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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

งาน Southern Market Expo 2019 เป็นงานท่ีจดัท าข้ึนทุกปี โดยท่ีจะรวมเอาของดี

ของเด่นของ 11 จงัหวดัภาคใตม้าไวใ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นของใช้ เคร่ืองประดบั ผา้บาติก 

ไข่มุกอนัดามนั  ภายในงานยงัอาหารดี อีกมากมายให้ชิม อาทิ น ้ าพริกกุ้งเสียบ ส้มโอ

ทบัทิมสยาม  กาละแม ขนมผูกรัก ขนมบุหงาบุดะ และกิจกรรมอีกมากมายให้ชม เช่น การ

แสดงศิลปะวฒันธรรมอนัดามนั การแสดงจากศิลปินรับเชิญ ร่วมสนุกกบักิจกรรมส่งเสริม

การขาย ในงานงาน Southern Market Expo 2019 ท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี 6-10 มิถุนายน 2562 ณ 

บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี 

จากเน้ือหาท่ีได้รับจากเจา้ของงานจึงเห็นปัญหาท่ีว่าภายในงานมีขอ้มูลและราย

เอียดท่ีมาก และไม่เหมาะต่อท าเป็นส่ืออ่ืน อาทิ เผน่พบั ใบปิด เพราะเขา้ถึงผูช้มไดย้ากและ

ช้ากว่า และเห็นว่าการท าเป็นคลิปวีดิโอภาพเคล่ือนไหวนั้นง่ายท่ีจะให้ขอ้มูลของตวังาน

ทั้งหมด ง่ายต่อการเขา้ถึงผูช้ม การเผยแพร่ได้รวดเร็วกว่า และท าให้ตวัของงานมีความ

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน จึงท าใหผู้จ้ดัท าเลือกท่ีจะท าเร่ืองน้ี 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เพื่อผลิต Motion Graphic ประกอบวดีิโอโฆษณาและการผลิตโฆษณา 

ท า Motion Graphic โฆษณา ใหก้บั Southern Market Expo 2019 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

   ผลิต Motion Graphic งานโฆษณาใหก้บังาน Southern Market Expo 2019 เท่านั้น 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  ท าใหง้าน Southern Market Expo 2019 เป็นท่ีรู้จกัและมีคนไปเดินดูของ

ในงานมากข้ึน  

 

 



 
 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องดังนี ้

 มีการใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีน าไปใชใ้นตวังานดงัน้ี 

  1. ทฤษฎีสี 

  2. ภาพเคล่ือนไหว 

  3. การตดัต่อ 

ทฤษฎสีี 

1.  สีตรงขา้ม (Comprementary Colour)  

สีตรงขา้ม หมายถึง สีท่ีอยูใ่นต าแหน่งตรงขา้มกนัในวงจรสี และมีการตดักนัอยา่ง

เด่นชดัซ่ึงจะใหค้วามรู้สึกท่ีขดัแยง้กนั หากน ามาผสมกนัจะไดสี้กลาง (เทา) ซ่ึงมีทั้งหมด 6

คู่ ไดแ้ก่ 

- สีเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วง 

- สีแดง ตรงขา้มกบั สีเขียว 

- สีน ้าเงิน ตรงขา้มกบั สีส้ม 

- สีเขียวเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วงแดง 

- สีส้มแดง ตรงขา้มกบั สีเขียวน ้าเงิน 

- สีม่วงน ้าเงิน ตรงขา้มกบั สีส้มเหลือง 

 
 

2.  สีขา้งเคียง ( Analogous Colour) 



 
 

สีขา้งเคียง หมายถึง สีท่ีอยูเ่คียงขา้งกนัทั้งซา้ยและขวาในวงจรสี มีความคลา้ยคลึง

กนัหากน ามาจดัอยูด่ว้ยกนัจะมีความกลมกลืนกนั หากอยูห่่างกนัมากเท่าใดความกลมกลืน

ก็จะยิง่นอ้ยลงความขดัแยง้ก็จะมีมากข้ึน ส่วนใหญ่จะเป็นสี ในวรรณะเดียวกนั (ภาพท่ี 6) สี

ขา้งเคียงไดแ้ก่ 

- สีแดง - ส้มแดง - ส้ม หรือ ม่วงแดง -แดง - ส้มแดง 

- สีส้มเหลือง - เหลือง - เขียวเหลือง หรือ ส้มแดง - ส้ม - ส้มเหลือง  

- สีเขียว - เขียวน ้าเงิน - น ้าเงิน หรือ เขียวน ้าเงิน - เขียว - เขียวเหลือง 

- สีม่วงน ้าเงิน - ม่วง - ม่วงแดง หรือ ม่วงน ้าเงิน- น ้าเงิน – เขียวน ้าเงิน 

จากแนวคิดท่ีอา้งมาขา้งตน้ผูเ้ขียนไดน้ ามาใชใ้นงานโดยมีการใชต้รงขา้มสวย 

เพื่อใหต้วัหนงัสือตวังานตดักนั และท าใหเ้ห็นตวัหนงัสือชดัเจนยิง่ข้ึน มีการใชสี้ขา้งเคียง 

ในการออกแบบตวังาน เพื่อใหง้านออกมาสวยงาม 

อา้งอิงจากเวบ็ 

https://homegame9.wordpress.com/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B

8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5/ 

 

ภาพเคล่ือนไหว (animation) 

ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ

ปรากฏ การณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยการน าภาพน่ิงมาเรียงกนัเป็นชุดๆเพื่อแสดง

บนจอทีละภาพดว้ยความเร็วสูง ในการฉายภาพแต่ละภาพจะต่อเน่ืองกนัใหดู้เหมือนวา่

เคล่ือนไหวจริง ซ่ึงอาจเป็นภาพท่ีไดจ้ากภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพคน สัตว ์ส่ิงของก็ได ้

ไม่จ  าเป็นตอ้งเฉพาะเจาะจงแต่ภาพการ์ตูนเท่านั้น 

 

รูปแบบของภาพเคล่ือนไหว  

รูปแบบของภาพเคล่ือนไหว มี 3 แบบ คือ 

Traditional Animation หรือ Hand Drawing Animation หรือ 2D Animation คือ 

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการวาดภาพท่ีละภาพหลายๆ พนัภาพ และฉายภาพเหล่านั้นผา่น

กลอ้งโดยใชเ้วลาไม่ก่ีวนิาที เช่น 1 วนิาที ใชรู้ป 24 เฟรม เป็นภาพเคล่ือนไหวสมยัแรกเร่ิม

ท่ีมกัจะใชก้ารวาดดว้ยมือ งานประเภทน้ีพบเห็นไดท้ัว่ไปในการท า ภาพเคล่ือนไหวยคุ



 
 

แรกๆ ซ่ึงใชเ้ทคนิคการวาดดว้ยมือทีละแผน่ ขอ้ดีของการท าภาพเคล่ือนไหวชนิดน้ีคือ มี

ความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่มีขอ้เสียคือ ตอ้งใชเ้วลาในการผลิตมาก ตอ้งใชผู้ส้ร้าง

ภาพเคล่ือนไหว (Animator) จ านวนมากและตน้ทุนการผลิตสูง 

Stop Motion หรือเรียกวา่ Model Animation ภาพเคล่ือนไหวประเภทน้ี ผูส้ร้าง

ภาพเคล่ือนไหวตอ้งเขา้ไปท าการเคล่ือนไหวโดยตรงกบัแบบจ าลอง (Model) และท าการ

ถ่ายภาพเอาไวที้ละเฟรมๆ แบบจ าลองน้ีอาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างจากดินน ้ามนั 

การท า Stop Motion น้ีตอ้งอาศยัเวลาและความทุ่มเทมาก  

Computer Animation เป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมกัพบกนัไดบ้่อยในยคุปัจจุบนั 

เน่ืองจากการใชโ้ปรแกรมเป็นไปไดง่้ายและมีการน าหลกัการแบบ 2D เขา้มาผสมผสานกบั

ตวัโปรแกรม ซ่ึงท าไดง่้ายและสะดวกในการแกไ้ขและการแสดงผล ปัจจุบนัมีซอฟแวร์

ต่างๆ ท่ีสามารถช่วยในการท าภาพเคล่ือนไหว เช่น โปรแกรม 3DS Max, Maya, Adobe 

flash เป็นตน้ วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีประหยดัเวลาและลดตน้ทุนการผลิตเป็นอยา่งมาก จึงเป็นชนิดท่ี

นิยมท ากนัมาก 

จากแนวคิดท่ีอา้งมาขา้งตน้ผูเ้ขียนไดน้ ามาใชใ้นงานโดยมีการใชรู้ปแบบของ

ภาพเคล่ือนไหวในการคิดในการท า Motion graphic ใหอ้อกมามีความต่อเน่ือง โดยการท่ี

เลือกใชเ้ฟรมให้เหมาะกบัตวังานท่ีเราน าไปใส่ และ ดูน่าสนใจท่ีสุด   

อา้งอิงจากเวบ็  

https://sites.google.com/site/animationsites/ 

ความรู้เบื้องต้นของการตัดต่อ 

การตัดต่อ ควรค านึงถึงความรู้เบื้องต้น 6 ประการดังนี้ 

1. แรงจูงใจ Motivation ในการตดัต่อ ไม่วา่จะการ cut, mix หรือ fade ควรมีเหตุผลท่ีดีหรือมี

แรงจูงใจเสมอ ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอยา่งผสมกนัก็ได ้ในส่วนของ

ภาพอาจเป็นการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง แมน้กัแสดงจะแสดงเพียงเล็กนอ้ย เช่น การขยบั

ร่างกายหรือขยบัส่วนของหนา้ตา ส าหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหน่ึง เช่น เสียงเคาะ

ประตู หรือเสียงโทรศพัทด์งั หรืออาจเป็นเสียงท่ีไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene) 

2. ขอ้มูล Information ขอ้มูลในท่ีน้ีคือขอ้มูลท่ีเป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงขอ้มูลใหม่ คือถา้ไม่

มีขอ้มูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น ๆ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาตดัต่อ ไม่วา่ภาพจะมีความงดงาม

เพียงไร ก็ควรท่ีจะเป็นขอ้มูลภาพท่ีแตกต่างจากช็อตท่ีแลว้ ยิง่มีขอ้มูลภาพท่ีคนดูเห็นและ



 
 

เขา้ใจมากข้ึน ผูช้มก็ยิง่ไดรั้บขอ้มูลและมีอารมณ์ร่วมมากข้ึน เป็นหนา้ท่ีของคนตดัท่ีจะน า

ขอ้มูลภาพมาร้อยใหม้ากท่ีสุดโดยไม่เป็นการยดัเยยีดใหค้นดู 

3. องคป์ระกอบภาพในช็อต Shot Composition ผูต้ดัไม่สามารถก าหนดองคป์ระกอบภาพ

ในช็อตได ้แต่งานของผูต้ดัคือควรใหมี้องคป์ระกอบภาพในช็อตท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ี

ยอมรับปรากฏอยู ่องคป์ระกอบภาพในช็อตท่ีไม่ดีมาจากการถ่ายท าท่ีแย ่ซ่ึงท าใหก้ารตดั

ต่อท าไดล้  าบากมากข้ึน 

4. เสียง Sound เสียงคือส่วนส าคญัในการตดัต่ออีกประการหน่ึง เสียงรวดเร็วและลึกล ้ากวา่

ภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลงัภาพเพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างความกดดนั

อนัรุนแรง และอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมใหผู้ช้มเตรียมพร้อมส าหรับการ

เปล่ียนฉาก สถานท่ี หรือแมแ้ต่ประวติัศาสตร์ ความคลาดเคล่ือนของเสียงท่ีเหมาะสมเป็น

การลดคุณค่าของการตดัต่อ เช่น  LS ของส านกังาน ไดย้นิเสียงจากพวกเคร่ืองพิมพดี์ด ตดั

ไปท่ีช็อตภาพใกลข้องพนกังานพิมพดี์ด เสียงไม่เหมือนกบัท่ีเพิ่งไดย้นิในช็อตปูพื้น คือ 

เคร่ืองอ่ืน ๆ หยุดพิมพท์นัทีเม่ือตดัมาเป็นช็อตใกล ้ความสนใจของผูช้มสามารถท าให้

เกิดข้ึนไดด้ว้ยเสียงท่ีมาล่วงหนา้ (lapping) ตวัอยา่งเช่น การตดัเสียง 4 เฟรมล่วงหนา้ก่อน

ภาพ เม่ือตดัจากภาพในอาคารมายงัภาพฉากนอกอาคาร 

5. มุมกลอ้ง Camera Angle เม่ือผูก้  ากบัฯ ถ่ายท าฉาก จะท าโดยเร่ิมจากต าแหน่งต่าง ๆ (มุม

กลอ้ง) และจากต าแหน่งต่าง ๆ เหล่าน้ี ผูก้  ากบัฯ จะใหถ่้ายช็อตหลาย ๆ ช็อต  ค าวา่ “มุม” 

ถูกใชเ้พื่ออธิบายต าแหน่งของกลอ้งเหล่าน้ีซ่ึงสัมพนัธ์กบัวตัถุหรือบุคคล จากภาพลอ้คร่ึง

ซีก บุคคลอยูท่ี่ดุมลอ้ แต่ละซ่ีลอ้แทนแกนกลางของกลอ้งและต าแหน่งของกลอ้งก็อยูต่รง

ปลายของซ่ีลอ้ ต าแหน่งจะแตกต่างกนัไป จากแกนถึงแกน โดยระยะห่างท่ีแน่นอนเรียกวา่ 

“มุมกลอ้ง” ซ่ึงเป็นหน่ึงส่วนส าคญัของการตดัต่อ หวัใจส าคญัคือแต่ละคร้ังท่ี cut หรือ mix 

จาก shot หน่ึงไปอีกช็อตหน่ึง กลอ้งควรมีมุมท่ีแตกต่างไปจากช็อตก่อนหนา้น้ี ส าหรับคน

ตดั ความแตกต่างระหวา่งแกน ไม่ควรมากกวา่ 180 องศา และมกัจะนอ้ยกวา่ 45 องศา เม่ือ

ถ่ายบุคคลเดียวกนั  ดว้ยประสบการณ์รูปแบบน้ีอาจดดัแปลงไดอี้กมาก 

6. ความต่อเน่ือง Continuity ทุกคร้ังท่ีถ่ายท าในมุมกลอ้งใหม่ (ในซีเควนส์เดียวกนั) นกัแสดง

หรือคนน าเสนอจะตอ้งแสดงการเคล่ือนไหวหรือท าท่าเหมือนเดิมทุกประการกบัช็อตท่ี

แลว้วธีิการน้ี ยงัปรับใชก้บั take ท่ีแปลกออกไปดว้ยความต่อเน่ืองของเน้ือหา Continuity 

of content ควรมีความต่อเน่ืองของเน้ือหา เช่น นกัแสดงยกหูโทรศพัทด์ว้ยมือขวาในช็อ



 
 

ตแรก ดงันั้นก็คาดเดาไดว้า่หูโทรศพัทย์งัคงอยูใ่นมือขวาในช็อตต่อมา งานของคนตดัคือ 

ท าใหแ้น่ใจวา่ความต่อเน่ืองยงัคงมีอยูทุ่กคร้ังท่ีท าการตดัต่อในซีเควนส์ของช็อต ความ

ต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหว Continuity of movementความต่อเน่ืองยงัเก่ียวขอ้งกบัทิศ

ทางการเคล่ือนไหว หากนกัแสดงหรือบุคคลเคล่ือนท่ีจากขวาไปซา้ยในช็อตแรก ช็อตต่อ

มาก็คาดเดาวา่นกัแสดงหรือบุคคลจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั เวน้แต่ในช็อตจะให้

เห็นการเปล่ียนทิศทางจริง ๆ ความต่อเน่ืองของต าแหน่ง Continuity of position ความ

ต่อเน่ืองยงัคงความส าคญัในเร่ืองของต าแหน่งนกัแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนกัแสดงอยู่

ทางขวามือของฉากในช็อตแรก ดงันั้นเขาจะตอ้งอยูข่วามือในช็อตต่อมาดว้ย เวน้แต่มีการ

เคล่ือนไหวไปมาให้เห็นในฉากถึงจะมีการเปล่ียนไป ความต่อเน่ืองของเสียง Continuity of 

sound ความต่อเน่ืองของเสียงและสัดส่วนของเสียงเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ถา้การกระท า

ก าลงัเกิดข้ึนในท่ีเดียวกนัและเวลาเดียวกนั เสียงจะตอ้งต่อเน่ืองจากช็อตหน่ึงไปยงัช็อตต่อ

ไป เช่น ในช็อตแรกถา้มีเคร่ืองบินในทอ้งฟ้าแลว้ไดย้นิเสียง ดงันั้นในช็อตต่อมาก็ตอ้งได้

ยนิจนกวา่เคร่ืองบินนั้นจะเคล่ือนห่างออกไป แมว้า่บางคร้ังอาจไม่มีภาพเคร่ืองบินให้เห็น

ในช็อตท่ีสอง แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งมีเสียงต่อเน่ืองในช็อตต่อไป

นอกจากน้ี ช็อตท่ีอยูใ่นฉากเดียวกนัและเวลาเดียวกนั จะมีเสียงพื้น(background sound) ท่ี

เหมือนกนั เรียกวา่ background ambience, atmosphere หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ atmos ซ่ึงตอ้งมี

ความต่อเน่ือง 

 

จากแนวคิดท่ีอา้งมาขา้งตน้ผูเ้ขียนไดน้ ามาใชใ้นงานโดยมีการใชข้อ้มูลท่ีท าใหผู้รั้บชม

เขา้ใจไดง่้าย มีการใชอ้งคป์ระกอบภาพในช็อตในตวัของวดีีโอ  มีการใส่เสียงเพื่อให้ตวัวดิีโอมี

ความสนุก และ การใส่เสียงซาวดใ์หก้บัตวัวดิีโอ และมีการใชค้วามต่อเน่ืองใหก้บัภาพโดยใช ้

Transition เพื่อใหมี้ความต่อเน่ืองและดูน่าสนใจ 

อา้งอิงจากเวบ็  

http://5603105.blogspot.com/p/blog-page_70.html 

 

 

 



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 ช่ือสถานประกอบการ  หา้งหุน้ส่วนสามญั แองเจิลเมจิค 

 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  7/5 ซอยจอมทอง 13 แขวงจอมทอง เขตจอมทองกรุงเทพฯ 10160  

 ประเทศไทย 

 Tel.: 086-755-3737 

 Fax: 02-476-2752 

 E-mail: angelmagics@gmail.com 

 Website: www.angelmagic.co.th 

 
ภาพท่ี 3.1 ตราสัญญาลกัษณ์ (Logo) ของหา้งหุน้ส่วนสามญั แองเจิลเมจิค 

 
ภาพท่ี 3.2 ตราสัญญาลกัษณ์ (Logo) ของบริษทั We one photo 

 



 
 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

  
ภาพท่ี 3.3 หนา้เวบ็ไซตข์องหา้งหุน้ส่วนสามญั แองเจิลเมจิค 

 

แองเจิลเมจิค เป็นบริษทัผลิตส่ือมลัติมีเดียเพื่อใชัในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และส่ือ

อ่ืนๆ เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ปี 2548 ใหบ้ริการออกแบบและผลิตเวบ็ไซต ์ถ่ายภาพ และผลิตส่ือวีดิทศัน์ 

รวมทั้ งภาพยนตร์ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนระดับประเทศ เช่น  ส านักทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริย,์ โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูป, ดอยค าผลิตภณัฑ์อาหาร, ช.การช่าง, Foodland, วง

ไหมไทยออเคสตร้า, Bank of China, Toyota Leasing, เถา้แก่นอ้ย, Coke, สายการบินไทยไลออ้น

แอร์, Cher Resort Huahin, The Next Condominium, The Astra Condominium, ร้านอาหาร ZEN 

Sushi & Sake, OOTOYA, หมู่บา้นอรสิริน และ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เป็นตน้ กลุ่มธุรกิจของ

บริษทั แองเจิลเมจิค ด าเนินการส่งเสริมการขายภายใต้ช่ือแบรนด์ Weone เช่น Weonephoto 

Weonefruitshop และ Weonefashion มีทีมผูบ้ริหาร ท่ีน าโดย ผศ.เวทิต ทองจนัทร์ บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ี

จะด าเนินการให้บริการด้วยความตั้งใจ ผลิตส่ือเพื่อสนับสนุนการตลาดและการประชาสัมพนัธ์

ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
ภาพท่ี 3.5 แผนผงัรูปแบบการจดัการและบริหารงานขององคก์ร 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที่ผู้จัดท าได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต  าแหน่งท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย 

ช่ือ: นางสาวทิวาพฒัน์ วากสิณ แผนก Editor & Graphic Design ต  าแหน่ง Motion 

Graphic  

คณะ/ภาควชิา: คณะนิเทศศาสตร์ ภาควชิาส่ือดิจิทลั 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. ผลิตงานโมชัน่กราฟฟิก เพื่อการน าเสนอ 

2. ออกไอเดียท่ีเก่ียวขอ้งกบัโมชัน่กราฟฟิก 

3. หา Reference เพื่อมาดูเป็นแนวทางการผลิตงานโมชัน่กราฟฟิก 

4. ตดัต่อวดิีโอท่ีใชใ้นงานโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2018 

5. ท า Effect โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect CC 2018 

6. ตรวจสอบรายละเอียดและความเรียบร้อยของงาน 

7. ฝ่ายสนบัสนุนงานทัว่ไป 

 

 

คณุวีรวรรณ ทองจนัทร ์
ผูจ้ดัการฝ่ายสรา้งสรรค ์

แผนกEditor&Graphic 

Design 
แผนกArt Director  Staff 



 
 

 

3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา 

ช่ือ: คุณวรีวรรณ ทองจนัทร์ 

3.5.2 ต  าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 

   ต าแหน่ง: ผูจ้ดัการฝ่ายสร้างสรรค์ 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหวา่งวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 วนัองัคาร – วนัเสาร์เวลา 9:00 – 17:00 น. 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการเพื่อน าเสนอผลงานละพฒันาการของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

โดยแบ่งตามประเภทของรายงานท่ีผูจ้ดัท าด าเนินการดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 

รวบรวมขอ้มูลและวางแผน

กบัสถานประกอบการ 
 x x                              

คน้ควา้ขอ้มูลส าหรับการ

จดัท าโครงงาน 
   x  x                           

ศึกษากระบวนการผลิตและ

ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษา 
       x                         

ปฏิบติังานตดัต่อวีดิทศัน์          x                       

แกไ้ขและเผยแพร่วดิีทศัน์            x                     

ตาราง 3.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 

3.8. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

แล็ปทอ็ป HP 1 เคร่ือง 

ท่ีเก็บขอ้มูล (Portable Storage, Flash Drive) เป็นจ านวนอยา่งละ 1 เคร่ือง 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

Adobe After Effect  

Adobe Premiere Pro  

Adobe Illustrator  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

การศึกษาเร่ือง การผลิตภาพเคล่ือนไหวส าหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 

2019 โดย บริษทั ห้างหุ้นส่วนสามญั แองเจิล เมจิค  จะมีงานสองตวัคือตวังานโฆษณางานเซาท์

เทิร์น มาร์เก็ตเอ็กซ์โป 2019 ตวัคลิปความยาว 2 นาที เพื่อใชโ้ฆษณาผา่นทางส่ือออนไลน์และผา่น

ทางโฆษณาทางโทรทศัน์ และอีกตวัจะเป็นการท าคลิปวีดิโอ 11 จงัหวดัภาคใต ้จงัหวดัละ 5 นาที 

เพื่อใชเ้ปิดในวนังาน 

โดยต่อไปน้ีผูร้ายงานจะขออธิบายขั้นตอนในการท าโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกัคือ       

Pre-Production , Production และ Post Production ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

1.1 ท าการคน้หาขอ้มูลของตวังานท่ีตอ้งใช ้หาขอ้มูล ค าขวญัประจ าเมือง ประวติัยอ่  งาน

ประเพณีท่ีส าคญั สถานท่ีท่องเท่ียวหา้มพลาด  สินคา้ดีเด่นประจ าจงัหวดั ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

ของจงัหวดั กระบ่ี, ตรัง , สตูล, ภูเก็ต, สงขลา ต่างๆจากเวบ็ รวบรวมขอ้มูลท่ีไดแ้ละน ามาท าการ

เขียนบท 

1.2 คน้หารูปภาพท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน คน้หารูปภาพต่างๆ ตามท่ีบทท่ีผูจ้ดัท าเขียนไว ้ 

และ หารูปภาพสินคา้  ท่ีน าไปใส่ในงาน Southern Market Expo 2019 ท่ีจะน าไปใส่ใน ชอ้ป ชิม 

ตามท่ีเจา้ของงานก าหนดไว ้

1.3 หาตวัอยา่ง Motion Graphic เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการผลิตผลงาน  และหาและดาวโหลด 

Template ท่ีจะน ามาใชใ้นตวังาน 

 

2. ขั้นตอนการผลติ (Production) 

เร่ิมวาดภาพในโปรแกรม Illustrator ตามแบบท่ีไดห้ามาใน จาก google เช่นส้อมกบัมีด 

ถุงชอ้ป กลอ้งถ่ายรูป และ ท าการออกแบบขอ้ความท่ีใช ้ชอ้ป ชิม แชะ การเลือกใชสี้ใหก้บัตวั

งานท่ีผูจ้ดัท าออกแบบ และท าการ export งานออกมาเป็นรูป png. เพื่อใชใ้นการเอาไปท า  

Motion Graphic ใน After Effect ท  าการออกแบบและท าการเคล่ือนไหวของส้อมกบัมีด 



 
 

 ถุงชอ้ป กลอ้งถ่ายรูปและ ดูตวัอย่างการเคล่ือนไหวจากตวังานท่ีหามาของช้อป ชิม แชะ และ

ท าการออกแบบออกมา ให้ทั้งสามตวั ช้อป ชิม แชะ เป็นทิศทางเด่ียวกนัแต่มีการเคล่ือนไหว

ต่างกนั  และ ท าการน าตวังานทั้งสองมารวมเขา้ดว้ยกนั ช้อปกบัถุงช้อบ ชิมกบัส้อมและมีด  

แชะกบักลอ้ง และท าเอาวดิีโอฟ้ืนหลงัมาใส่ในตวัวดิีโองานชอ้ป ชิม แชะท่ีผูจ้ดัท าการหาเอาไว้

แลว้จาก youtube เป็นตวัท่ีเคา้สามารถให้โหลดฟรีได้  และให้พี่เล้ียงตรวจงานท่ีผูจ้ดัท า เม่ือต

รวงงานและผา่น ท าการน ารูปท่ีเราหามาใส่ใน Template โดยให้ตรงกบัเสียงท่ีเราท าการตดัต่อ

ไวแ้ลว้ เม่ือท าเสร็จก็ส่งใหพ้ี่เล้ียงตรวจงานอีกที พอผา่นพี่เล้ียงก็จะน างานของเราไปตดัต่อและ

ใชใ้นงานจริง ท าการท าตวัวดิีโอ 11 จงัหวดัภาคใต ้2 จงัหวดัคือ จงัหวดักระบ่ีกบัจงัหวดัภูเก็ต 

โดยเร่ิมจาการน าเสียงภาคท่ีทางเจา้ของงานส่งมาให้มาตดัต่อใน โปรแกรม Premiere Pro และ

ท าการน าภาพท่ีหาไวม้าใส่ให้ตรงกบัเสียง มีบางภาพท่ีตอ้งมีการแก้ไขภ้าพทาง โปรแกรม

Photoshop ในการลบบางอย่างในภาพท่ีเราไม่ตอ้งการและท าการเพิ่มส่ิงของใส่ภาพอ่ืนลงไป

เป็นพื้นหลงั หลงัจากใส่ภาพเสร็จแล้วก็ท  าการน าตวัวีดิโอท่ีพี่เล้ียงส่งมาเอามาใส่ให้ตรงกบั

เสียงภาค และท าการเอา  Transition ท่ีผูจ้ดัท าได้ท าไวเ้อาใส่ในตวังาน และให้พี่เล้ียงท าการ

ตรวจ 

ขั้นตอนหลังการผลติ (Post-Production) 

ท าการตรวจวา่ตวังานท่ีท ามาทั้งหมดวา่มีขอ้ผิดพลาดอะไรไหม  ส่งไปให้ลูกคา้ดูและ ดูวา่

ลูกคา้โอเคกบังานท่ีผูจ้ดัท า ท าแลว้หรือเปล่าหรือมีอะไรท่ีลูกคา้อยากให้ผูจ้ดัท าแกไ้ขอีกไหม 

ถา้มีไม่มีทางผูจ้ดัท าจะน าไปเผยแพร่ ผา่นทาง youtube และทาง โฆษณาโทรทศัน์ 

 



 
 

   

 
ภาพท่ี 4.1 การรวบรวมขอ้มูล 

 

ก่อนการท า Motion Graphic ผูจ้ดัท าตอ้งไดรั้บมอบหมายงานจากผูฝึ้กสอนงานก่อนเป็น

อนัดบัแรก ซ่ึงผูฝึ้กสอนงานจะอธิบายภาพรวมเก่ียวกบัตวังานทั้งหมด ตั้งแต่การหา reference เพื่อ

ก าหนดแนวทางของตวังาน ไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยในการประกอบ Motion Graphic ลงในงาน

วดีิโอ 

4.1.2 คิดรูปแบบการออกแบบ 

การท า Motion Graphic ตอ้งค านึงถึงวธีิสร้างความน่าสนใจให้กบัตวังานวิดีโอ ท าให้วิดีโอ

มีความต่อเน่ือง มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันกบัตวังานเพื่อให้ภาพรวมของวิดีโอท่ีจดัแสดง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั    



 
 

4.1.3 หาตัวอย่างผลงานส าหรับอ้างองิ 

              การคน้ควา้ศึกษางานตน้ฉบบัหรืองานอา้งอิงจากผูอ่ื้นของผูจ้ดัท านั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ 

เพราะนอกจากจะสามารถน าแนวคิดมาต่อยอดไอเดียของตนเองไดแ้ลว้ ยงัเป็นการก าหนดแนวทาง

ของตวังานอีกดว้ย  

 

 
ภาพท่ี 4.2 ตวัอยา่งผลงาน Motion Graphic ท่ีน ามาอา้งอิง ซ่ึงตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

4.1.4 ศึกษาขั้นตอนการใส่เอฟเฟ็กต์ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect  

ผูจ้ดัท าตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ใหช้ านาญ และน าความรู้เหล่านั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการ

สร้าง Motion Graphic เพื่อใหว้ดีิโอดูสวยงาม มีความน่าสนใจ และเกิดความต่อเน่ือง 

 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Production and Performance) 

4.2.1 การท า Motion Graphic  

เม่ือเขา้โปรแกรม Adobe After Effect ผูจ้ดัท าเร่ิมโดยการตั้งค่าความละเอียดของไฟลว์ดิีโอ 

เพื่อใหภ้าพของวดิีโอมีความคมชดั โดยการน าภาพท่ีท าการวาดแลว้มาท าการ Motion Graphic 

 

 



 
 

 
ภาพท่ี 4.3 ภาพขอ้ความค าวา่ “ชอ้ป” 

ท า Motion Graphic ใหก้บัตวังาน Southern Market Expo 2019 เป็นฉากเปิดเขา้สู่ตวังานช้

อปวา่มีอะไรใหซ้ื้อมีสินคา้อะไรบา้ง 

 
ภาพท่ี 4.4 ภาพขอ้ความค าวา่ “ชิม”  

ท า Motion Graphic ใหก้บัตวังาน Southern Market Expo 2019 เป็นฉากเปิดเขา้สู่ตวังานชิม

วา่มีอาหารอะไรอร่อยใหกิ้นในงาน 

 

 
ภาพท่ี 4.5 ภาพขอ้ความค าวา่ “แชะ” 

ท า Motion Graphic ใหก้บัตวังาน Southern Market Expo 2019 เป็นฉากเปิดเขา้สู่ตวังาน

แชะวา่ภายในงานมีกิจกรรมิอะไรบา้งท่ีน่าถ่ายรูป 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 แผนท่ี 11 จงัหวดัภาคใต ้

  ท า Motion Graphic เป็นตวัแผนท่ี11จงัหวดัภาคใต ้เพื่อเอาไปใชใ้นวนังาน เพื่อใหเ้ลือกกด

เขา้ไปดูจงัหวดัท่ีผูช้มสนใจโดยการกดเลือกจงัหวดัท่ีสนใจ 

 
ภาพท่ี 4.7   จงัหวดักระบ่ี 

ตดัต่อเสียง และ วดิีโอ  จงัหวดักระบ่ี ของงาน Southern Market Expo 2019 เปิดในงาน

แผนท่ี11จงัหวดัภาคใต ้

 
ภาพท่ี 4.8  2 จงัหวดัภูเก็ต 

ตดัต่อเสียง และ วดิีโอ  จงัหวดัภูเก็ต ของงาน Southern Market Expo 2019 เปิดในงานแผน

ท่ี11จงัหวดัภาคใต ้

 



 
 

 

4.3 ขั้นตอนการส่งงานและเผยแพร่ (Post-Production) 

ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นขั้นตอนของการโปรโมทส่ือวีดิทศัน์ส าหรับแสดงผลงาน ของห้างหุ้น 

ส่วนสามญั แองเจิล เมจิค โดยท าการโปรโมทผา่นหนา้เวบ็หลกัของบริษทั และท าการโปรโมทส่ือ

วดิีทศัน์ส าหรับแสดงผลงงานผา่นช่องทาง Youtube Chanel เป็นท่ีเสร็จส้ิน 

                                                                                                                     

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการศึกษากระบวนการตามโครงงานในคร้ังน้ีคือการจดัท า Motion Graphic เพื่อใช้

ประกอบในการจดัแสดงวีดีโอของงาน Southern Market Expo 2019 ผูร้ายงานไดเ้รียนรู้วิธีใช้

โปรแกรมต่าง ๆ ในการสร้าง Motion Graphic ใหว้ดิีโอเกิดความหลากหลายแปลกใหม่ ดึงดูดความ

สนใจของผูเ้ขา้ชม และท าให้ไปในทิศทางเดียวกนักบัตวังานท่ีจดัแสดง นอกจากน้ีผูจ้ดัท ายงัได้

พฒันาทกัษะทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์การเลือกใชสี้และเทคนิคในการออกแบบ  transition ใน

งานวดิีโอ การประสานงานร่วมกบัผูอ่ื้น การจดัท าวดีิโอให้ตรงตามความตอ้งการและกลุ่มเป้าหมาย

ของลูกคา้  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

5.1.1 ผลิต Motion Graphic ประกอบวดีิโอโฆษณาและการผลิตโฆษณา 

         ให้กบั Southern Market Expo 2019 เร่ิมดว้ยการหาขอ้มูล หาภาพ และท าการหา

ตวัอยา่ง Motion Graphic  เพื่อก าหนดแนวทาง และเร่ิมวาดและออกแบบภาพท่ีเราจะน ามา

ท า Motion Graphic ให้ไดต้รงกบัแนวทางท่ีเราคิดและก าหนดไว ้ท าการตดัต่อวีดิโอและ

เสียง และส่งให้เจา้ของตรวจงาน ถา้ไม่มีอะไรตอ้งแกไ้ขแลว้ ให้น าไปเผ่ยแพร่ไดเ้ลยทาง

โฆษณาออนไลน์ และทางโฆษณาโทรทศัน์ 

5.1.2 ขอ้ดีของการท าโครงงานสหกิจศึกษา 

ไดรั้บประสบการณ์วชิาชีพและทดลองท างานตามสาขาท่ีเล่าเรียนและสนใจ 

ไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น การท า motion graphic เคล่ือนไหวให้ดู

น่าสนใจ การใชง้าน Template ของ Adobe After Effects เพื่อความสะดวกในการท างาน 

ไดพ้ฒันาการใช ้After Effects และ Premier Pro ใหดี้ยิง่ข้ึน 

5.1.3 ปัญหาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สืบเน่ืองมาจากการท่ีเจา้ของงานเปล่ียนไปเปล่ียนมา เอาร้านน้ีออก เอาร้านน้ีเขา้ 

เปล่ียนสินคา้ ไม่เอาสินคา้ตวัน้ี และตวัเจา้ของงานไม่ค่อยเขา้ใจในการท า Motion Graphic 

เลยท าใหเ้จา้ของงานไม่เขา้ใจบางอยา่งท่ีตวัผูจ้ดัท าอธิบาย เลยท าให้มีการแกง้านหลายรอบ 

และ ท าใหใ้ชเ้วลาการท าท่ีนานพอสมควร  

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 ผูจ้ดัท าได้ท าการลองเสนอแนะ และส่งแบบท่ีผูจ้ดัท าค้นหาให้ตวัเจ้าของงานดู ว่าทาง

เจา้ของงานพอใจหรือเปล่าอยากให้อชแกไ้ขตรงไหน เพื่อให้เจา้ของงานเขา้ใจ เพื่อท่ีจะไดล้ดการ

แกไ้ขงานลง ท าใหต้วัผูจ้ดัท าและเจา้ของเขา้ใจตรงกนั 
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ภาพท่ี 1 เป็นการท า Motion Graphic ตาหุ่นยนตร์  

 

ภาพท่ี2 เป็นการช่วยงานรุ่นพี่ในตดัต่อวดิีโอวนัไหวค้รู 

 

ภาพท่ี3 เป็นการช่วยงานรุ่นพี่ในตดัต่อวดิีโอปลูกป่า 

 

 

 



 
 

 

ภาพท่ี4 เป็นการท า Motion Graphic ตวัเลขวิง่กลบัวงกลมขยบัไปมา 

  

ภาพท่ี 5 เป็นการท า Motion Graphic โปรแกรมหุ่นยนตร์ 

 

ภาพท่ี 6 เป็นการท า Motion Graphic บาร์ช่ือ 

 

ภาพท่ี 7 เป็นการท า Motion Graphic และ ออกแบบ Transition ถุง 

 



 
 

  

ภาพท่ี 8 เป็นการท า Motion Graphic และ ออกแบบ Transition  ม.สยาม 

  

ภาพท่ี 9 เป็นการท า Motion Graphic และ ออกแบบ Transition  ใบไม ้

 

ภาพท่ี 10 เป็นการท าและออกแบบ Logo Motion Graphic   

 

ภาพท่ี 11 เป็นการท าและออกแบบ Logo Motion Graphic   



 
 

 

ภาพท่ี 12 เป็นการท า Motion Graphic หวัเราะ 

 

ภาพท่ี 13 เป็นการท า Motion Graphic ช้ี 

 

ภาพท่ี 14 เป็นการท า Motion Graphic เหง่ือตก 

 

ภาพท่ี 15 เป็นการท า Motion Graphic ตกใจ 



 
 

 

ภาพท่ี 16 เป็นการท า Motion Graphic เหง่ือไหล 

 

ภาพท่ี 17 เป็นการท า Motion Graphic คิดออก 

 

ภาพท่ี 18 เป็นการท า Motion Graphic ชนแกว้ 

 

ภาพท่ี 19 เป็นการท า Motion Graphic ต่ืนเตน้ 



 
 

 

ภาพท่ี 20 เป็นการท า Motion Graphic สั่นไปมา 

 

ภาพท่ี 21 เป็นการท า Motion Graphic สงสัย 

 

ภาพท่ี 22 เป็นการท า Motion Graphic จุด 

 



 
 

 

ภาพท่ี 23 เป็นการท า Motion Graphic จิตตก 

 

ภาพท่ี 24 เป็นการท า Motion Graphic น ้าตาลไหล 
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