
vdo 
ผลงาน 

X X X X           

Story 
Board 

    X X         

หาไฟล์
เสียง 

    X X X X       

ถ่ายท า 
เลือกไฟล ์

        X X     

Edit and 
Insert 
Effects 

          X X   

ส่งตรวจ 
แกไ้ข 

            X X 

 

                                                      ตารางท่ี  3.7 ตารางรายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.8.อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

       3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

                note book :  Acer 

                                   Hp  

       3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

             โปรแกรม Adobe Photoshopโปรแกรม Adobe Illustratorโปรแกรม Adobe Premiere pro 

             โปรแกรม Microsoft Wordโปรแกรม Microsoft Excelโปรแกรม Microsoft Power Point 



บทที่ 4 

ผลการจดัท าโครงงาน 

 การผลิตผลงานวิดีโอเพื่อน าเสนอผลงานของบริษทัสยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จะน าเอา 

งานด้านการ แร็ปรถ (Car warp) และ แบ็คดรอป (Backdrop) มาน าเสนอโดยมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปน้ี 

 

4.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

 4.1.1 หาผลงานเพื่อใชเ้ป็นตวัอยา่ง 

  - รับชมผลงานท่ีช่องทางแอปพลิเคชัน่ เฟซบุ๊ก(Facebook) และ ยทููป(Youtube)  

 

รูปประกอบท่ี4.1 หาRefereneในการผลิตวีดีโอ 

คน้หาแนวทางการล าดบัภาพเพื่อใช้เป็นตน้แบบตวัผลงานการผลิตวิดีโอน าเสนอผลงานให้เกิด

เอกษณ์ของทางบริษทั โดยผา่นการอา้งอิงตวัอยา่งท่ีหามาเป็นรูปแบบ  

 

 

 

 



10 
 

4.1.2 StoryBoard  

  - ก าหนดความยาวของวีดีโอ 5 นาที 

  - ก าหนดองคป์ระกอบในฉาก เช่น เสียง , มุมกลอ้ง เป็นตน้ 

 

รูปประกอบท่ี 4.1 จดัท าโครงร่าง Storyboard 

ร่างแนวทางโดยการท า StoryBoard เพื่อจดัท าวีดีโอวา่จะใหว้ดีีโอออกมาเป็นแนวไหน โดยการร่าง

เป็น ฉากๆ ควรท่ีจะใส่เสียงท่ีเหมาะสมกบัวีดีโอและใส่เอฟเฟคตรงไหนท่ีสมควร 
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4.1.3 หาไฟลเ์สียง 

  - ตามเวบ็ไซตท่ี์มีใหบ้ริการโหลดไฟลเ์สียง  

 

รูปประกอบท่ี4.1 หาไฟลเ์สียงท่ีเหมาะสมกบัส่ือผลิต 

หาไฟลเ์สียงท่ีเขา้กบัธีมงานและวีดีโอ ผูรั้บชมดูไม่น่าเบ่ือ คลอ้ยตามท าใหภ้าพและวดีีโอเขา้กบั

เสียงดู สนุกสนาน 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบท่ี 4.2 ขั้นตอนการโหลดไฟลเ์สียง 

หลงัจากไดท้ าการหาไฟลเ์สียงท่ีเหมาะสมกบัตวังานแลว้ กไ็ดท้ าการโหลดไฟลเ์สียงท่ีคิดวา่ 

เหมาะสมกบัตวัวดีิโอ 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Production) 

 4.2.1 ถ่ายท า เลือกไฟล ์

  - ถ่ายผลงานท่ีบริษทัจดัท าต่างๆ 

  - อพัโหลด(Upload) ไฟลล์งคอมพิวเตอร์(Computer) และจดัเรียงฺล าดบัผลงาน  

  - คดัเลือกตามองคป์ระกอบท่ีจดัไวใ้น Story Board 

 

รูปประกอบท่ี 4.2 คดัเลือกไฟลท่ี์น าไปใส่ในส่ือผลิต 

เลือกภาพและวิดีโอท่ีท าการคดักรองไวใ้ชเ้พื่อใหภ้าพมีความต่อเน่ืองไม่ติดขดั เหมาะสมกบัตวังาน

ท่ีทางบริษทัไดมี้การก าหนดไว ้เพื่อง่ายต่อการตดัต่อ  

  

4.2.2 Edit and Insert Effects 

  - ตดัต่อเลือกส่วนงานท่ีโดดเด่นตามล าดบั7 

  - ท าการใส่เสียงเอฟเฟค(Sound Effects) ในแต่ละส่วนของงาน 

  -เร่ิมจากการน าภาพท่ีคดักรองไวม้าวางตามแบบงานท่ีไดร่้างไวใ้นสตอร่ีบอร์ด 

(Storyboard) และน าเสียงดนตรีมาใส่ตดัส่วนเกินใหก้ระชบักบัตวัวดีิโอน าเสนอ หลงัจากไดภ้าพ

และเสียง ขั้นตอนต่อไป เร่ิมการวางเอฟเฟคของแต่ละช่วง อนัแรกจะเป็นเอฟเฟค dip in black ท่ีมี

การใส่ในการตดัภาพจากภาพ best print asia present เขา้ไปท่ีตวังาน เอฟเฟคเป็นภาพด ากระพริบ 

และช่วงท่ี 2 ท่ีการใส่เอฟเฟค คือ การปรับ ความเร็ว-ชา้ ของตวัผลงานการแร็ปรถ (Car warp) กไ็ด้

ใส่ฟ้อนตวัอกัษร backdrop และน าเอฟเฟคควนัการ์ตูนเขา้มา ใส่เอฟเฟค Ultra key ในการดูดสีท่ีไม่

จ าเป็นอยา่งสีเขียวออก กจ็ะเหลือเอฟเฟคควนัเพยีงอยา่งเดียว เพือใหต้วัเอฟเฟคควนัลบตวัหนงัสือ
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ค าวา่ Backdrop ออก และภาพกต็ดัเป็นผลงานแบค็ดรอป (Backdrop) โดยมีการแทรกภาพ 2 ภาพ 

และตวัหนงัสือค าวา่ Front กบั Back โดยมีทั้งหมด 6 ภาพ หลงัจากภาพสุดทา้ยของผลงานกต็ดัไปท่ี 

นามบตัรจากบริษทั เบสปร๊ิน เอเชีย  

 

รูปประกอบท่ี 4.2 อินโทรเร่ิมผลงาน 

เร่ิมจากเป็นภาพเปิดมาเป็นปุ่มสวิตซ์เปิดการท างาน  

 

รูปประกอบท่ี 4.3 อินโทรเปิดตวัผลงาน 

หลงัจากเป็นปุ่มสวิตซ์เปิดการท างานภาพกต็ดัมาท่ีเป็นรูปลูกตาสีส้ม กล้ิงไปกล้ิงมาและภาพกต็ดัไป 
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รูปประกอบท่ี 4.4 อินโทรเร่ิมผลงาน 

ภาพเปล่ียนโดยเร่ิมจากจะมีเส้นวิ่งเขา้หากนักลายเป็นกรอบภาพ และตวัอกัษรค าวา่ Best print asia 

present กจ็ะโผล่ข้ึนมา 

 

รูปประกอบท่ี 4.5 ภาพสถานท่ีท างาน 

หลงัจากอินโทรวิดีโอจะตดัมาท่ีสถานท่ี ท่ีใชใ้นการแร็ปรถ(Warpcar) ท าแบค็ดรอป(Backdrop)  
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รูปภาพประกอบท่ี 4.6 ภาพดา้นหนา้ตวัรถ 

วิดีโอตดัมาท่ีดา้นหนา้ของรถตวัรถท่ีเป็นผลงานการแร็ปรถท่ีเสร็จแลว้ โดยเราจะเอฟเฟคท ากา

รสโลวภ์าพเพือ่ใหเ้ห็นความสวยงานของผลงานรถ และ โลโกข้องทางลูกคา้ 

 

รูปภาพประกอบท่ี 4.7 ภาพดา้นขา้งตวัรถ 

ใชเ้อฟเฟคสปีดเพิ่มความเร็วจนถึงตวัพรีเซน้เตอร์และสินคา้ และใชเ้อฟเฟคสโลวอี์กคร้ังเพื่อจะเนน้

ตวัความชดัเจนของพรีเซน้เตอร์และตวัสินคา้ใหเ้ห็นไดช้ดัเจน 
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รูปภาพประกอบท่ี 4.8 ภาพดา้นหนา้ของรถกระบะ 

วิดีโอตดัมาท่ีดา้นหลงัของตวัรถกระบะ แลว้ท าการเร่ิมแพนกลอ้งไปทางดา้นขา้งของตวัรถ  

 

รูปภาพประกอบท่ี 4.9 ดา้นขา้งของกระบะ 

วิดีโอค่อยๆแพนมาจากตวัดา้นขา้งของตวัรถ แลว้ท าการปรับภาพสโลว ์เพื่อใหเ้ห็นรายละเอียดตวั

งานท่ีมีการแร็ปไดช้ดัเจน 
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รูปภาพประกอบท่ี 4.10 ดา้นหลงัของรถกระบะ 

วิดีโอตดัมาท่ีหลงัรถกระบะปรับเอฟเฟคสโลว ์เพื่อเห็นตวัรายละเอียดสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

หลงัจากนัน่กไ็ดแ้พนไปจนถึงตวัหนา้รถ และภาพกต็ดัไป 

 

รูปภาพประกอบท่ี 4.11 แบค็ดรอป (Backdrop) 

วิดีโอตดัมาท่ีค าวา่แบค็ดรอป แลว้กมี็เอฟเฟคควนัระเบิด มาลบตวัค าวา่แบค็ดรอปออก  
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ภาพประกอบท่ี 4.11 แบค็ดรอป (Backdrop) น ้าเงิน 

วิดีโอไดต้ดัมาท่ีภาพผลงานแบค็ดรอป แบบโชวผ์ลงาน หนา้ และ หลงั ของตวังานแบค็ดรอป 

 

รูปภาพประกอบท่ี 4.12 แบค็ดรอป (Backdrop) ฟ้าขาว 

หลงัจากท่ีภาพเป็นแบค็ดรอปหนา้หลงัสีน ้าเงินแลว้ ภาพกไ็ดม้ามาท่ีผลงานแบค็ดรอป สีฟ้าขาว  
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รูปภาพประกอบท่ี 4.13 แบค็ดรอป (Backdrop) น ้าเงินใหญ่ 

หลงัจากภาพแบค็ดรอปฟ้าขาว ภาพกต็ดัมาท่ีผลงาน แบค็ดรอป สีน ้าเงินใหญ่ มีตวัหนงัสือ หนา้

หลงัข้ึนมา 

 

รูปภาพประกอบท่ี 4.14 ท่ีอยูบ่ริษทั 

ตดัมาเป็นภาพสุดทา้ยของตวังาน เป็นภาพรายละเอียดสถานประกอบการ เบอร์โทรศพัท ์อีเมล์

ติดต่อ 



20 
 

4.3 ขั้นตอนหลงัปฏิบติังาน (Post-Production) 

 4.3.1 ส่งตรวจ แกไ้ข 

  - ส่งผลงานใหก้บัสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบ 

  - ท าการแกไ้ขในส่วนงานตามท่ีสถานประกอบการก าหนด 

 4.3.2 เผยแพร่ 

  - น าไปเผยแพร่ผลงานของบริษทัทางช่องทาง เฟซบุ๊ก(Facebook) 

สรุป 

 หลงัจากไดน้ าไปเผยแพรในช่องทางเฟซบุ๊ก(Facebook)ทางสถานประกอบการไดข้อไฟล์

เอาไวเ้พื่อปรับแกไ้ขและเพิ่มขั้นตอนต่างๆ หลงัจากนกัศึกษาไดฝึ้กสหกิจส าเร็จ 
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บทที่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2562ถึงวนั ท่ี31 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ไดรั้บประสบการณ์ และ

บทเรียนในการท าวีดีโอ ไดแ้นวคิดใหม่ในการจดัท า แนวคิดการออกแบบในหลากหลายรูปแบบ 

และการค านวนเวลาการตดัต่อท าให้รู้จกัความรับผิดชอบในขอบเขตการจดัท าวีดีโอน าเสนอ 

บริษทัสยามภูมิ อินเตอร์ แนลชัน่แนล จ ากดั ผลงานช้ินน้ีไดเ้ผยแพร่ บนส่ือเพจเฟสบุ๊ก (Facebook) 

เพื่อน าเสนอผลงานของสถานประกอบการเป็นสาธารณะ  

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงาน 

การท างานไม่สะดวกเน่ืองจากตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ส่วนตวัและไม่สามารถเขา้ถึงรูปภาพ หรือ

ข้อมูลต่างๆท่ีอยู่ในส่วนกลางได้ท า ให้การหาข้อมูลเพิ่มเติมของช้ินงานน้ันๆเกิดความล่าช้า 

ขอ้เสนอควรท าให้เขา้ถึงส่วนกลางไดห้รือมีคอมพิวเตอร์ท่ีใชท้ างานหรับออกแบบและผลิตส่ือให้ 

โดยการติดต่องานผา่นไลน ์
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ภาคผนวก ก 

 

 



1.งานแร็ปรถ 

2.งานป้ายไวนิล 

3.งานท าสเกลเพ่ือผลติ 

4.งานป้ายแบ็คดรอป (Backdrop) 

5.งานออกแบบใบโปรชัว 

 

ภาพตวัอยา่งท่ี1 ผลงานแร็ปรถตู ้ 

 

ภาพตวัอยา่งท่ี2 ผลงานป้ายไวนิ้ล 



 

ภาพตวัอยา่งท่ี3 ผลงานออกแบบสเกลจดังานสมัมนา 

 

 

ภาพตวัอยา่งท่ี5 ผลงานป้ายแบค็ดรอป (backdrop) 

 



   

ภาพตวัอยา่งท่ี4 ผลงานออกแบบในโปรชวั  
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ประวติัผู้จัดท ำ 

ช่ือ นายอภิชยั นำสกลุ แซ่เลา้ 

ที่อยู่ : 47/77 หมู่บา้นสินทวกีาร์เดน้ 2 ซอย ท่าขา้ม 7 ถนน อนามยังามเจริญ เขตบางขนุเทียน 

กรุงเทพ 10150 

เลขรหัสนักศึกษำ 5704640025 

E-mail :  Poach_zaa@hotamil.com 

ประวตัิกำรศึกษำ     2553 จบการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนโกศลภทัรวิทย ์

                                        2556 จบการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ จาก วิทยาลยัเทคโนโลยสีาร

สาสน์กนกอนุสรณ์ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ. 

ปัจจุบัน                   ก าลงัศึกษาปริญญาตรี คณะนิเนศศาสตร์ สาขา ส่ือดิจิทลั 

ประสบกำรฝึกงำนสหกจิ 

ต ำแหน่ง  - 

ที่อยู่สถำนประกอบกำรณ์  บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe Premiere 

pro , Adobe After effect 
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ที่อยู่    107/345 ม5 ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

เลขนักศึกษำ    5704640050 

E-mail    mrstriinger@gmail.com 

ประวตัิกำรศึกษำ    2553 จบการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

                                  2556 จบการศึกษามธัยมปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี

วิทยา พุทธมณฑล 

 

ปัจจุบัน    ก าลงัศึกษาปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาส่ือดิจิทลั 

ประสบกำรฝึกสหกจิ     

ต ำแหน่ง     

ที่อยู่สถำนประกอบกำรณ์    บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ควำมสำมำรถใช้โปรแกรม    Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe Premiere 

pro  



 
 

 

 

 

ประวติัผู้จัดท ำ 
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เลขนักศึกษำ    5704600206 

E-mail    acoustic_haha@gmail.com 

ประวตัิกำรศึกษำ    2553 จบการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนสกลวิทยา 

                                  2556 จบการศึกษามธัยมปลาย วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม  

ปัจจุบัน    ก าลงัศึกษาปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร์  สาขาส่ือดิจิทลั 

ประสบกำรฝึกสหกจิ     

ต ำแหน่ง     

ที่อยู่สถำนประกอบกำรณ์    บริษทั สยามภูมิ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ควำมสำมำรถใช้โปรแกรม    Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe Premiere 

pro 

 


	หน้าปก
	ใบรับรอง
	บทคัดย่อ
	Abstract
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณาณุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้จัดทำ

