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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จ ากดั ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการใหบ้ริการท่ีพกัรายวนัรายเดือน และ

การใหเ้ช่าออฟฟิศ รวมถึงอสงัหาริมทรัพยป์ระเภทใหเ้ช่า ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 5 สถานท่ี ไดแ้ก่ my office 

เจริญกรุง , 88 living , 48 ville , ตน้รักรีสอร์ทคลอง15 รักษอิ์นน์   รีสอร์ท,ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท โดย

บริษทัตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้มากยิ่งข้ึนดว้ยการใชง้านผ่านอินเทอร์เน็ต โดยบริษทัตอ้งการท่ีจะ

ผลิตส่ือในการโปรโมทท่ีพกับนส่ือออน์ไลน์ ตั้งแต่การท า Art workโปรโมชัน่ท่ีพกั วีดิโอ เพื่อใช้

เป็นส่ือในการท าการตลาดในช่องทางออนไลน์ 

 การผลิตส่ือให้กบับริษทั  ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จ ากดั จะเป็นการท าเพื่อโปรโมทท่ีพกัทาง

ช่องทางออนไลน์ เช่นทางเพจ facebook และในช่อง Youtube เพื่อเป็นการเขา้ถึงลูกคา้มากยิ่งข้ึน

เน่ืองจากการใชส่ื้อออนไลน์ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก จึงเป็นช่องทางหน่ึงท่ีจะเขา้ถึงลูกคา้

ไดม้ากข้ึน ผา่นการท าวีดิโอท า  Art work น าเสนอท่ีพกั 

1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาในการผลิตส่ือออนไลน์เพื่อน าไปใช้เผยแพร่ทาง Fan page ตน้รักรีสอร์ท คลอง

15 ใกลม้ศว.องครักษ ์ตลาดตน้ไม ้ศูนยแ์พทย ์องครักษ ์และ ช่อง Youtube comepeeteepuck 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 ผลิตผลงานในช่วงระหวา่ง 11 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564  

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ไดเ้รียนรู้การท างานกบัการตดัต่อวีดิโอ การท า Art work เก่ียวกบัการโปรโมทท่ีพกั 

ไดเ้รียนรู้การท างานของบริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป 

ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานจริงในองคก์ร 
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บทที2่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา “เร่ือง การผลิตส่ือมลัติมีเดียส าหรับเผยแพร่ของบริษทั 

ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั” ส าหรับการเผยแพร่บนส่ือออนไลน์ ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

2.1.ทฤษฎีการถ่ายภาพและวดิีโอ 

2.1.1 องคป์ระกอบของภาพ 

2.1.2  เร่ืองของแสงและเงา 

2.1.3  หลกัการถ่ายวีดิโอเบ้ืองตน้ 

2.2. ทฤษฎีการออกแบบแบบงานกราฟฟิก 

 2.2.1 อิทธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก 

 2.2.2 ส่วนประกอบของการออกแบบ 

2.3. แนวทางการออกแบบสติกเกอร์ 

 2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัอีโมติคอน 

 2.3.2 แนวคิดดา้นสัญญะ 

 2.3.3 แนวคิดเก่ียวกบัรหสัการ์ตูน 
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2.1. ทฤษฎีการถ่ายภาพและวดีโิอ 

 2.1.1 องคป์ระกอบของภาพ 

ณฐัรินีย ์ เสมสันต์ (2561) กล่าววา่การจดัองคป์ระกอบในภาพ (Composiitioning) จะท าให้

ภาพมีคุณค่าน่าดึงดูดใจ ท าใหภ้าพดูแตกต่างจากภาพธรรมดาทัว่ ๆ ไปเป็นภาพท่ีมีความหมาย 

            กฎสามส่วน (Rule of Thirds) การจดัองคป์ระกอบของภาพให้ดูดีประการหน่ึงคือการเลือก

วางต าแหน่งจุดสนใจของภาพ โดยการแบ่งดา้นกวา้งและดา้นยาวออกเป็นดา้น ละสามส่วนจะท าให้

ภาพถูกแบ่งออกมาได ้9 ช่อง จุดท่ีเส้นแบ่งตดักนัจะมีอยู ่4 จุดดว้ยกนั จุดใดจุดหน่ึงของจุดทั้งส่ี ถือ

เป็นต าแหน่งส าหรับวางส่วนส าคญัท่ีสุดของภาพ ซ่ึงจะท าใหภ้าพมีคุณค่าข้ึน ช่างภาพมือใหม่มกัจะ

วางจุดสนใจไวท่ี้กลางภาพเน่ืองจากยงัไม่คุน้กบัการมองผา่นช่องมองภาพ หรือมวัพะวงมุ่งสนใจกบั

วตัถุท่ีจะถ่าย ดงันั้นหากเราฝึกกวาดสายตาดูรอบ ๆ ภาพท่ีช่องมองภาพแลว้เลือกวา่จะเล่ือนจุดสนใจ

ไปยงัจุดใดจุดหน่ึงของส่ีจุดดงักล่าว เรากจ็ะไดภ้าพท่ีดูดีข้ึน 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ภาพจุดตดั 9 ช่อง 

การวางจุดสนใจไว ้ณ ต าแหน่งต่าง ๆ ดงักล่าวไม่ใช่เป็นขอ้บงัคบัเป็นเพียงแนวทางส าหรับ

การจดัภาพทัว่ ๆ ไป ช่างภาพอาจมีแนวทางการวางท่ีต่างออกไปแลว้แต่แนวคิดในภาพแต่ละภาพ 

 

           

 

https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-RuleThird.jpg?attredirects=0
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ความสมดุลของภาพ (Balancing Elements) ในการจดัวางจุดสนใจเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง

ของภาพตามกฏสามส่วนนั้น ท าให้น ้ าหนกัของภาพหนกัไปทางดา้นนั้น ส่วนอีกดา้นหน่ึงจะดูโล่ง 

จึงควรหาจุดสนใจรอง ๆ ไวอี้กดา้นหน่ึงเป็นการถ่วงน ้ าหนักให้ภาพดูสมดุลข้ึน ทั้งน้ีก็อย่าให้จุด

สนใจรองนั้นมาลดความเด่นของจุดสนใจหลกัจนเกินไป 

 

ภาพท่ี 2.2 ภาพการจดัความสมดุลของภาพ 

เส้นน าสายตา (leading Line) โดยธรรมชาตินั้น เม่ือเรามองไปยงัภาพ ตาของคนเราจะ

เคล่ือนไปตามเส้นสายต่าง ๆ ท่ีปรากฏในภาพ ดงันั้น เราสามารถท่ีจะจดัองคป์ระกอบของภาพใหมี้

เส้นสาย และให้ผูช้มเคล่ือนสายตาไปตามเส้นสายนั้น (เส้นสายเหล่าน้ีอาจจะเป็นถนน ธารน ้ า ทิว

เขา เส้นแบ่งของสีสัน เส้นแบ่งความเขม้ของแสง ขอบเงาของวตัถุ ฯลฯ) ผ่านจุดสนใจจนเลยไกล

ออกไป เส้นสายเหล่าน้ีอาจจะมีรูปทรงเป็นเส้นตรง เส้นเฉียง เส้นโคง้ เส้นซิกแซก ฯลฯ 

 

ภาพท่ี 2.3 ภาพเส้นน าสายตา 

https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-Balance1.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-LeadingLine.jpg?attredirects=0
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ความสมมาตรและความเป็นแบบแผน (Symmetry and Patterns) เราสามารถสร้างสรรค์

ภาพท่ีมีความสมมาตรและเป็นแบบแผนดูน่าเบ่ือหน่าย ให้ดูน่าสนใจไดห้ากสามารถน าเสนอใน

มุมมองท่ีผูช้มไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ในขณะท่ีเราก าลงัเดินหามุมภาพ ให้ลองฉุกคิดดูว่าช่วงบริเวณ

นั้นมีโครงสร้างอะไรท่ีเป็นแบบแผน มีความสมมาตร อาจเป็นอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง หรือป่าเขา ลอง

ส่องช่องมองกลอ้งดู ก็อาจไดภ้าพท่ีมีคุณค่าได ้และหากเรามีการคิดต่างออกไปโดยวางจุดสนใจลง

ไปท่ีต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงของภาพประเภทน้ี กอ็าจไดภ้าพท่ีดูดีดว้ยกไ็ด ้

 

ภาพท่ี 2.4 ภาพการจดัความสมมาตรของภาพ 

มุมมอง (Viewpoint) ก่อนท่ีจะลงมือถ่ายภาพให้ลองใชเ้วลาสักนิดคิดหามุมท่ีจะตั้งกลอ้ง

ส าหรับบนัทึกภาพ แทนท่ีจะเป็นมุมมองในระดบัสายตาซ่ึงดูจ าแจ หากลองกม้ลงในมุมต ่าใกล้

ระดบัพื้น หรือตะแคงกลอ้งท ามุมเอียง ๆ กบัพื้น หรือปีนไปถ่ายในมุมสูง ฯลฯ อาจไดมุ้มมองท่ีต่าง

ออกไป และสามารถสร้างความเร้าใจใหผู้ช้มภาพนั้น ๆ ได ้

 

ภาพท่ี 2.5 ภาพการจดัมุมมองของภาพ 

 

https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-Pattern.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-ViewPoint.jpg?attredirects=0
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ฉากหลงั (Background) บ่อยคร้ังท่ีภาพบางภาพท่ีน่าจะดูดีแต่พบว่าจุดสนใจกลบัดูไม่เด่น

พอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะฉากหลงัดูวุน่วายแยง่ความสนใจจากจุดสนใจหลกั ดงันั้น ในการถ่ายภาพให้

หามุมกลอ้งท่ีฉากหลงัดูค่อนขา้งเรียบ ไม่มีอะไรรกสายตา ไม่มีแสงสีท่ีจะมาแย่งตายตาไปจากจุด

สนใจ อีกทางหน่ึงคือ เปิดขนาดของอะเพอร์เจอร์ให้ใหญ่ข้ึนเพื่อให้ระยะชดัลึกนอ้ยลงท าให้ฉาก

หลงัพร่ามวั การถ่ายของช้ินเลก็ ๆ เช่นการถ่ายภาพดอกไม ้เราสามารถใชร้ะดาษท่ีมีสีโทนมืดไปไว้

ดา้นหลงัของดอกไมท่ี้จะถ่ายเพื่อท าเป็นฉากหลงั กจ็ะท าใหภ้าพของดอกไมดู้โดดเด่นข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.6 การจดัฉากหลงั 

ความลึก (Depth) แมว้า่ภาพถ่ายจะเป็นภาพสองมิติ เราสามารถถ่ายทอดใหภ้าพดูมีความลึก

เพิ่มอีกมิติหน่ึงได ้โดยการจดัภาพใหมี้ทั้งฉากหนา้ วตัถุ และฉากหลงั ท าใหแ้ต่ละช่วงดูต่างจากกนั 

อาจจะต่างกนัท่ีโทนสี น ้าหนกัของแสง ความคมชดั ดว้ยการจดัวางท่ีดีท าใหภ้าพดูมีความลึกข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.7 ความลึกของภาพ 

 

https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-Background.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-Depth.jpg?attredirects=0
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กรอบภาพ (Framing) ภาพบางภาพอาจดูโล่ง ๆ แต่หากเราแต่งภาพโดยให้มีฉากหนา้ เช่น

ใหมี้ก่ิงไมใ้บไมม้าแซม ๆ ท่ีขอบภาพ สามารถท าใหภ้าพดูดข้ึนไม่โล่งเหมือนเดิม การประกอบภาพ

ดว้ยขอบประตู หรือขอบหนา้ต่างไวใ้นบริเวณขอบของภาพสักสองถึงส่ีดา้นก็ช่วยให้ภาพนั้น ๆ ดู

ไม่โล่งจนเกินไปไดเ้ช่นกนั การจดัใหมี้กรอบภาพแบบธรรมชาติน้ียงัเป็นเทคนิคท่ีช่วยใหจุ้ดสนใจดู

เด่นข้ึนและยงัเพิ่มมิติใหก้บัภาพได ้

 

ภาพท่ี 2.8 การจดักรอบในภาพถ่าย 

การตดัส่วนเกิน (Cropping) บางคร้ังการถ่ายภาพมีขอ้จ ากดัท าให้ไม่สามารถถ่ายภาพวตัถุ

หลกัให้มีขนาดใหญ่เท่าท่ีตอ้งการอาจจะเน่ืองจากถ่ายในระยะไกลเกินไป หรือบางคร้ังภาพท่ีถ่าย

นั้นพบว่าจุดสนใจหลกัถูกแย่งความสนใจจากส่ิงท่ีอยู่รอบ ๆ การตดัขอบภาพในส่วนท่ีไม่จ าเป็น

ออกไปจึงช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้ 

 

ภาพท่ี 2.9 ภาพการตดัส่วนเกิน 

 

https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-Framing.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vediolearning/xngkh-prakxb-khxng-phaph/SP-Cropping.jpg?attredirects=0
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2.1.2  เร่ืองของแสงและเงา 

ณัฐรินีย ์ เสมสันต์(2561) กล่าวว่าแสงเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นตน้ก าเนิดท่ีท าให้

เกิดภาพท่ีตาของเราสามารถมองเห็น แสงท่ีเราเห็นเป็นสีขาวประกอบดว้ยคล่ืนแสงของสีหลาย ๆ 

สีมารวมกนั เม่ือแสงเดินทางไปกระทบวตัถุหน่ึง ๆ คล่ืนแสงของสีบางสีถูกวตัถุดูดกลืนไปและ

สะทอ้นคล่ืนแสงสีอ่ืนเขา้สู่ตาเราท าใหเ้รามองเห็นวตัถุเป็นสีนั้น การท่ีตาของเราเห็นความเขม้ของ

แสงท่ีบริเวณต่าง ๆ บนผิวของวตัถุไม่เท่ากนัเน่ืองมาจากระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดแสงกบัผิว

ของวตัถุท่ีบริเวณต่าง ๆ ยาวไม่เท่ากนั และระนาบของผิวของวตัถุท ามุมกบัแหล่งก าเนิดแสงไม่

เท่ากนั บริเวณท่ีสวา่งท่ีสุดบนผิววตัถุเรียกวา่ Highlight ส่วนบริเวณของวตัถุท่ีไม่ถูกแสงกระทบจะ

พบกับความมืด ความมืดบนผิวของวตัถุจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับว่ามีแสงจากท่ีใดท่ีหน่ึงมา

กระทบนอ้ยหรือมาก บริเวณท่ีมืดท่ีสุดบนผิววตัถุเรียกว่า High Shade การท่ีแสงส่องมายงัวตัถุ จะ

ถูกตวัวตัถุบงัไวท้ าใหเ้กิดเงาของวตัถุไปปรากฏบนพื้นท่ีท่ีวางวตัถุนั้น บริเวณของเงาจะแบ่งไดเ้ป็น 

3 ส่วน ส่วนท่ีมืดท่ีสุดเรียกว่า Umbra ส่วนท่ีมืดปานกลางเรียกว่า Penumbra ส่วนท่ีมืดนอ้ย เป็นวง

จาง ๆ ถดัจาก Penumbra เรียกวา่ Antumbra ซ่ึงบางคร้ังจะไม่ปรากฏชั้นของ Antumbra ใหเ้ห็น 

 

ภาพท่ี 2.10 ภาพช่ือของเงาในแต่ละส่วน 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/vediolearning/reuxng-khxng-saeng-laea-ngea/SP-Lignt-Shade.jpg?attredirects=0
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คุณภาพของแหล่งก าเนิดแสงมีความส าคัญมาก แหล่งก าเนิดแสงท่ีดูมีขนาดเล็กเช่น

หลอดไฟ หรือดวงอาทิตย ์(เน่ืองจากอยู่ไกลจากโลก) เม่ือตกกระทบลงบนผิวของวตัถุจะปรากฏ

จ านวนชั้นความแตกต่างของความเขม้ของแสงมีนอ้ย กล่าวคือท่ีสวา่งสวา่งมาก ท่ีมืดก็มืดมาก ส่วน

บริเวณท่ีสว่างกลาง ๆ มีน้อย (High Contrast) ท าให้ภาพของวตัถุดูแข็ง ขาดความนุ่มนวล หาก

แหล่งก าเนิดแสงมีขนาดกวา้งใหญ่ เช่น ช่วงท่ีพระอาทิตยอ์ยูห่ลงักอ้นเมฆ ทอ้งฟ้าบริเวณนั้นเปรียบ

เหมือนแผน่แสงขนาดใหญ่ท่ีส่องลงมา หรือช่องหนา้ต่างขนาดใหญ่ท่ีปูดว้ยกระจกฝ้า/พลาสติกขาว

ขุ่นและมีแสงส่องจากอีกด้านหน่ึง เม่ือแสงดังกล่าวกระทบลงบนวตัถุจะท าให้ภาพของวตัถุดู

นุ่มนวล ถือเป็นแสงท่ีมีคุณภาพ ในสตูดิโอถ่ายภาพนั้น ไฟแฟลชถือเป็นแหล่งก าเนิดแสงท่ีดอ้ย

คุณภาพเช่นเดียวกบัแสงจากหลอดไฟ แต่เม่ือหุม้ดว้ยกระโจมกระจายแสง (Soft Box) ลกัษณะแสง

ท่ีไดจ้ะเป็นแผน่ ท าใหแ้สงตกกระทบบนวตัถุดูนุ่มข้ึน 

 

ภาพท่ี 2.11 ภาพอุปกรณ์ Soft Box 

 

ภาพท่ี  2.12 ภาพแหล่งท่ีมาของแสง 

 

https://sites.google.com/site/vediolearning/reuxng-khxng-saeng-laea-ngea/SP-SoftBox.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vediolearning/reuxng-khxng-saeng-laea-ngea/SP-SoftLight.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/vediolearning/reuxng-khxng-saeng-laea-ngea/SP-SoftLight.jpg?attredirects=0
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การถ่ายภาพจึงให้ค านึงถึงแหล่งท่ีมาของแสง คุณภาพของแสงเป็นส าคญั ในทางปฏิบติั

แสงบนวตัถุท่ีจะถ่ายนั้นอาจมาจากหลายทิศทาง อาจจะมาจากการสะทอ้นบนผิววตัถุอ่ืน เช่นผนงั

ตึก หรือมาจากแหล่งก าเนิดแสงอ่ืน เช่นแสงจากหลอดไฟ ช่างภาพจึงตอ้งฝึกใหมี้ทกัษะในการมอง

ชั้นความเขม้ของแสงบนผวิวตัถุวา่มีมากนอ้ยเพียงใด (ภาพของวตัถุดูนุ่มนวลหรือไม่) นอกจากน้ีให้

ดูเร่ืองทิศทางท่ีมาของแหล่งก าเนิดแสง โดยปกติจะเล่ียงไม่ให้แสงมาจากดา้นหลงัของช่างภาพ 

เน่ืองจากท าให้วตัถุดูแบนขาดมิติ ทิศของแสงท่ีดีควรท ามุม 45 องศากบัวตัถุ ในดา้นท่ีมืดของวตัถุ 

หากมีฉากสีขาวช่วยสะทอ้นแสงจะช่วยท าให้วตัถุดูนุ่มนวลข้ึน อน่ึงการถ่ายภาพท่ีใชแ้สงแข็ง ๆ 

หรือเล่นกับเงาของวตัถุก็สามารถท าให้ภาพดูโดดเด่นได้เช่นกันข้ึนอยู่กับงานสร้างสรรค์ของ

ช่างภาพแต่ละคน 

 

ภาพท่ี 2.13 โทนสีของภาพ 

ในเร่ืองของสีสันของภาพนั้น การถ่ายภาพไม่จ าเป็นตอ้งไดภ้าพท่ีมีสีสันสดใสเสมอไป 

ภาพท่ีมีโทนสีออกไปทางสีหน่ึงสีใดก็สามารถใหค้วามหมาย สร้างอารมณ์ และท าใหภ้าพน่าสนใจ

ได ้แมแ้ต่จะเป็นภาพสีขาวด าหรือภาพท่ีใชสี้เดียว (Mono Tone) ภาพบางภาพให้ความรู้สึกท่ีดีกว่า

ภาพท่ีมีสีสันเสียอีก ภาพท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นภาพขาวด ากมี็อยูม่ากมาย 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/vediolearning/reuxng-khxng-saeng-laea-ngea/SP-Backlight.jpg?attredirects=0


11 

 

2.1.3  หลกัการถ่ายวดีโิอเบ้ืองต้น 

1. 10 วินาที  การถ่ายวีดีโอในแต่ละช็อต ควรจะมีความยาวอย่างน้อย 10 วินาที 

เพราะจะสะดวกในการตดัต่อวีดีโอ 

              2. การถือกลอ้งวีดีโอ  เราควรจะเอามือสอดเขา้ไปใน grip เพื่อป้องกนัการตกหล่น 

ในกรณีท่ีเราไม่ไดใ้ชข้าตั้งกลอ้ง เราควรจะหาท่ีวางใหก้บัขอ้ศอกของเรา เช่น พนกัเกา้อ้ี ทอ้ง หวัเข่า 

เพื่อป้องกนัการสัน่ไหวในขณะถ่าย 

              3. Pan  คือ การหมุนกลอ้งจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้าย เราควรจะหมุนฝ่ังใดฝ่ัง

หน่ึงถือเป็น 1 ช็อต ไม่ควรหมุนไปมา จะท าใหค้นดูงง 

              4. Tilt  คือ การหมุนกลอ้งข้ึนบนหรือลงล่าง ใชห้ลกัการเดียวกบัการแพน นัน่คือ 

หมุนฝ่ังเดียวถือเป็น 1 ช็อต 

              5. Zoom  เป็นการเปิดเผยรายละเอียดของภาพในขณะนั้น เวลาเราซูมจะท าใหภ้าพ

มีโอกาสสัน่ไหวมากข้ึน ถา้เป็นไปไดใ้หเ้ราเดินเขา้ไปถ่ายไดจ้ะดีกวา่ 

              6. Dolly  คือ การเคล่ือนท่ีกลอ้งจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้าย ซ่ึงจะให้ภาพท่ี

สวยงามกวา่การแพน แต่เราตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพิ่มเติม เช่น สไลเดอร์ หรือ stedicam     ช่วยในการถ่าย 

            การจดัองคป์ระกอบของภาพ 

              1. Head room and Space room  เราควรเว้นระยะพื้นท่ีระหว่างศีรษะกับขอบ

ดา้นบน และระยะพื้นท่ีดา้นหนา้และดา้นหลงัของผูพ้ดูในวีดีโอ 

2. กฏ 3 ส่วนใชส้ าหรับการถ่ายวิวทิวทศัน์กบัทอ้งฟ้า โดยแบ่งพื้นท่ีในภาพ 

ออกเป็น 3 ส่วน ใหเ้ราเลือกวา่จะใหว้ิวกบัทอ้งฟ้าคนละก่ีส่วน 

                        3. จุด ตดั 9 ช่อง  แบ่งพื้นท่ีในภาพโดยใชเ้ส้น 3 เส้นในแนวนอนและแนวตั้งตดักนั 

จะมีจุดทั้งหมด 9 จุด เราจะวางต าแหน่งของวตัถุใหต้รงกบัจุดตดัของเส้น จะท าใหภ้าพของเราดูโดด

เด่นมากยิง่ข้ึน 
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              4. เส้นน าสายตา  เช่น เวลาเราเจอภาพท่ีมีลกัษณะเป็นแถวเป็นแนว ของวางเรียง

กนั ทางรถไฟ เดินแถว ดูแลว้จะสวยงาม 

            มุมมองในการถ่ายวีดีโอ 

            1. Normal view  มุมมองในระนาบปกติ 

            2. Bird eyes view  มุมมองของนก มองจากดา้นบนลงล่าง 

            3. Worm eyes view  มุมมองของหนอน มองจากดา้นล่างข้ึนบน 

            รูปแบบการเพิ่มสีสนัใหก้บัวีดีโอ 

            1. Silhouette  การถ่ายวีดีโอยอ้นแสง ท าให้วตัถุกลายเป็นสีด า ถ่ายในช่วงใกลพ้ระ

อาทิตยต์กดิน 

            2. Depth of Field  ความชดัต้ืนชดัลึกของวตัถุ ข้ึนอยู่กบัการตั้งค่ารูรับแสง ถา้รูรับ

แสงกวา้งจะไดภ้าพชดัต้ืน 

            วิธีตั้งค่าต่างๆของกลอ้ง 

            1. Exposure  รูรับแสงกวา้ง แสงจะเขา้มาไดเ้ยอะ ภาพมีความสวา่ง 

            2. White Bal ance  อุณหภูมิของแสงมีหย่วยเป็นเคลวิน มีทั้ งแบบ Day light คือ 

แบบ outdoor อยูใ่นช่วง 5400 K, แบบ Tungsten จะใหแ้สงออกเป็นสีเหลือง อยูใ่นช่วง 3200 K 

2.2 ทฤษฎีการออกแบบแบบงานกราฟฟิก 

2.2.1 อทิธิพลของศิลปะในการออกแบบกราฟิก 

 1.รูปแบบตวัอกัษรและขนาด 

            อาจารยฉ์ลอง  แกว้ชุมพล(2560)การสร้างรูปแบบตวัอกัษรใหมี้รูปแบบแปลกตา สวยงามจะ

ช่วยเร่งเร้าความรู้สึกตอบสนองได้เป็นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจนสวยงาม สอดคล้องกับ

จุดประสงค ์ส าหรับขอ้ความน าเร่ืองและขอ้ความรายละเอียด นอกจากนั้นขนาดของตวัอกัษรก็มี

ความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่กนั ขนาดของตวัอกัษรทุกตวับนช้ินงานตอ้งมีความพอดี อ่านไดง่้าย 
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ส่ือความหมายไดดี้ไม่ตอ้งคิดมาก นอกจากนั้นแลว้การจดัวางรูปแบบขอ้ความท่ีดีกจ็ะช่วยใหก้ารส่ือ

ความหมายเป็น ไปอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 

2.การก าหนดระยะห่างและพื้นท่ีวา่ง 

            การจดัพื้นท่ีว่างในการออกแบบกราฟิก มีวตัถุประสงคเ์พื่อการจดัระเบียบของขอ้มูล ช่วย

เนน้ความเป็นระเบียบและความชดัเจน ระยะห่างหรือพื้นท่ีวา่งจะช่วยพกัสายตาในการอ่าน ท าใหดู้

สบายตา สร้างจงัหวะลีลาขององคป์ระกอบภาพใหเ้หมาะสมและสวยงาม 

3.การก าหนดสี 

สีมีบทบาทอยา่งมากท่ีช่วยเนน้ความชดัเจน ท าให้สะดุดตา สร้างสรรคค์วามสวยงาม การ

ก าหนดสีใดๆ ข้ึนอยูก่บัประเภทของงานนั้นๆ ขอ้ส าคญัท่ีควรค านึงถึงคือ สีบนตวัภาพ พื้นภาพและ

ตวัอกัษร ตอ้งมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงมีความชอบท่ีแตกต่างกนั นัก

ออกแบบจะพยายามใชสี้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

4.การจดัวางต าแหน่ง 

            เป็นการจดัวางโครงร่างทั้งหมดท่ีจะก าหนดต าแหน่งขนาดของภาพประกอบ ต าแหน่งของ

ขอ้ความทั้งหมด และส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีปรากฎ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงจุดเด่นท่ีควรเน้น ความสมดุล

ต่างๆ ความสบายตาในการมอง นกัออกแบบตอ้งให้ความส าคญัต่อทุกๆส่วนท่ีปรากฎบนช้ินงาน

เท่ากนัทั้งหมด ความพอเหมาะพอดีช่วยใหง้านออกแบบมีความน่าเช่ือถือและน่าสนใจ 

2.2.2 ส่วนประกอบของการออกแบบ 

1.จุด เป็นส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุด เป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ของส่วนประกอบต่างๆ โดยอาจ

เรียงเป็นเส้นหรือรวมเป็นภาพ 

2.เส้น เป็นส่วนประกอบของจุดหลาย ๆ  จุดต่อเน่ืองกนัจนกลายเป็นเส้น อาจเป็นเส้นตรง 

เส้นโคง้กไ็ด ้รวมถึงส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นแนวเส้น 

3.รูปร่าง เม่ือน าเส้นมาบรรจบกนัจะเป็นภาพรูปร่างมีลกัษณะเป็น 2 มิติ คือ กวา้ง และยาว 

ซ่ึงมีลกัษณะ เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหล่ียม รูปกลม รูปหลายเหล่ียม รูปอิสระไม่แน่นอน 
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4.รูปทรง เป็นลกัษณะของรูป 3 มิติ ซ่ึงนอกจากจะมีความกวา้งความยาวแลว้ ยงัเพิ่มความ

หนาข้ึนอีกดว้ย ท าใหเ้ราทราบถึงรูปร่างสณัฐานของวตัถุต่างๆได ้

5.แสงและเงา    เราสามารถเห็นวตัถุต่างๆ ไดก้็ต่อเม่ือมีแสงไปกระทบวตัถุนั้น แลว้แสง

จากวตัถุนั้นสะทอ้นเขา้ตาเรา จึงท าให้เราเห็นภาพข้ึน ส่วนเงานั้นจะท าให้เราเห็นภาพนั้นเด่นข้ึน 

หรือเห็นรายละเอียดชดัเจนข้ึนวา่วตัถุนั้นมีรูปร่างเป็นอยา่งไร 

6.สี  มีอิทธิพลอยา่งมากต่อมนุษยเ์รา สีท่ีปรากฏนั้นอาจเกิดจากการมองเห็นของสายตา จาก

การท่ีแสงส่องมากระทบวตัถุ เกิดจากสีท่ีมีอยูใ่นตวัของวตัถุเอง เราอาจแยกสีเป็น 2 ประเภท คือ 

- สีท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น สีของใบไม ้ดอกไม ้ทอ้งฟ้า สีผวิ และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย 

- สีท่ีเกิดจากการผลิตข้ึนมาโดยมนุษย ์อาจใหสี้เหมือนธรรมชาติหรือสร้างข้ึนมาใหม่กไ็ด ้

7.ลกัษณะพื้นผวิ ในการออกแบบกราฟิก พื้นผวิมี 2 ลกัษณะคือ 

-พื้นผวิท่ีสามารถสมัผสัได ้อาจเรียบหรือขรุขระ 

- พื้นผวิท่ีส่ือออกมาดว้ยลายเส้น หรือวิธีการใด ๆ ทางกราฟิก 

8.สัดส่วน สัดส่วนทั้งในส่วนของวตัถุ และความเหมาะสมระหวา่งวตัถุและบริเวณภาพ ซ่ึง

เร่ืองน้ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองขนาด ปริมาณ และบริเวณวา่ง จะตอ้งพิจารณาใหล้ะเอียดไม่ควรละเลย ซ่ึง

จะมีผลต่อการส่ือความหมายได ้

9.ทิศทาง เป็นการน าสายตา จูงใจ และแสดงความเคล่ือนไหว อาจแสดงดว้ยเส้น ลูกศร 

สายตา การเดินทาง ถนน ฯลฯ 

10.จงัหวะ ลีลา การจดัวางเส้น รูปร่าง รูปทรงท่ีมีความต่อเน่ือง มีลีลาท่ีเคล่ือนท่ีแสดง

ความถ่ีหรือใกลชิ้ด ความห่างหรือไกลกนั และอาจมีความพอเหมาะพอดีท่ีเรียกวา่ “ลงตวั” 

11.บริเวณวา่ง ควรจะค านึงถึงและใชใ้หถู้กตอ้ง มิเช่นนั้นแลว้จะมีผลต่อการส่ือความหมาย

ใหผ้ดิพลาดคลาดเคล่ือนได ้การใชบ้ริเวณวา่งท่ีเหมาะสมจะท าใหไ้ดภ้าพชดัเจน ง่ายต่อการรับรู้และ

เขา้ใจรวมไปถึงความงามอีกดว้ย 
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12.ระยะของภาพ สายตาของมนุษยเ์ราจะมองเห็นภาพท่ีอยู่ใกลช้ดัเจนท่ีสุด และมองเห็น

ภาพท่ีอยู่ไกลเลือนราง ให้รายละเอียดไม่ชัดเจน การรับรู้ของสายตาและการถ่ายทอดเพื่อส่ือ

ความหมายในเร่ืองระยะของภาพน้ี ท าให้เกิดความถูกต้อง สมจริง บอกได้ถึงขนาด สัดส่วน 

ระยะทาง ความลึก ฯลฯ 

2.3. แนวทางการออกแบบสติกเกอร์ 

2.3.1แนวคิดเก่ียวกบัอีโมติคอน  

สติกเกอร์ไลน์ท าหนา้ท่ีในการแสดงอารมณ์ผ่านทางใบหนา้เช่นเดียวกบัอีโมติคอนโดยใช้

การสมสณัฐานกบัใบหนา้มนุษย ์ดงันั้นจึงใชแ้นวคิดน้ีมาประกอบการศึกษา โดย สุรีลกัษณ์ วีระโจง 

(2550) อา้งในสมเกียรติ ศรีเพช็ร ระบุว่า อีโมติคอนเปรียบเหมือนภาพศิลปะในท่ีใชส่ื้อสารแทนท่ี

เป็นตวัหนังสือ (Text)สามารถแสดงกิริยาท่าทางหรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีมีความหมายท าให้เห็น

ภาพหรือส่ือดว้ย 

ร่างกาย (Body language) ในขณะท่ี ปรารถนา อรัญญิก (2549) อา้งในสมเกียรติ ศรีเพช็รไดอ้า้งถึง 

David Crystal ว่า ปฏิสัมพนัธ์ในโลกออนไลน์นั้นไม่สามารถแสดงสีหน้าและลกัษณะท่าทางเพื่อ

แสดงออกทางความคิดหรือความรู้สึกอีโมติคอนจึงถูกน ามาใชใ้นการส่ือสารและสามารถช่วยใน

ส่วนอ่ืน ๆ เช่น 1. การเนน้โทนเสียง 2. แสดงอารมณ์และความรู้สึก และ 3. ท าใหก้ารอ่านหรือรับรู้

ขอ้ความนั้นสมบูรณ์ 

2.3.2 แนวคิดดา้นสัญญะ 

แนวคิดของ Saussure มอง “สญัญะ” เกิดจากองคป์ระกอบ 2 ส่วนคือ “ตวัหมาย” (Signifier) 

ท่ีสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผสั และ “ตวัหมายถึง” (Signified)ท่ีเกิดข้ึนภายในใจของผูรั้บสาร 

การรวมตวักนัระหว่างตวัหมายและตวัหมายถึงเป็นเร่ืองของวฒันธรรม (CulturalConvention) เป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากน้ีประเด็นส าคญัอีกประการคือ ความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัหมายกบัตวัหมายถึงมีลกัษณะสะเปะสะปะหรือ “ตามอ าเภอใจ” (Arbitrary) ซ่ึงผูว้ิจยั

น าเอามาเป็นแนวคิดหลกัของการศึกษาเร่ืองน้ี เพราะเน้ือหาท่ีปรากฏในสติกเกอร์ไลน์นั้นไม่มีความ

ตายตวัหรือคงท่ีถาวร ในขณะท่ี Charles Sanders Peirce ไดจ้ดัแบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภทตาม 

ไดแ้ก่ 1. สัญรูป (Icon)คือ ส่ิงท่ีมีรูปร่างลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกบัของจริงนั้น ๆ 2. ดชันี (Index) 
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คือ เคร่ืองหมายท่ีมีความเช่ือมโยงของจริงแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน (Causal connection) และ 3. 

สัญลกัษณ์ (Symbol) คือ ส่ิงท่ีแสดงถึงบางส่ิงบางอย่างท่ีบ่งช้ีความเช่ือมโยงระหว่างสัญลกัษณ์กบั

ของจริงท่ีมนัอา้งอิงถึงนั้น ไม่ใช่ความเช่ือมโยงกนัตามธรรมชาติแต่เป็นผลมาจากขอ้ตกลงของ

สังคม (Socialconvention) 

2.3.3 แนวคิดเก่ียวกบัรหสัการ์ตูน 

ประสพโชค นวพนัธ์พิพฒัน์ (2450) อา้งในสมเกียรติ ศรีเพช็รไดก้ล่าวโดยสรุปวา่ รหสัของ

การ์ตูนนั้นซับซ้อนแต่ก็มีตรรกะเหตุผลรองรับ ซ่ึงประกอบไปด้วยวิธีการท่ีนักวาดการ์ตูนได้

สร้างสรรคส์ัญลกัษณ์เฉพาะข้ึนชุดหน่ึงในการท าใหเ้กิดโลกท่ีเหนือจริง (Make Believe World) ซ่ึง

เป็นโลกท่ีทุกส่ิงเป็นจริงไดต้ามแต่จะจินตนาการ เป็นโลกท่ีหย ัง่รากลึกถึงการรับรู้ ความทรงจ าใน

กระบวนการส่ือสารของมนุษย ์นอกจากน้ี Randall P.Harrison กล่าวถึงกลยทุธการสร้างตวัการ์ตูน

โดยสรุปไดว้า่ การสร้างตวัการ์ตูนนั้นรูปทรง พื้นผวิ เงา ลว้นแลว้แต่ใชเ้ส้นท่ีเรียบง่ายและนอ้ยท่ีสุด 

รายละเอียดจะเลือนราง สามารถแยกออกเป็น4 ส่วน คือ 1. การแสดงอารมณ์ผ่านทางศีรษะและ

รูปร่างของการ์ตูน 2. การสร้างโลก 3 มิติ 3. สัญลกัษณ์ใชแ้ทนความคิด ความรู้สึก การเคล่ือนไหว 

และองคป์ระกอบของภาพ และ 4. รหสัของสี  
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1  ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ    บริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จ ากดั 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ     2823/3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม                                                                                                             

        เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  10120 

 

ภาพท่ี  3.1  ตราสญัลกัษณ์ (Logo) ท่ีตั้งท่ีท าการของบริษทั 

 

ภาพท่ี  3.2  แผนท่ีบริษทั  บริษทั ที ซินเนอร์จ้ี กรุ๊ป จ ากดั 
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3.2  ลกัษณะการประกอบการ  การให้บริการหลกัขององค์กร 

            การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย ์ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์เป็นรูปแบบ

หอ้งพกัรายวนัและรายเดือน 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

นายชนนท ์ คงโครัตน์     ต าแหน่ง  video editor 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายด าเนิน  

ไดรั้บมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษา คุณ   ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย ์   ให้ถ่าย

วิดิโอ  ตดัต่อวิดิโอ     ท า artwork  

 

ผูจ้ดัการ

คุณ ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย์

นกัศึกษาฝึกงาน

ชนนท ์ คงโครัตน์
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3.5 ช่ือ สกลุและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

3.5.1  คุณ ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย ์

3.5.1  ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการ 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

           3.6.1  ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 11 มกราคม 2564 – 30  เมษายน 2564  

             รวม16 สัปดาห ์

              3.6.2  วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.30 น. 

3.7  ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

ตารางที่  3.1  ตารางรายละเอยีดการปฏิบตัิงาน 

 

 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1 เรียนรู้งานขั้นเบ้ืองตน้ และความรับผดิชอบของแผนก 

สัปดาห์ท่ี 2 ดูงานและออกถ่ายและน ามาตดัวิดิโอ 

สัปดาห์ท่ี 3 ตดัต่อวิดิโอ ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ ถ่ายวิดิโอ 

สัปดาห์ท่ี 4 ท าสติกเกอร์และArtwork 

สัปดาห์ท่ี 5 ท า  Artwork ตดัต่อวิดิโอ 

สัปดาห์ท่ี 6 ท า  Artwork ตดัต่อวิดิโอ 

สัปดาห์ท่ี 7 ท า  Artwork ตดัต่อวิดิโอ ถ่ายวดิิโอ 

สัปดาห์ท่ี 8 ท า  Artwork ตดัต่อวิดิโอ ถ่ายวดิิโอ 

สัปดาห์ท่ี 9 ท า  Artwork ตดัต่อวิดิโอ 

สัปดาห์ท่ี 10 ท า  Artwork  

สัปดาห์ท่ี 11 ท า  Artwork ถ่ายวิดิโอ 

สัปดาห์ท่ี 12 ท า  Artwork ตดัต่อวิดิโอ ถ่ายวดิิโอ 

สัปดาห์ท่ี 13 ท า บทความ แกบ้ทความ 

สัปดาห์ท่ี 14 หยดุ 

สัปดาห์ท่ี 15 ท า Art work แก ้Art work 

สัปดาห์ท่ี 16 ท า Art work ตดัวีดิโอ 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้ 

                3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

                           กลอ้ง dslr cannon  700 d   

                           คอมพิวเตอร์ 

                           ไฟ softbox 

 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์  

                          โปรแกรม Adobe photoshop                 โปรแกรม Adobe illustrator 

                           โปรแกรม Adobe premiere pro             โปรแกรม Microsoft word 
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บทที ่4  

ผลการปฎบิัติงาน 

การปฏิบติังานสหกิจเร่ือง การผลิตส่ือมลัติมีเดียส าหรับเผยแพร่ของบริษทั ที ซินเนอร์จ้ี

กรุ๊ป จ ากดั โดยน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษามาผลิตส่ือเพื่อใชส้ าหรับเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆของบริษทั

เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ การท าสต๊ิกเกอร์ไลน์  การถ่ายภาพ  การถ่ายวิดิโอท่ีพกั 

สถานท่ี รักษอิ์นน์รีสอร์ท, ตน้รักรีสอร์ท, 48 VILLE DONMUEANG AIRPORT ,88 Living 

ต่อไปจะเป็นการอธิบายการท างานโดยเรียงล าดบัตามสปัดาห์ ดงัน้ี 

 

สัปดาห์ท่ี  1 

ส ารวจดูสถานท่ีรีสอร์ทรักษอิ์นน์และทดลองถ่ายคลิปวิดิโอเพื่อน าเสนอสถานท่ีเพื่อใหเ้ห็น

ภาพรวมในสถานท่ีและเผยแพร่บน Facebook page ของท่ีพกั โดยมี อตัราส่วน VDO 16:9 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 สถานท่ีรีสอร์ท 

ดูรอบๆบริเวณท่ีพกั และภายในหอ้งพกัและเพื่อเก็บภาพวิดิโอส าหรับส าหรับใชใ้นการตดั

ต่อวิดิโอ 
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ภาพท่ี 4.2 ภาพภายในหอ้งพกั1 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3  สถานท่ีหอ้งพกั  
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สัปดาห์ท่ี 2 

 น าวิดิโอมาตดัเพื่อลง Facebook โดยมีการปรับขนาดวิดิโอให้มีอตัราส่วน16:9 Frame Size 

horizontal 1920 vertical 1080 และใส่ขอ้ความเพื่อบอกขอ้มูลรีสอร์ทการติดต่อและท าปกคลิปโดย

มีขนาด16:9 Frame Size horizontal 1920 vertical 1080 เพื่อใหเ้ท่ากบัขนาดวีดิโอ  

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 การปรับframe size 

 

เม่ือจดั frame size เรียบร้อยแลว้จึงน าวิดิโอมาจดัเรียงเพื่อตดัต่อในโปรแกรมpremiere pro

โดยมีการถ่ายแนะน าตั้งแต่ทางเขา้ท่ีพกั บริเวณรอบๆหอ้งพกั ภายในหอ้งพกั หอ้งน ้าและ TV 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ทางเขา้หอ้งพกั 
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ถ่ายบริเวณรอบหอ้งพกัเพื่อใหค้นไดเ้ห็นดา้นนอกหอ้งพกั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ภาพการถ่ายบริเวณรอบหอ้งพกั 

 

ถ่ายภายในหอ้งพกัเพื่อใหเ้ห็นถึงรายละเอียดการตกแต่งท่ีนอนความสะอาดภายในหอ้งพกั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 ภาพภายในหอ้งพกั2 
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ภายในหอ้งน ้ากจ็ะถ่ายถึงจุดเด่น คือภายในหอ้งน ้าจะมีอ่างน ้า 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 การถ่ายภายในหอ้งน ้า 

 

และถ่าย TV เพื่อใหเ้ห็นอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในหอ้ง  

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ถ่ายเคร่ืองใชภ้ายในหอ้งพกั 
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มีการใส่คียK์eywordเป็นขอ้ความและเบอร์โทร เพื่อดึงคนท่ีเขา้มาดูคลิปและเบอร์โทรเพื่อ

ง่ายต่อการติดต่อ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10  การใส่ขอ้ความ 

 

 การท าปกคลิปท าโดยการใส่โลโกแ้ละหอ้งพกัและจดัองคป์ระกอบภาพใหมี้ความน่าสนใจ

ดึงดูดสายตาผูท่ี้ผา่นมาดูคลิปโดยมีอตัราส่วน กวา้ง 1920 สูง 1080  

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 การท าปกคลิป 
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เม่ือท าเสร็จและส่งใหพ้นงังานตรวจแลว้จึงโพสลงเพจ Facebook 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12 โพสลง Facebook 

ท่ีพกัใกล้ค าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท ธญับุรี คลอง10 ปทุมธานี 

 

สัปดาห์ท่ี 3 

ออกแบบสติกเกอร์ไลน์รีสอร์ท ตน้รักรีสอร์ท โดยส่งตวัแบบใหก้บัพนงังานท่ีปรึกษาตรวจ 

เม่ือไดค้าแลตเตอร์ตามท่ีตอ้งการแลว้จึงลงมือท าโดยออกแบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13 คาแรคเตอร์ 
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สัปดาห์ท่ี 4 

ท าสติกเกอร์ไลน์จ านวน 16 ตวัโดยแต่ละตวัก็จะมีลกัษณะท่าทางท่ีแตกต่างกนัไปตาม

ขอ้ความ และมีขนาด กวา้ง 370 x สูง 320 pixel โดยวาดใน adobe illustrator โดยใชก้ารดราฟจาก

จากเวบ็ไซด ์Freepik เอาส่วนท่ีตอ้งการใชม้าปรับใชก้บั สต๊ิกเกอร์ไลน์ โดยใชสี้ชมพเูพื่อใหเ้ขา้กบัรี

สอร์ท  

 

 
 

ภาพท่ี 4.14  ขนาดสต๊ิกเกอร์ไลน์ กวา้ง 370 x สูง 320 pixel 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15  แบบจาก Freepik 
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การวาดสติกเกอร์โดยดราฟเอาจากแบบ และมาแกไ้ขเพื่อใหเ้ขา้กบัลกัษณะตามท่ีตอ้ง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16  การวาดสติกเกอร์ไลน์ 

 

สัปดาห์ท่ี 5 

แกข้อ้ความในสต๊ิกเกอร์ไลน์โดยเปล่ียนสีตวัอกัษรเป็นสีชมพโูดยใช ้font WR Tish Kid ใน

สวนของช่ือใช ้ที.อา.บริการ และวางขายในไลน์ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.17  การแกไ้ขและเปล่ียนสีขอ้ความ 
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วางขายสติกเกอร์ ในราคา 30 บาท 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18  วางขายสติกเกอร์ไลน์ 
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สัปดาห์ท่ี 6 

ท า artworkให้ความรู้เก่ียวกับคาเฟ่ของจงัหวดันครนายก และท าโปรหวย ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยไดรั้บขอ้มูลโปรโมชัน่หวยของท่ีพกัจาก พนกังานท่ีปรึกษา โดย น าภาพลอตเตอร่ี

มา  ตดัแต่งใน adobe photoshop และใส่ขอ้ความลงไปเพื่อใหค้นสนใจโดย ออกแบบ  

2 แบบท่ีแตกต่างกนั และโดยมีขอ้มูลท่ีส าคญัคือลอ็ตเตอร่ีสามารถน ามาเป็นสวนลด 80 บาท 

และใชภ้าพตกแต่งโดยน ามาจาก Freepik 

 

 
 

ภาพท่ี 4.19 ภาพลอตเตอร่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.20 การหาภาพ vector ใน Freepik 
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เม่ือไดภ้าพท่ีตอ้งการครบแลว้จึงน ามาตดัต่อลงในโปรแกรม photoshopโดยมีคียเ์วิร์ดค าท่ี

ส าคญัคือ ลอตเตอร่ีสามารถน ามาเป็นส่วนลด 80 บาท 

 

 
 

ภาพท่ี 4.21  โปรโมชัน่หวย แบบท่ี  1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.22 โปรโมชัน่หวย แบบท่ี 2 
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การท าภาพใหข้อ้มูลเก่ียวกบั คาเฟ่ ท าโดยการคน้หาสถานท่ีคาเฟ่ท่ีน่าสนใจและน ารูป มาต่อกนัโดย

โดยมีท าภาพ ปก เพื่อใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบับทความท่ีชดั โดยมีขนาด 

ภาพหนา้ปก กวา้ง 1080 สูง 720 pixel และ ภาพสถานท่ี กวา้ง 720 สูง 720 pixel          

 

            การหาภาพจากอินเทอร์เน็ต หาโดยการหาจาก page สถานท่ีนั้น เม่ือน ารูปมากจะเขียน

แคปชัน่ใตภ้าพไวด้ว้ยวา่มาจากท่ีไหน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.23 หาภาพจากอินเทอร์เน็ต 

 

 
 

ภาพท่ี 4.24 ใส่แทก็และขอ้ความสถานท่ีนั้น 
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หนา้ปกมีขนาด 1080 px x 720 px  และภาพเน้ือหามีขนาก 720px x 720x 

 

 
 

ภาพท่ี 4.25 หนา้ปก 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 ภาพสถานท่ีคาเฟ่ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.27  โพสใหค้วามรู้กบั 10 คาเฟ่นครนายกตน้รักรีสอร์ท คลอง15 ใกลม้ศว.องครักษ ์ตลาด

ตน้ไม ้ศูนยแ์พทย ์องครักษ ์

 



35 

 

สัปดาห์ท่ี 7 

ออกถ่ายวิดิโอโรงแรม  48 VILLE DONMUEANG AIRPORT  เพื่อน ามาตัดวิดิโอ โดย

การสอบถามรายละเอียดต่างๆกบัผูดู้แลท่ีพกัและลงมือถ่าย แลว้จึงน ามาตดัวิดิโอ เพื่อให้คนไดดู้

บรรยากาศสถานท่ีภายในท่ีพกั โดยมีขนาด16:9 Frame Size กวา้ง 1920 สูง 1080 และหน้าปกเพื่อ

ลง youtube  

 

โดยการถ่ายจะมีการเรียบเรียงเน้ือหาโดยเร่ิมตั้งแต่ทางเขา้ซอยและสถานน่ี Bts ตามจุด

ต่างๆตั้งแต่หอ้งรับรองแขก 

 

 
 

ภาพท่ี 4.28 วิดิโอสถานท่ี  

 

 
 

ภาพท่ี 4.29 ถ่ายสถานี BTS 
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ถ่ายทางเขา้เพือ่ใหเ้ห็นถึงซอยทางเขา้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.30  ถ่ายบริเวณหนา้ซอยทางเขา้ 

 

ถ่ายดา้นบริเวณรอบๆท่ีพกั เพื่อใหเ้ห็นถึงท่ีพกั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.31 ถ่ายบริเวณรอบๆท่ีพกั 
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ถ่ายหอ้งรับรองบริเวณดา้นล่างของท่ีพกั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.32 ถ่ายหอ้งรับรอง 

 

ถ่ายวีดิโอโดยรวมภายในหอ้งพกัและหอ้งน ้า 

 

 
 

ภาพท่ี 4.33 ถ่ายภายในหอ้ง 
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ภาพท่ี 4.34 ถ่ายหอ้งน ้าภายในหอ้ง 

 

การท าหนา้ปกท าโดยการหาจุดเด่นท่ีส าคญัมาใส่โดยมีจุดเด่นคืออยูใ่กล ้BTS 

 

 
 

ภาพท่ี 4.35 ท าปกคลิป 
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สัปดาห์ท่ี 8 

ออกถ่ายวิดิโอโรงแรม  88 Living  เพื่อน ามาตดัวิดิโอ โดยการสอบถามรายละเอียดต่างๆ

กบัผูดู้แลท่ีพกัและลงมือถ่าย แลว้จึงน ามาตดัวิดิโอ แลว้จึงน ามาตดัวิดิโอ เพื่อใหค้นไดดู้บรรยากาศ

สถานท่ีภายในท่ีพกั โดยมีขนาด16:9 Frame Size กวา้ง 1920 สูง 1080 และหนา้ปกเพื่อลง youtube  

 

 
 

ภาพท่ี 4.36 วิดิโอคลิป 

 

 
 

ภาพท่ี 4.37 ถ่ายดา้นหนา้บริเวณท่ีพกั 
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ถ่ายบริเวณหอ้งรับรองดา้นล่างและภายในหอ้งพกั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.38 ถ่ายดา้นหนา้บริเวณท่ีพกั 

 

 
 

ภาพท่ี 4.39 ถ่ายดา้นหนา้บริเวณท่ีพกั 
 

 

 

 



41 

 

 
 

ภาพท่ี 4.40 ถ่ายดา้นในหอ้งน ้า 

 

การท าปกคลิปวีดิโอท าโดยการ น าภาพหอ้งพกัใส่ลงไปในหนา้ปกคลิป 

 

 
 

ภาพท่ี 4.41  การท าปกคลิป 
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สัปดาห์ท่ี 9 

แกว้ิดิโอ ตามท่ีพนังงานท่ีปรึกษาบอกโดยการเพิ่มค าพูดใส่ลงไปในวิดิเพื่อน าไปลงใน

youtube โดยโพสลง youtube ช่ือวา่ comepeeteepuck 

 

 
 

ภาพท่ี 4.42 การใส่ขอ้ความ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.43 ลงคลิป 48 ville บน youtube 
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ภาพท่ี 4.44 ลงคลิป 88 living บน youtube 

 

สัปดาห์ท่ี 10 

ท า artwork โปรโมชัน่ท่ีพกั โดยน า ขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษามา และน าภาพมาใส่เขา้ไป

เพื่อให้ผูอ่้านไดท้ราบถึงเวลาท่ีพกั ท าใน adobe photoshopโดยมีอตัราส่วน กวา้ง 1200 สูง 800 px 

และโพสลง Facebook 

 

การท าโปรโมชัน่ท าโดยการน าโปรของทางท่ีพกั มาใส่และเพิ่มรูปภาพภายในห้องพกัลง

ไปเพื่อใหค้นไดท้ราบถึงราคาโปรโมชัน่และเห็นภาพรวมของหอ้งพกัและโพสลงpageFacebook 

 

 
 

ภาพท่ี 4.45 การท าโปรโมชัน่ 
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ภาพท่ี 4.46 การท าโปรโมชัน่ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.47 โพสลง facebook 
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สัปดาห์ท่ี 11 

ถ่ายภาพธีม ทุกความสุขท่ี 48 โดยไปถ่ายท่ี48 VILLE DONMUEANG AIRPORT  เพื่อ

น ามาลง face book page มีการจดัองคป์ระกอบโดยใชค้นแสดง โดยเป็นการน าเสนออริยาบทต่างๆ 

ภายในท่ีพกั โดยมีการจดัมุมกลอ้งใหไ้ดต่้างๆตามธีมท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.48  ธีมคู่รัก 

 

 
 

ภาพท่ี 4.49 ธีมคนท างาน 
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ภาพท่ี 4.50 ธีมเพื่อน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.51  ธีมคนเดินทาง 

 

การถ่ายภาพเป็นธีมถ่ายเพื่อเป็น content ใหม่ๆเพื่อให ้page มี content ท่ีหลายหลายท าใหดู้

ไม่น่าเบ่ือ 
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สัปดาห์ท่ี 12 

ออกถ่ายวิดิโอท่ีตน้รักรีสอร์ท เพื่อน ามาตดัวิดิโอ โดยวิดิโอมีขนาด กวา้ง 1920 สูง 1080

โดยการสอบถามรายละเอียดต่างๆกับผูดู้แลท่ีพักและลงมือถ่าย แล้วจึงน ามาตัดวิดิโอ โดย

จุดประสงคเ์พื่อใหลู้กคา้เห็นภายในหอ้งพกั  

 

 
 

ภาพท่ี 4.52  วิดิโอคลิป 

 

 
 

ภาพท่ี 4.53  การปรับขนาดวิดิโอ 
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มีการใส่ราคาท่ีพกัเพื่อใหท้ราบถึงราคาท่ีพกัเม่ือมีผูช้มเขา้มาดู 

 

 
 

ภาพท่ี 4.54 การตดัวิดิโอ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.55  ลง page face book 
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สัปดาห์ท่ี 13 

ออกถ่ายภาพท่ี 48 VILLE DONMUEANG AIRPORT  และตกแต่งจดัหอ้งเพือ่ถ่ายภาพโดย

ใชพ้ลอ้บ จุดประสงคเ์พื่อใหเ้ห็นหอ้งในมุมท่ีสวยๆ  

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.56 จดัหอ้งและถ่าย 

 

การตกแต่งหอ้งและถ่ายภาพหอ้งถ่ายเพื่อเป็นการแนะน าการตกแต่งหอ้งและมี content ใหม่ เพื่อให ้

page ดูไม่น่าเบ่ือ 
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สัปดาห์ท่ี15  

ท าโพสให้ความรู้เก่ียวกบัอาหารท่ีสามารถสร้างภูมิคุม้กนัท่ีมีขายอยู่ในรีสอร์ทโดยหารูป

จากทางอินเตอร์เน็ตเพื่อน ามาเป็นภาพตวัอยา่งและท าภาพการใหบ้ริการป้องกนัโควิดของ 

ตน้รักรีสอร์ท โดยน าภาพการท าความสะอาดมาจดัเรียงและใส่ขอ้ความลงไป 

 

 
 

ภาพท่ี  4.57  ท าปก ใหค้วามรู้ 10 เมนูอาหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.58  หาภาพจากอินเตอร์เน็ต 
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ภาพท่ี 4.59 โพสลง Face book 

 

ท าภาพการให้บริการการป้องกนัโควิดโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบถึงการท างานและ

การป้องกนัของรีสอร์ท โดยน าภาพท่ีทางรีสอร์ทถ่ายมา แลว้น ามาจดัองค์ประกอบภาพ และใส่

ขอ้ความเขา้ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 4.60  ท าภาพใหค้วามรู้การป้องกนัโควิด 
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ภาพท่ี 4.61 ภาพการท าความสะอาด 

 

สัปดาห์ท่ี16   

ตัดวิ ดิโอท่ีพักต้นรักรีสอร์ทโดยใช้โปรแกรม adobe premiere pro ลง page facebook

จุดประสงคเ์พื่อใหลู้กคา้เห็นหอ้งภายในหอ้งพกั โดยมีขนาด วิดิโอไซต ์กวา้ง 1920 สูง 1080 

 

 
 

ภาพท่ี 4.62  ขนาดวิดิโอ 
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ภาพท่ี 4.63 การตดัต่อวิดิโอ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.64 น าคลิปลง page face book 
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สรุปการท างาน การท างานมีขั้นตอน แตกต่างกนัไปตามช้ินงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และ

ได้รับค าแนะน าจากพนังงานท่ีปรึกษามาใช้งาน งานเก่ียว artwork จะท าเป็นแนะน าสถานท่ี

ท่องเท่ียว ซ่ึงมีการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และมีข้อมูลจากพนักงานท่ีปรึกษาเพื่อน ามาท า

โปรโมชัน่ 

วีดิโอท าโดยถ่ายจุดเด่นของท่ีพกัและบริเวณรอบท่ีพกัว่ามีสถานท่ีส าคญัตรงไหน เช่น ท่ี

พกัใกล ้BTS ก็จะถ่ายใหเ้ห็นถึง BTS การหามุมการจดัองคป์ระภาพและวิดิโอใหดู้น่าสนใจการเพิ่ม

ลูกเล่นลงไปในผลงาน 

สติกเกอร์ไลน์ผลิตโดยส่งแบบดราฟให้พนังงานท่ีปรึกษาดูและท าการดราฟ โดยมี

จุดประสงคเ์พื่อน ามาเป็นสติกเกอร์ไลน์ของท่ีพกั โดยมีหลกัส าคญัคือ การท าตวัการ์ตูนให้มีความ

เขา้กบัตวัสติกเกอร์ไลน์ และการเลือกใชโ้ทนสีในการออกแบบ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานการผลิตส่ือมลัติมีเดียส าหรับเผยแพร่ให้กบับริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป 

จ ากดั มีวคัถุประสงคเ์พื่อเพื่อศึกษาในการผลิตส่ือออนไลน์เพื่อน าไปใชเ้ผยแพร่ทาง Fan page ตน้

รักรีสอร์ท คลอง15 ใกล้มศว.องครักษ์ ตลาดต้นไม้ ศูนย์แพทย์ องครักษ์ และ ช่อง Youtube 

comepeeteepuck เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 

2564 เสร็จส้ินแลว้นั้น เพื่อศึกษาในการผลิตส่ือออนไลน์เพื่อน าไปใชใ้นส่ือสังคมออนไลน์นกัศึกษา

ไดเ้รียนรู้และไดรั้บประสบการณ์การท างานจริงในการผลิตส่ือ อาทิเช่น การท า Art work การผลิต

สต๊ิกเกอร์ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิโอ และการตดัต่อวีดิโอ และยงัไดพ้ฒันาเทคนิคการใชโ้ปรแกรม

ในการท างาน  เทคนิคการหามุมกลอ้งในการถ่ายท างาน            

5.2 ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติงาน 

 5.2.1 การใช้โปรแกรม ตอ้งเรียนรู้การท างานและตอ้งหมัน่ฝึกฝนการท างานและการใช้

โปรแกรมอยา่งสม ่าเสมอ และตอ้งส่งการใหท้นัตามท่ีก าหนด 

 5.2.2 การท างานเก่ียวกบั Art work ควรระวงัเร่ืองลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัการน าภาพมาใชง้านควร

จะศึกษาลิขสิทธ์ิกบัภาพหรือวิดิโอนั้นๆ เวลาน ามาใชง้าน 

 5.2.3 ตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ี ผา่นการพูดคุยกบัพนงังานท่ีปรึกษาเพื่อใหง้านท่ีท า

ออกมาถูกวตัถุประสงคแ์ละสามารถเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตได ้

 5.2.4 บริษทัไดป้ระโยชน์จากการผลิตผลงาน โดยสามารถน าช้ินงานไปใชเ้ผยแพร่ทางทาง 

Fan page ตน้รักรีสอร์ท คลอง15 ใกลม้ศว.องครักษ์ ตลาดตน้ไม ้ศูนยแ์พทย ์องครักษ์ และ ช่อง 

Youtube comepeeteepuck  
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ภาคผนวก  ก 
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ถ่ายภาพและวดีิโอท่ีพกั 

 

การถ่ายภาพและวิดิโอเพื่อน าไปเผยแพร่ใน Fan page Facebook 
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