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บทคัดย่อ 
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คลินิก ผ่านทางช่องทางออนไลน์ มีวตัถุประสงค ์เพื่อผลิตส่ือโปรโมทคลินิกให้เป็นท่ีรู้จกัเพิ่มมากขึ้น 
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ความงามโอเรียนน่าคลินิก ในเร่ืองของ หลกัสูตรเสริมความงามและรายการส่งเสริมการขาย วิเคราะห์
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เป็นคลิปวิดีโอภาพเคล่ือนไหวผ่านโปรแกรม อะโดบี พรีเมียโปร ใส่เสียง ใส่ค าบรรยายใตภ้าพ ใส่เอ
ฟเฟก ตรวจสอบแกไ้ข และน าไปเผยแพร่ลงแฟนเจพเฟสบุ๊ค และอินสตาแกรมของโอเรียนน่าคลินิก 
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Abstract 

 This report aimed to produce media to promote the clinic to be more popular and to post on their 

Facebook fanpage and Oriana Clinic's Instagram. The following steps in the preparation of the cooperative 

education projects were: 1) Learn about the Oriana Clinic; 2) Study about the clinic in terms of programs and 

promotions; 3) Analyze the target audience; 4) Find samples of work, create samples and present to the clinic. 

Graphics were created through Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and Canvas. The Adobe Premiere Pro 

application was also used to make a video clip, add sound, subtitles, effects, check, edit, and share to their 

Facebook fanpage and Oriana Clinic's Instagram. 

The cooperative education project, this time, we have designed 1 8  artworks and 7  video clips for the 

enterprise to grow the Oriana Clinic beauty clinic's customer base, boost confidence, and establish recognition. 

 Keywords: beauty clinic, orianna, online media 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากโอเรียนน่าคลินิกเป็นคลินิกเปิดให้บริการใหม่ ทางคลินิกจึงตอ้งการท่ีจะ

สร้างช่องทางส่ือสารทางออนไลน์ เพื่อสร้างกลุ่มผูติ้ดตามและสนใจ ท าใหค้ลินิกเป็นท่ีรู้จกัมาก

ขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการทางคลินิกทราบถึงราคาพิเศษต่างๆของคลินิกและขั้นตอนการท า

ในแต่ละกระบวนการของทางคลินิก เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและความเขา้ใจของกระบวนการ

นั้นก่อนตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการกบัทางคลินิก 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อผลิตส่ือโปรโมทคลินิกให้เป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น น าไปเผยแพร่ลงในแฟนเพจ 
เฟสบุ๊ค และอินสตาแกรมของทางโอเรียนน่าคลินิก 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564  

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ท าใหมี้ความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการผลิตส่ือออนไลน์มากขึ้น 

ไดเ้พิ่มประสบการณ์การท างานในสถานท่ีจริง 

ช้ินงานท่ีสมบูรณ์ถูกส่งต่อใหลู้กคา้สร้างรายไดจ้ริงใหก้บับริษทั 

 

 

 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั หวัขอ้รายงาน

บทบาทหนา้ท่ีของนกัศึกษาฝึกงานกราฟิกใชแ้นวคิดในการผลิตส่ือ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตส่ือดีจิทลั 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบของส่ือ 
 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการผลติส่ือดิจิทัล 

 ณเรจน์ ยิ่งนคร และคณะ. (2554) ส่ือดิจิทัล (ตรงกันข้ามกับส่ืออนาล็อก) หมายถึงส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงท างานโดยใช้รหัส ดิจิทัลในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมต้องอยู่บนพื้นฐานของ
เลขฐานสอง ในกรณีน้ี ดิจิทลั หมายถึง การแยกแยะระหวา่ง "0" กบั "1" ในการ แสดงขอ้มูลคอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมกัจะแปลขอ้มูล ดิจิทลัฐานสองแลว้จึงแสดงชั้นของเคร่ืองประมวลผลชั้นของขอ้มูล
ดิจิทลัท่ีเหนือกว่า ส่ือดิจิทลั เช่นเดียวกบัส่ือเสียง วิดีโอ หรือเน้ือหาดิจิทลัอ่ืน ๆ สามารถถูกสร้างขึ้น 
อ้างอิงถึง และได้รับการแจกจ่ายผ่านทางเคร่ืองประมวลผลข้อมูลดีจิทัด ส่ือดีจิทัลได้น ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวง เม่ือเทียบกบัส่ืออนาลอ็ก 

 Digital Media (ส่ือดิจิทลั) และมลัติมีเดีย (Multimedia) ทั้งสองค าน้ีเป็นเร่ืองของส่ือทั้งหมด
หรืออาจจะเรียกรวมว่า ส่ือใหม่ (New media ก็พอจะนบัรวมไปได ้ทั้งสองค าต่างก็มีความเก่ียวโยงกนั
ถา้คิดถึงประเภทส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นดิจิทลั คนส่วนมากคงพอนึกได ้ เน่ืองดว้ยส่วนใหญ่ลว้นเป็นส่ิงท่ีเรา
ไดเ้คยใช้อยู่แลว้ในชีวิตประจ าวนั เช่น การพิมพข์อ้ความเพื่อส่งมล ์การเปิดฟังเพลงดว้ยคอมพิวเตอร์
การชมภาพถ่ายท่ีเก็บในฮาร์ดดิสก์ การชมภาพเคล่ือนไหวผ่าน จอคอมพิวเตอร์ การดูวิดีโอ หรือการ
ติดต่อส่ือสาร ในยุคปัจจุบนั ทั้งหมดน้ีเรารับขอ้มูลผ่านส่ือท่ี เป็นดิจิทลัทั้งส้ิน และถา้หากเราน าส่ือ
ดิจิทลัทั้ง หมดน้ีมารวมเขา้ดว้ยกนั เราจะไดเ้ป็นมลัติมีเดีย (Multimedia) ซ่ึงถือเป็นส่ือใหม่ (New media)
ท่ีก าลงัมีอิทธิพลต่อการส่ือสารในยคุปัจจุบนั 
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องค์ประกอบของส่ือดิจิทัลเบื้องต้น 

เป็นอย่างเดียวกนักบัองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของมลัติมีเดียดว้ย ประกอบไปดว้ยพื้นฐาน 5 ชนิด
ไดแ้ก่ 

1.ขอ้ความ เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาของมลัติมีเดียใชแ้สดงรายละเอียดหรือเน้ือหาของเร่ืองท่ี
น าเสนอถือวา่เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของมลัติมีเดียระบบมลัติมีเดียท่ีน าเสนอผา่นจอภาพของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตวัอกัษรให้เลือกมากมายตามความตอ้งการแลว้ยงั
สามารถก าหนดลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ (โตต้อบ)ในระหวา่งการน าเสนอไดอี้กดว้ย 

2.เสียง หากในงานมลัติมีเดียมีการใช้เสียงท่ีเร้าใจและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการน าเสนอจะ
ช่วยใหร้ะบบมลัติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิง่ขึ้นนอกจากน้ียงัช่วยสร้างความน่าสนใจและน่า
ติดตามในเรื่องราวต่างๆไดเ้ป็นอย่างดีทั้งน้ีเน่ืองจากเสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ชม้ากกว่าขอ้ความหรือภาพน่ิง

ดงันั้นเสียงจึงเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับมลัติมีเดียซ่ึงสามารถน าเขา้เสียงผ่านทางไมโครโฟน 
แผน่ซีดี ดีวีดี เทปและวิทย ุเป็นตน้ 

3. ภาพน่ิง เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น
ภาพน่ิงงนบัวา่มีบทบาทต่อระบบงานมลัติมีเดียมากกวา่ขอ้ความหรือตวัอกัษร เน่ืองจากภาพจะใหผ้ลใน
เชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่านอกจากน้ียงัสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซ่ึง
มากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษรซ่ึงขอ้ความหรือ ตวัอกัษรจะมีขอ้จ ากดัทางดา้นความ แตกต่างของแต่ละ
ภาษา แต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมายไดก้บัทุกชนชาติ ภาพน่ิงมกัจะแสดงอยู่ บนส่ือชนิดต่างๆ เช่น
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพห์รือวารสารวิชาการ เป็นตน้ 

4. ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ ต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อสร้างสรรคจิ์นตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผูช้ม การผลิต ภาพเคล่ือนไหว
จะตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยูบ่า้งเก่ียวกบั ขนาคของ ไฟลท่ี์ตอ้ง
ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บมากกวา่ภาพน่ิงหลายเท่า 

5. วิดีโอ เป็นองคป์ระกอบของมลัติมีเดียท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากวิดีโอใน ระบบ
ดิจิทัล สามารถน าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกับเสียง ได้
สมบูรณ์มากกวา่องคป์ระกอบ ชนิดอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาหลกัของการใชว้ิดีโอในระบบ มลัติมีเดีย
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ก็คือการส้ินเปลืองทรัพยากรของพื้นท่ีบนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมากเน่ืองจากการน าเสนอวิดีโอดว้ย
เวลาท่ีเกิดขึ้นจริง (Real-Time) 

สรุปไดว้่าค าว่า"มลัติมีเดีย"หมายถึงการน าองคป์ระกอบของส่ือดิจิทลัชนิดต่างๆมาผสมผสาน
เข้าด้วยกันซ่ึงประกอบด้วยตัว อักษร (Text) ภาพน่ิง(Sil Image) ภาพเคล่ือนไหว(Animation) เสียง
(Sound) และวิดี โอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่ือความหมายกบัผูใ้ช้
อย่างมีปฏิสัมพนัธ์ ( Interactive Multimedia)และไดบ้รรลุผลตรงตามวตัถุประสงค์การใชง้าน ในส่วน
ของแต่ละองค์ประกอบของมลัติมีเดียทั้ง 5ชนิดจะมีทั้งขอ้ดี–ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไปตามคุณลกัษณะ
และวิธีการใชง้านส าหรับประไยชน์ท่ีจะไดรั้บจากมลัติมีเดียมีมากมายนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการค าเนินงานแลว้ยงัเพิ่มประสิทธิผลของความคุม้ค่าในการลงทุนอีกด้วยทั้งนั้นขึ้นอยู่กบัวิธีการ
น ามาประยุกด์ใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแนวคิดน้ีไดถู้กน ามาใชป้ระกอบเป็นคลิปวีดีโอขึ้นมา
เป็นการน าขอ้ความเป็นค าบรรยายเสียงบรรยายประกอบมีในส่วนของภาพเคล่ือนไหวมาใชใ้นช้ินงาน
จนกลายเป็นวีตีโอตามองคป์ระกอบของส่ือดิจิทลั  

แนวคิดเกีย่วกบัการผลติส่ือดิจิทัลที่น ามาใช้ในงานผลติคลปิน าเสนอ Orianna Clinic 

1.ขอ้ความเป็นการใชข้อ้ความเขา้ไปช่วยในการก ากบัภาพเคล่ือนไหวภายในคลิปวิดีโอท าให้
เขา้ใจในเน้ือหาคลิปวิดีโอไดง้่ายขึ้น 

 

ภาพท่ี 2.1 ภาพตวัอยา่งการใส่ขอ้ความก ากบัภาพ 
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2. เสียง เป็นการใส่เสียงเพลงประกอบ  เสียงเอฟเฟค เพื่อช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาสาระท่ีตอ้งการ
ส่ือสารไดง้่าย และยงัช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ใหแ้ก่ช้ินงาน 

3. ภาพน่ิง เป็นการใชภ้าพการบริการของลูกคา้ Orianna Clinic  มาน าเสนอให้แก่ผูรั้บชม เพื่อ
เพิ่มความน่าเช่ือถือ และแสดงใหเ้ห็นถึงการใชง้านของสินคา้ 

 

ภาพท่ี2.2 ภาพตวัอยา่งการใชภ้าพการบริการของลูกคา้ 

4. ภาพเคล่ือนไหว เป็นการใช้ตราสัญลกัษณ์ของแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั มาท าเป็น
ภาพกราฟิกเคล่ือนไหวแบบสามมิติ เพื่อใชเ้ป็นฉากเปีดตวัใหแ้ก่คลิปวีดีโอ 

5. วิดีโอ เป็นการรวมทุกองค์ประกอบของการผลิตส่ือดิจิทัล ไวใ้ห้อยู่ในคลิปเดียวกันทั้ง
ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เพื่อช่วยใหก้ารน าเสนอมีความครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 2.3 ภาพตวัอยา่งการรวมองคป์ระกอบของส่ือดิจิทลั ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบของส่ือ 

พรจิต สมบติัพานิช (2547) ส่ือ เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีน าเสนอเน้ือหาของสาร ไม่ว่าจะเป็น
ข่าว ข้อมูลบันเทิง หรือโฆษณาไปสู่ผู ้บริโภค การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยี น ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือท่ีพฒันาให้ดีขึ้น นับจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ
ส่ิงพิมพพ์ฒันาเป็นรูปแบบของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทร ทศัน์ ในปัจจุบนัการพฒันา
ระบบเทคโนโลยไีม่หยุคน่ิง ส่ืออินเทอร์เน็ตพฒันาขึ้นมาเพื่อการติดต่อส่ือสารเพิ่มขึ้น ดงันั้นกล่าวไดว้่า
การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะของการใชส่ื้อ
เพื่อการกระจายเสียงวิทยโุทรทศัน์ คือ ส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ส่ือแต่ละประเภทมีคงัน้ี 

ส่ือประเภทฉาย 

ส่ือส่ิงพิมพ ์

ส่ือประเภทเสียง 

ส่ือกิจกรรม 

ส่ือวสัดุ 

ส่ือประเภทกอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน์ คือการใชส้ายน าสัญญาณและใชซ้อฟแวร์จดัการให ้ขอ้มูล 

ในเคร่ืองหน่ึงไปแสดงผลบนเคร่ืองอ่ืน ได้ ส่ือมัลติมีเดียก็ได้พฒันาขึ้นตามล าดับ และถูก
น าไปใชใ้นประโยชน์ใน ระบบเครือข่ายเลก็ ๆ (IAN) นัน่คือเร่ิมใชเ้ป็นส่ือแบบออนไลน์ (online) อาศยั
สายสัญญาณท่ีเช่ือมโยงติดต่อกนันั้นน าขอ้มูลมลัติมีเดียจากเคร่ืองแม่ข่าย (server) กระจายไป แสดงผล
ท่ีทุกเคร่ืองท่ีเป็น ลูกข่าย (cents) ใน เครือข่าย (network) 

ข้อดีของส่ือออนไลน์ 

1. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ ส่ือโดยไร้พรมแดน 

2. สามารถปรับปรุงขอ้มูลไดต้ลอด 

3. มีการปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้ 
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4. ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

5. สามารถเลือกเรียนไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 

6.สร้างความรับผิดชอบ ความมัน่ใจในตนเอง 

ข้อเสียของส่ือออนไลน์ 

1. ผูเ้รียนตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. ตอ้งมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

3.บางคร้ังอาจมีปัญหาทางดา้นเทคนิคเวลาใชง้าน 

4.ค่าใชจ่้ายในการใชง้านอินเตอร์เน็ต 

5.ตน้ทุนในการพฒันาแบบเรียนสูง 

6.ผูมี้ความรู้ในการผลิตและออกแบบส่ือใหมี้คุณภาพหาไดย้าก 

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

มูฮัมมะอสัรี มูฮัมหมดัอูเซ็น. (ม.ป.ป.) มีด้วยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลกัษณะของการน ามาใช้โดย
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลกัคงัน้ี 

1.Weblogs 

2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีใช้ส าหรับ
เช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อร่วมกัน
แลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัทั้งคา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษาเช่น Facebook, His, Ning , 
LinkedIn, Myspace, Youmeo,Friendster 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกนัวา่ "บลอ็กจ๋ิว" 

4. Online Video เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความ
นิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาท่ีน าเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูกจ ากดั 
โดขผงัรายการท่ีแน่นอนและตายตวั ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถติดตามชมไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะไม่มี
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โฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการ และขงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็วิ
ดี โออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ านวนมากอีกดว้ย เช่น YouTube, MSN, Yahoo 

แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบส่ือความรู้ท่ีน ามาใช้เผยแพร่ผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

โดยผูร้ายงานไดน้ าส่ือสังคมออนไลน์ เขา้มาช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูล  ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่าน
แพลตฟอร์ม Facebook ซ่ึงมีผูติ้ดตาม Facebook Fanpage Orianna Clinic เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

 

ภาพท่ี 2.4 ภาพตวัอยา่งการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage เผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ           บริษทั ที พี ไฮเทค กรุ๊ป จ ากดั 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ        34/3 ซอย เพชรเกษม 50/1 แขวง บาง หวา้ เขตภาษี 

เจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

 

     

 

  

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ที พี ไฮเทค กรุ๊ป จ ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ทีพีไฮเทคกรุ๊ป จ ากดั สตูดิโอ T369 เป็นสตูดิโอถ่ายภาพแบบครับวงจร ท่ีมา คุณระพีภสัร์ บวร

พิศาลภสัร์ เป็นช่างแต่งหน้า และ PR marketing ของแบรนด์น ้ าหอม esxense จึงอยากท่ีจะท าสตูดิโอ

ส าหรับถ่ายภาพเพื่อหารายไดอี้กทางหน่ึงและยงัเป็นการเพิ่มโอกาศในการไดลู้กคา้ท่ีมากขึ้น  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ต าแหน่งพนกังาน บริษทัที พี ไฮเทค กรุ๊ป จ ากดั 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา ภาพยนตร์- โทรทศัน์และส่ือดิจิทลั มหาวิทยาลยัสยาม 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาโดยได้รับมอบหมายให้สร้างสรรค์ผลิตส่ือ วีดิโอ และ Artwork ในช่องทาง 

Facebook Fanpage Orianna Clinic คลินิก ฟิลเลอร์ โบทอ็กซ์ ปรับรูปหนา้ หนา้เรียว ยกกระชบั ผลิตส่ือ

เพื่อแนะน าคลินิกเสริมความงาม โอเรียนน่าคลินิก จากการท างานไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการรับผิดชอบการ

ท างานดงัต่อไปน้ี  

3.4.1ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 

นาย ศุภศิษฏ ์เน่ืองไชยยศ รับผิดชอบในงาน Production ท าหนา้ท่ี ช่างภาพ ก ากบัมุมกลอ้งและ 

ควบคุมเสียง   

วิดีโอตวัท่ี 1. นอ้งนินิวคนสวยมาท า เลเซอร์ก าจดัขนรักแร้+  ขาวใส 

วิดีโอตวัท่ี 2. ถา้โบ กบั fat เอาไม่อยู ่คุณเคยลอง Hifu รึยงั? 

วิดีโอตวัท่ี 3. เลเซอร์ขนรักแร้ หยดุขน หยดุคล ้า 

วิดีโอตวัท่ี 4. ใหผ้ิวใสออร่า ทะลุแมส  ดว้ยโปรแกรม Meso Aura Treatment 

 วิ ดี โอตัว ท่ี  5. ล็อคดีนักลดซะ เลย ! ! !  รับ ส่วนลดทันทีมากกว่ า 50% (จ านวนจ ากัด ) 

และโปรแกรม Super Hifu Lifting 

วิดีโอตวัท่ี 6. สิวบุกท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ!จดัการดว้ยโปรแกรม Acne Advance Laser 

 วิดิโอตวัท่ี 7. "สวยออร่าท่ีโอเรียนน่าคลินิก" 

นางสาว ธัญชนก พงษ์พาช านาญเวช รับผิดชอบในงาน post-production ท าหน้าท่ีผลิต artwork  คอน

เทน(Content) Fanpage Facebook Orianna Clinic  

Artworkท่ี 1. บอกลาเหนียง! ใบหน้าแลดูเรียวขึ้น จะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยสุดปัง  ด้วย

โปรแกรม Super Hifu Lifting 

Artworkท่ี 2. เคลียร์ครบ จบทุกปัญหาสิว พร้อมดูแลผิว 14 ขั้นตอน 
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Artworkท่ี 3. เผยผิวสวยใสด้วยโปรแกรมสุดพิเศษ "Meso aura Treatment + Whitening 

mask” 

Artworkท่ี 4. ดีลสุดปังเฉพาะจองออนไลน์เท่านั้น! ถูกมากก Acne Advance Laser 

Artworkท่ี 5. "ยกแขนสูงแค่ไหนก็มัน่ใจ...ไร้หนังไก่ เผยผิวเรียบเนียน"ด้วยโปรแกรม 

เลเซอร์ก าจดั   ขนรักแร้ ท่ีสามารถก าจดัลึกถึงรากขน 

Artworkท่ี 6. สาวๆคนไหนท่ีอยากใหห้นา้ยกกระชบัแบบไม่ตอ้งฉีดไม่ตอ้งดึงโอเรียน่า ขอ

แนะน า โปรแกรมน้ีเลยค่ะ "โปรแกรม Super Hifu Lifting" 

Artworkท่ี 7. Orianna Signature Treatment 

Artworkท่ี 8. มัน่ไม่ไหว เอาอะไรมาตา้น เผยผิวให้สวยใส่ไร้ขนไดง้่ายๆ ดว้ยโปรแกรม 

เลเซอร์ขน 

Artworkท่ี 9. วนัน้ีเราจะพามาดูปัญหาของสิวท่ีเกิดจากการใสแมสกก์นัค่ะ 

Artworkท่ี 10. "ยงิจนยก!“  กบัโปรแกรม Super Hifu Lifting 

Artworkท่ี 11. สู้สิวกบัโปรแกรม กูห้นา้ใสใน 14 ขั้นตอน Acne Advance Laser 

Artworkท่ี 12. อะไรจะพงั แต่หนา้ตอ้งปังไวก่้อน!4 จุดโหงวเฮง้ สุดปัง ปรับแลว้มี แต่ค าว่า

เฮง 

Artworkท่ี 13. ลดประชดลอ็คดาวน์ รับส่วนลดมากกวา่ 50% บอกลาเหนียงกวนใจ  

Artworkท่ี 14. "เนียนใสไร้ขน" กบัทุกโปรแกรมเลเซอร์ขนถาวร 

Artworkท่ี 15. “Lay Off สิวใหห้มดไปจากหลงั"ดว้ยโปรแกรม AURA BACK SHEET 

Artworkท่ี 16. ไม่กลา้ใส่สายเด่ียว?  ผิวเป็นตุ่มเป็นหนงัไก่? 

Artworkท่ี 17.  5 จุด ของผูห้ญิงท่ีหนุ่มๆชอบมองมากท่ีสุด 

Artworkท่ี 18.  วบัๆแวมๆ อยูม่ ั้ย มาเลเซอร์ขนนอ้นกนัเถอะเลเซอร์Bikini  

Artworkท่ี 19 โปรดียท่ี์โอเรียนน่า ดีลสุดปังเฉพาะจองออนไลน์เท่านั้น! ถูกมากก 
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นาย ชลสิทธ์ิ แซ่เตีย รับผิดชอบในงาน Post-Production ท าหนา้ท่ี ตดัต่อเรียบเรียง  Footage  

วิดีโอตวัท่ี 1. นอ้งนินิวคนสวยมาท า เลเซอร์ก าจดัขนรักแร้+  ขาวใส 

วิดีโอตวัท่ี 2. ถา้โบ กบั fat เอาไม่อยู ่คุณเคยลอง Hifu รึยงั? 

        วิดีโอตวัท่ี 3. เลเซอร์ขนรักแร้ หยดุขน หยดุคล ้า 

       วิดีโอตวัท่ี 4. ใหผ้ิวใสออร่า ทะลุแมส  ดว้ยโปรแกรม Meso Aura Treatment 

วิดีโอตัวท่ี 5. ล็อคดีนักลดซะเลย!!! รับส่วนลดทันทีมากกว่า50% (จ านวนจ ากัด)กับ

โปรแกรม    Super Hifu Lifting 

วิดีโอตวัท่ี 6. สิวบุกท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ!จดัการดว้ยโปรแกรม Acne Advance Laser 

        วิดีโอตวัท่ี 7. "สวยออร่าท่ีโอเรียนน่าคลินิก"         

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 นาย ระพีภสัร์ บวรพิศาลภสัร์  ต าแหน่ง ผูบ้ริหาร บริษทัทีพี ไฮเทค กรุ๊ป จ ากดั 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาปฏิบติังาน ตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

14 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 

Artwork. บอกลาเหนียง! ใบหนา้แลดูเรียวขึ้น จะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยสุดปัง  ดว้ยโปรแกรม 

Super Hifu Lifting 

Artwork. "ยกแขนสูงแค่ไหนก็มัน่ใจ...ไร้หนงัไก่ เผยผิวเรียบเนียน"ดว้ยโปรแกรมเลเซอร์ก าจดั 

Artwork.  เคลียร์ครบ จบทุกปัญหาสิว พร้อมดูแลผิว 14 ขั้นตอน 

Artwork.  เผยผิวสวยใสดว้ยโปรแกรมสุดพิเศษ "Meso aura Treatment + Whitening mask” 

วิดีโอ. นอ้งนินิวคนสวยมาท า เลเซอร์ก าจดัขนรักแร้+  ขาวใส 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 1. 

 

21 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 

Artwork. สาวๆคนไหนท่ีอยากใหห้นา้ยกกระชบัแบบไม่ตอ้งฉีดไม่ตอ้งดึงโอเรียนน่าขอ

แนะน าโปรแกรมน้ีเลยค่ะ "โปรแกรม Super Hifu Lifting" 

Artwork. Orianna Signature Treatment 

วิดีโอ. ถา้โบ กบั fat เอาไม่อยู ่คุณเคยลอง Hifu รึยงั? 

วิดีโอ. เลเซอร์ขนรักแร้ หยดุขน หยดุคล ้า 

 

 

 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 
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 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 2. 

 

28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 

Artwork. มัน่ไม่ไหว เอาอะไรมาตา้น เผยผิวใหส้วยใส่ไร้ขนไดง้่ายๆ ดว้ยโปรแกรม เลเซอร์ขน 

Artwork. วนัน้ีเราจะพามาดูปัญหาของสิวท่ีเกิดจากการใสแมสกก์นัค่ะ  

วิดีโอ. "สวยออร่าท่ีโอเรียนน่าคลินิก" 

วิดีโอ. เลเซอร์ขนรักแร้ หยดุขน หยดุคล ้า 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 3. 

 

5 กรกฎาคม – 11 กรกฎาคม 

Artwork. "ยงิจนยก!“  กบัโปรแกรม Super Hifu Lifting 

Artwork. สู้สิวกบัโปรแกรม กูห้นา้ใสใน 14 ขั้นตอน Acne Advance Laser 

Artwork. อะไรจะพงั แต่หนา้ตอ้งปังไวก่้อน!4 จุดโหงวเฮง้ สุดปัง ปรับแลว้มีแต่ค าวา่เฮง 

วิดีโอ. ใหผ้ิวใสออร่า ทะลุแมส  ดว้ยโปรแกรม Meso Aura Treatment 

 

 

 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 
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 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 4. 

 

12 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 

Artwork. “Lay Off สิวใหห้มดไปจากหลงั"ดว้ยโปรแกรม AURA BACK SHEET 

Artwork. "เนียนใสไร้ขน" กบัทุกโปรแกรมเลเซอร์ขนถาวร 

Artwork. ลดประชดลอ็คดาวน์ รับส่วนลดมากกวา่ 50% บอกลาเหนียงกวนใจ  

วิดีโอ. ลอ็คดีนกัลดซะเลย!!! รับส่วนลดทนัทีมากกวา่50% (จ านวนจ ากดั) กบัโปรแกรม Super 

Hifu Lifting 
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 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 5. 

 

19 กรกฎาคม – 25 กรกฎาคม 

Artwork. 5 จุด ของผูห้ญิงท่ีหนุ่มๆชอบมองมากท่ีสุด 

Artwork.ไม่กลา้ใส่สายเด่ียว?  ผิวเป็นตุ่มเป็นหนงัไก่? 

Artwork.โปรดีท่ีโอเรียนน่า ดีลสุดปังเฉพาะจองออนไลน์เท่านั้น! ถูกมากก 

วิดีโอ.สิวบุกท่ีเกิดจากหลายสาเหตุ!จดัการดว้ยโปรแกรม Acne Advance Laser 
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 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 

 

ตารางท่ี 3.6 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 6. 

26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 

Artwork. วบัๆแวมๆ อยูม่ ั้ย มาเลเซอร์ขนนอ้นกนัเถอะ 

Artwork. นวตักรรมแสงบ าบดั มิติใหม่เพื่อผิวสวย 

ตารางท่ี 3.7 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 7. 

 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 
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2 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 

 จ.                 อ.                 พ.                 พฤ.                 ศ.                 ส.                 อา. 

คุยงาน/รับงาน  

ไปถ่ายงานท่ี 
Clinic 

 

ตัดคลปิ  

ท า Art work  

ส่งงาน  

โพสงานของ
สัปดาห์ท่ีแล้ว 

 

ตารางท่ี 3.8 แสดงระยะเวลากระบวนการผลิต 8. 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 

ภาพท่ี 3.3 Sony a7 ii 

 
ภาพท่ี 3.4 Sony a6400 

 
ภาพท่ี 3.5 Ronin sc 
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ภาพท่ี 3.6 Saramonic Blink 500 Pro B2 

 
ภาพท่ี3.7 แฟลชถ่ายภาพ GODOX STUDIO FLASH QT600 jpckemang 

 
ภาพท่ี 3.8 Farseeing FD-R800 ไฟต่อเน่ือง 800W มาพร้อม บานดอ+หลอดไฟและขาตั้งไฟ 
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ภาพท่ี 3.9 คอมพิวเตอร์ 

 
 

 
ภาพท่ี 3.10 โปรแกรมท่ีใชต้ดัต่อ 

 
โปรแกรม Microsoft Power Point 2019 

โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020 

โปรแกรม Adobe After Effect 2020 

โปรแกรม Adobe Lightroom 2020 

 



บทท่ี 4 

ผลการจัดท าโครงงาน 

 

จากการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั ที พี ไฮเทค กรุ๊ป จ ากัด  (TP Hitech Group) ทาง

ผู ้จัดท าได้ผลิตส่ือเพื่อแนะน าคลินิกเสริมความงามโอเรียนน่าคลินิก  (orianna - clinic) ตั้ งแต่

กระบวนการขั้นเตรียมการผลิต (Pre- Production) ขั้นการผลิต (Production) และขั้นหลงัการผลิต (Post-

Production) โดยมีรายระเอียดดงัน้ี 

 

ดูแลแฟนเพจ (Fan Page) โอเรียนน่าคลินิก 

ผลิตคลิปวิดีโอโปรโมท (Promote) และแนะน าโปรโมชัน่ (Promotion) ของทางคลินิก 7 คลิป 

ออกแบบอาร์ตเวิร์ค (Artwork) โปรโมทคลินิก และแนะน าโปรโมชัน่ของทางคลินิก 18 ตวั 

ต่อไปน้ีจะอธิบายขั้นตอนการท างานในแต่ละขั้นตอน 

 

4.1 ข้ันตอนการสร้างแฟนเพจ และ ดูแลแฟนเพจ  

      Orianna Clinic คลนิิก ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ปรับรูปหน้า หน้าเรียว ยกกระชับ 

เน่ืองจากทางโอเรียนน่าคลินิกเป็นคลินิกท่ีเปิดท าการใหม่จึงท าให้ยงัไม่มีการจดัตั้งแฟนเพจ

อย่างเป็นทางการ  ทางผูจ้ดัท าจึงไดส้ร้างแฟนเพจให้กบัทางโอเรียนน่าคลินิก โดยจดัท าขึ้นทั้งหมด 2 

ช่องทางคือ แฟนเพจบนเฟสบุ๊ค (Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) และเร่ืองการดูแลโพสต์

ของเพจทางผูจ้ดัท าจะรับบรีฟ (Brief) จากทางผูบ้ริหารว่างานแต่ละตวัควรลงวนัใด ก่อนท่ีจะน ามา

โพสตล์งเพจทุกคร้ังเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของทางผูบ้ริหารและทางคลินิกมากท่ีสุด และจะมีการ

ท าตารางสรุปยอด ไลค ์(Like) และ ยอดแชร์ (Share) ทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลตอบรับ และเพื่ออพัเดท 

(Update) ความคืบหนา้ของเพจใหก้บัทางคลินิก  
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รูปท่ี 4.1 แฟนเพจเฟสบุ๊คโอเรียนน่าคลินิก 

 

รูปท่ี 4.2 อินสตาแกรมโอเรียนน่าคลินิก 
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รูปท่ี 4.3 ตารางสรุปยอดไลค ์และ ยอดแชร์ ของเพจเฟสบุ๊ค 

 

4.2 ขั้นตอนการผลติคลปิวิดีโอโปรโมทและแนะน าโปรโมช่ันของทางคลนิิก  

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

ในขั้นตอนการผลิตคลิปเร่ิมจากการคุยกบัทางคลินิกโอเรียนน่าวา่ตอ้งการคลิปท่ีเป็นรูปแบบใด 

ในความตอ้งการของคลินิกนั้นตอ้งการคลิปท่ีมีความขาวฟุ้ง ดูสะอาดตา และตอ้งการให้ตวัคลิปมีความ

หรูหรา (Luxury) และเม่ือทราบความตอ้งการของทางคลินิกทางผูจ้ดัท าจึงหาตวัอย่างงานต่างๆ จากทาง

คลินิกอ่ืนๆท่ีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการของทางคลินิกมากท่ีสุด เพื่อเป็นการเรียนรู้งาน และ น ามาปรับ

ใช้ในงานท่ีท า หลงัจากหาตวัอย่างงานเสร็จทางผูจ้ดัท าได ้มีการตดัคลิปตวัอย่าง และน าไปน าเสนอ

ใหก้บัทางคลินิกดูก่อน เพื่อใหส้ามารถจบัทางไดว้า่คลินิกตอ้งการคลิปแบบใด เพื่อใหส้ะดวกในงานช้ิน

ต่อๆไป ในขั้นตอนน้ีเกิดปัญหาในเร่ืองของแสงและสีของคลิปวิดีโอ เน่ืองจากจอภาพของ สมาร์ทโฟน
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(Smartphone) และ คอมพิวเตอร์ (computer) แต่ละเคร่ือง นั้นแสดงผลแตกต่างกนั ทางผูจ้ดัท าจึงอธิบาย

ใหท้างผูบ้ริหาร และ ทางคลินิกฟังจึงท าใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

 

 

รูปท่ี 4.4 ประชุมกบัผูบ้ริหาร ที พี ไฮเทค กรุ๊ป จ ากดั 
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รูปท่ี 4.5 ประชุมกบัทีมผูจ้ดัท า 

 

 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งคลิปวิดีโอจากคลินิกอ่ืน1 
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รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งคลิปวิดีโอจากคลินิกอ่ืน2 

 

ขั้นตอนการผลติ (Production) 

 หลงัจากทางคลินิกเห็นว่างานเป็นไปตามแบบท่ีทางคลินิกตอ้งการแลว้ทางผูจ้ดัท าจึงเร่ิมผลิต

งาน โดยการท าคลิปในแต่ละสัปดาห์ทางผูจ้ ัดท าจะรอรับบรีฟงานจากทางผูบ้ริหารว่าสัปดาห์น้ีท า

โปรแกรมอะไร หลงัจากไดรั้บบรีฟผูจ้ดัท าจะเร่ิมจากการหาขอ้มูลของโปรแกรมนั้นก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือ

ท า  เพื่อท่ีจะไดห้าส่วนท่ีส าคญัและส่วนท่ีควรเนน้ของโปรแกรมนั้น การผลิตผลงานจะผลิต 1–2 คลิป

ต่อสัปดาห์ในการจดัท าคลิปวิดีโอส่วนใหญ่จะเป็นการโปรโมทคลินิก และ โปรโมทโปรแกรมของทาง

คลินิก โดยทางคลินิกนั้นตอ้งการให้เห็นถึงความหรูหราของทางคลินิก การเดินทางท่ีสะดวก และ 

บริการท่ีดีของทางคลินิก หลงัจากได้รับบรีฟแลว้จึงเดินทางไปถ่ายอินฟูเอนเซอร์ (Influencer)  ท่ีโอ

เรียนน่าคลินิก 

เน่ืองจากสถานะการณ์โควิด  (Covid-19) ท าให้ไม่สามารถเข้าไปถ่ายงานท่ีคลินิกได้ตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ดิมเป้าหมายท่ีตั้งไวค้ือถ่ายอินฟูเอนเซอร์ 1 คน ต่อ 1 คร้ังท่ีเขา้ไปถ่าย ทางผูจ้ดัท าจึง

เปล่ียนเป็นถ่าย อินฟูเอนเซอร์ 2 คน ต่อ 1 คร้ังท่ีเขา้ไปถ่าย และพยายามเก็บฟุตเทจ (Footage) ใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเดินทางไปถ่าย ในการถ่ายจะมีการถ่ายสัมภาษณ์อินฟูเอนเซอร์ ถ่าย

ขั้นตอนการท า และ เก็บภาพแทรก (Insert) ภายในคลินิก และ รอบๆคลินิก และเม่ือถ่ายเสร็จ ก็น า

กลบัมาเรียงฟุตเทจ โดยตั้งขนาดคลิปแนวนอนเป็น 1920 x 1080 พิกเซล (Pixel) และแนวตั้งเป็น 1080 x 
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1350 พิกเซลล์ ในการผลิตคลิปทางผูจ้ ัดท านั้นได้เลือกฟุตเทจท่ีสวย และ เป็นเน้ือหาส าคัญเท่านั้น 

เพื่อให้คลิปนั้นออกมาดูดี ไม่ยืดเยื้อ และ ไม่น่าเบ่ือ และเม่ือวางฟุตเทจเสร็จทางผูจ้ดัท าก็จะหาเสียง 

(Sound) และ เอฟเฟค (Effect) ต่างๆ เพื่อน ามาประกอบคลิป ซาวด์ส่วนใหญ่ท่ีใช้ก็จะเป็นแนวสดใส 

สบายๆ และมีความ หรูหราเล็กนอ้ย เพื่อให้เห็นถึงความสดใสของตวัอินฟูเอนเซอร์ และ ความหรูหรา

ของคลินิก และ เอฟเฟคท่ีใชจ้ะเป็น เอฟเฟคท่ีเก่ียวกบัความสวยงาม เช่น เพชรว๊ิงๆ ใชต้อนท่ีอินฟูเอน

เชอร์พูดเร่ืองความสวย เอฟเฟคตกใจ เม่ือ อินฟูเอนเซอร์ พูดเร่ืองท่ีน่าสนใจ เช่น ราคาถูก! มาก! และ

น ามาใส่ในคลิปเม่ือเรียงฟุตใส่เสียงใส่เอฟเฟคเสร็จ จึงน าตลิปมาปรับแสง ทางคลินิกตอ้งการความขาว

ฟุ้งทางผูจ้ดัท าจึงปรับแสงให้สว่างขึ้น แลว้จึงปรับเบลอ (Gaussian Blur) เพื่อให้ภาพเบลอ และ ปรับ

เป็นโหมดสกรีน (Screen) เพื่อให้กลืนไปกบัพื้นผิวของภาพ จะท าให้ไดภ้าพท่ีออกมาขาวและฟุ้ง และ

เม่ือตวัคลิปวิดีโอทางผูจ้ดัท าก็จะท าตวัปกคลิปต่อ โดยการท าปกคลิปนั้นจะไม่ใชข้อ้ความท่ีเยอะเกินไป 

ใชสี้ท่ีเขา้กบัธีมของคลิป และพยายามจดัเรียงให้ดูน่าสนใจท่ีสุด เม่ือตดัคลิป และ ตรวจสอบความถูก

ตอ้งเรียบร้อยแลว้ จึงน าไปส่งใหก้บัทางผูบ้ริหาร และจึงปรับแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

 

รูปท่ี 4.8 ตวัอยา่งการบรีฟงานจากทางผูบ้ริหาร 
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รูปท่ี 4.9 การตั้งกลอ้งและการจดัไฟ 

 

รูปท่ี 4.10 การถ่ายขั้นตอนการท า 
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รูปท่ี 4.11 ถ่ายเก็บอินเสิร์ทภายในคลินิก 

 

รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนการตดัคลิปวิดีโอในสัปดาห์ท่ี 4 

 

จากรูปภาพท่ี 4.12 คือขั้นตอนการตัดต่อเรียงฟุตเทจโดยขั้นตอนน้ีจะเร่ิมด้วยการหาเพลง

ประกอบ แนวคิดของการเลือกเพลง จะดูจากบรีฟท่ีไดรั้บว่าวิดีโอนั้นๆตอ้งการอารมณ์ประมาณไหน 

พอไดเ้พลงประกอบแลว้จึงเร่ิมเรียบเรียงฟุตเทจ โดยจะเร่ิมตน้ตวัคลิปดว้ย อินฟูเอนเซอร์ท่ีพูดเก่ียวกบั

ปัญหาบนใบหนา้ของตวัเอง แลว้จึงตดัเขา้วิดีโอประกอบขั้นตอนการท า หลงัจากนั้นจึงตดัเขา้อินฟูเอน

เซอร์ท่ีพูดเก่ียวกบัความรู้สึกหลงัจากท าโปรแกรม และตดัขึ้นภาพก่อน และหลงัจากการท าโปรแกรม
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แลว้จึงจบดว้ย อิฟูเอนเซอร์พูดสโลแกน (Slogan) ของคลินิก หลงัจากนั้นจึงใส่ขอ้ความใตค้ลิป และเอฟ

เฟค ประกอบคลิป หลงัจากเรียงฟุตเทจ ใส่เพลงประกอบ และ ทุกอย่างจบครบแลว้จึงน าคลิปมาแต่งสี 

แลว้จึง เอกพอต ส่งใหก้บัผูบ้ริหาร และคลินิกตรวจสอบ และน าคลิปมาปรับแกต้ามความเหมาะสม 

 

 

รูปท่ี 4.13 รูปภาพตวัอยา่งคลิปวิดีโอลิงคว์ิดีโอ 

 

ขั้นตอนหลังการผลติ (Post-Production) 

หลงัจากปรับแกแ้ละทางคลินิกตรวจสอบงานเรียบร้อยแลว้จึงน าไปโพสตล์งแฟนเพจเฟสบุ๊ค 

และ อินสตาแกรม ในสัปดาห์ถดัไป และมีการติดตามผลตอบรับทุกสัปดาห์ โดยโพสตท่ี์ลงอินสตาแก

รมจะโพสตเ์ป็น ไอทีวี (IGTV) เน่ืองจากเป็นคลิปท่ีมีความยาวเกินกวา่ท่ีจะลงแบบปกติได ้ 

 

https://www.facebook.com/OriannaClinicCenter/videos/267517168481514
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รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งคลิปวิดีโอท่ีน าไปโพสตล์งแฟนเพจเฟสบุ๊ค 

 

 

รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งคลิปวิดีโอท่ีน าไปโพสตล์งแฟนเพจอินสตาแกรม 
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4.3 ขั้นตอนการผลติอาร์ตเวิร์คโปรโมท และ แนะน าโปรโมช่ันของทางคลนิิก  

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

 ในขั้นตอนการผลิตอาร์ตเวิร์คเร่ิมจากการคุยกบัทางคลินิกโอเรียนน่าว่าตอ้งการอาร์ตเวิร์คท่ี

เป็นรูปแบบใด ในความตอ้งการของทางคลินิกนั้นตอ้งการให้อาร์ตเวิร์คมีความลกัชวัร่ี เรียบหรู ขอ้มูล

ไม่เยอะ และตอ้งเขา้ใจง่าย หลงัจากทางผูจ้ดัท าไดรั้บโจทยก์็จะหาตวัอยา่งงานท่ีเป็นรูปแบบเดียวกบังาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย และทางผูจ้ดัท าพยายามดูงานให้เยอะท่ีสุดเพื่อท่ีจะสามารถน ามาปรับใชก้บัผลงาน

ของทางผผูจ้ ัดท าได้ และเม่ือหาตัวอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเร่ิมหาข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมท่ีได้รับ

มอบหมายว่า โปรแกรมน้ีราคาเท่าไหร มีข้อดีอะไร และดูโปรโมชั่นของทางคลินิกว่ามีอะไรบา้ง 

เพื่อท่ีจะน ามาใส่ในตวัอาร์ตเวิร์ค และหาโทนสีท่ีจะใชใ้นการท าอาร์ตเวิร์ค ในการหาโทนสีทางผูจ้ดัท า

เลือกท่ีจะหาไปในโทนสีน ้ าเงิน และ สีทองเน่ืองจากเป็นสีของทางคลินิก หลงัจากหาขอ้มูลและโทนสี

ทั้งหมดแลว้ก็ไดมี้การทดลองท าตวัอย่างงานเพื่อส่งไปให้กบัทางคลินิกดูเพื่อให้ทางคลินิก แนะน าว่า

ควรปรับแกต้รงส่วนใด เพื่อใหไ้ดง้านท่ีตรงตามความพอใจของทางคลินิกมากท่ีสุด 

 

 

รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งอาร์ตเวิร์คจากคลินิกอ่ืน1 
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รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งอาร์ตเวิร์คจากคลินิกอ่ืน2 

 

 

รูปท่ี 4.18 โทนสีท่ีใชใ้นการท าอาร์ตเวิร์ค 
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ขั้นตอนการผลติ (Production) 

โดยการท าอาร์ตเวิร์คในแต่ละสัปดาห์ทางผูจ้ดัท าจะรอรับบรีฟงานจากทางผูบ้ริหารว่าสัปดาห์

น้ีท าโปรแกรมใด หลงัจากไดรั้บบรีฟผูจ้ดัท าจะเร่ิมจากการหาขอ้มูลของโปรแกรมนั้นอีกรอบก่อนท่ีจะ

เร่ิมลงมือท า  เพื่อตรวจสอบขอ้มูลนั้นอีกที เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะน ามาใส่ในตวัอาร์ตเวิร์ค 

การผลิตผลงานจะผลิต 2-3 ตัวต่อสัปดาห์ในการจัดท าอาร์ตเวิร์คส่วนใหญ่จะเป็นการโปรโมท

โปรโมชั่นของทางคลินิก ในการท าอาร์ตเวิร์คทางคลินิกนั้นตอ้งการให้อาร์ตเวิร์คนั้นมีความความ

หรูหรา หลงัจากไดรั้บบรีฟแลว้ทางผูจ้ดัท าก็จะหารูปนางแบบ โดยจะหาจากฟรีพิก (Freepik) หรือ หา

จากอินสตาแกรมของอินฟูเอนเซอร์ และก่อนท่ีจะน าภาพของอินฟูเอนเซอร์มาใช้นั้นจะมีการขอ

อนุญาติจากเจา้ของภาพก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลงั โดยการหารูปรูปท่ีใช้ก็จะเป็นรูปท่ี

สอดคลอ้งกบัตวัโปรแกรม เช่น เลเซอร์ขนนาก็จะเป็นภาพนางแบบก าลงัเอามือแตะท่ีขา และเม่ือหา

รูปแบบไดก้็จะเร่ิม น าภาพและขอ้ความมาจดัวางเลยเ์อาทใ์นโปรแกรม อะโดบี อิลลสัเตเตอร์โดยวางให้

ตวัราคาเด่นเพื่อดึงดูดสายตาใหม้องไปท่ีราคาก่อน และลดขอ้ความใหน้อ้งลงเน่ืองจากขอ้ความเยอะจะ

ท าให้ตวั artwork ไม่น่าสนใจ โดยตั้งขนาดอาร์ตเวิร์คดงัน้ี ภาพแนวนอนจะตั้งขนาดเป็น 1080 x 720 

พิกเซล ภาพแนวตั้งจะตั้งขนาดเป็น 720 x 1080 พิกเซล และ ภาพส่ีเหล่ียมจตุัรัสจะตั้งขนาดเป็น 1080 x 

1080 พิกเซล เม่ือตั้งหน้ากระดาษเสร็จจึงน าทุกอย่างมาจดัเลยเ์อาท์ (Layout) ให้ออกมาดูดี ไม่รก และ

ตรงตามความตอ้งการของคลินิก โดยคอนเช็ปคือขาวสะอาดตาและตอ้งสวย ในสัปดาห์แรกสีท่ีใช้ใน

การท าอาร์ตเวิร์คจะเป็นสีโทนน ้าเงินเขม้ และ สีทองเป็นหลกั เพื่อใหค้นเห็นและจดจ าก่อน แลว้สัปดาห์

ต่อๆปจึงเปล่ียนเป็นสีโทนเพยฟ์ู (Playful) เน่ืองจากทางคลินิกตอ้งการไดอ้าร์ตเวิร์คท่ีสว่างและสดใส

มากขึ้น ทางผูจ้ดัท าจึงเปล่ียนโทรสีใหม่ โดยจะเนน้สีออกโทนสดใสๆ แต่ยงัคงความเป็นน ้าเงินกบัทอง

อยู่บา้ง  และเม่ือท าเสร็จตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ จึงน าไปส่งให้กบัทางผูบ้ริหาร และจึง

ปรับแกไ้ขตามค าแนะน า 
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รูปท่ี 4.19 รูปนางแบบจากฟรีพิก 

 

 

รูปท่ี 4.20 รูปนางแบบท่ีหาจากอินสตาแกรมของอินฟูเอนเซอร์ 
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รูปท่ี 4.21 ตวัอยา่งอาร์ตเวิร์ค1 

 

 

รูปท่ี 4.22 ตวัอยา่งอาร์ตเวิร์ค2 
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ขั้นตอนหลงัการผลติ (Post-Production) 

 หลังจากปรับแก้และทางคลินิกตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้วจึงน าไปโพสต์ลงแฟนเพจใน

สัปดาห์ถดัไป และมีการติดตามผลตอบรับทุกสัปดาห์ โดยการลงอาร์ตเวิร์คในอินสตาแกรมนั้นจะ

เปล่ียนขนาดของปกโพสตใ์หเ้ป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสก่อนเสมอ 

 

 

รูปท่ี 4.23 ตวัอยา่งอาร์ตเวิร์คท่ีน าไปโพสตล์งแฟนเพจเฟสบุ๊ค 
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รูปท่ี 4.23 ตวัอยา่งอาร์ตเวิร์คท่ีน าไปโพสตล์งแฟนเพจอินสตาแกรม 

 

สรุป 

การจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงานดว้ยกนั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอน

การด าเนินงาน ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลงัการผลิต ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีการจดัท าดงัน้ี ขั้นตอน

การเตียมงาน รับบรีฟงานจากผูบ้ริหาร หาขอ้มูลของโปรแกรม และโปรโมชัน่ต่างๆ หาตวัอยา่งงานเพื่อ

สร้างไอเดียในการท างาน น าเสนอแนวคิดท่ีไดรั้บใหก้บัทางผูบ้ริหาร และคลินิก เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ี

ตรงกนั เม่ือทุกอย่างเรียบร้อยจึงเขา้สู่กระบวนการการผลิต โดยจะเร่ิมจากการเดินทางไปถ่ายท า ในการ

ตดัวิดีโอจะเร่มจากน าไฟลท่ี์ไดม้าตดัต่อ ใส่เสียง ใส่ดนตรี ใส่เอฟเฟก และค าบรรยายใตภ้าพ และน าไป

น าเสนอกบัทางผูบ้ริหารและทางคลินิก และในการท าอาร์ตเวิร์ค เร่ิมจากหาภาพ หาขอ้มูลท่ีจะน ามาใส่

ในอาร์ต และหาโทนสีท่ีจะใชเ้ม่ือหาเสร็จจึงน ามาวางและจดัลงในตวัอาร์ต ตรวจสอบความเรียบร้อย

แลว้จึงส่งให้กบัทางผูบ้ริหารและทางคลินิก เม่ือทางคลินิกและผูบ้ริหารตรวจสอบแลว้จึงเขา้สู้ขั้นตอน

หลงัการผลิต คิดแคปชัน่ แลว้จึงน าไปโพสตล์งแฟนเพจเฟสบุ๊ค และ อินสตาแกรม ของทางคลินิก และ

มีการติดตามผลการตอบรับในทุกสัปดาห์



บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

การจดัท าโครงงานการผลิตส่ือออนไลน์ให้กบั Orianna Clinic โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตส่ือ 
ส าหรับใช้ในการส่ือสารกบักลุ่มลูกค้า ของ Orianna Clinic และน าไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook 
Fanpage Orianna Clinic คลินิก ฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ ปรับรูปหน้า หน้าเรียว ยกกระชับ  ตั้งแต่วนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564ผูจ้ดัท าได้ประสบการณ์ในการจดัท าการผลิตส่ือ
ออนไลน์ให้กบั Orianna Clinic : ตวั อย่างมีขั้นตอน ไดป้ระสบการณ์ท างานจริงไดพ้ฒันาทกัษะการใช้
โปรแกรมท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน ไดป้ระสบการณ์ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เรียนรู้การปรับตวัให้เขา้กบั
สถานประกอบการ และการท างานให้เขา้กบัพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และ ไดเ้รียนรู้จากการท่ีตอ้ง
ผลิต Artwork  คอนเทน(Content) Fanpage Facebook Orianna Clinic : จ านวน 18 คอนเทน(Content)  
ได้ผลิตคลิปน าเสนอ Orianna Clinic จ านวน 7 คลิป และเรียนรู้วิธีการเผยแพร่ส่ือลงใน Facebook 
Fanpage Orianna Clinic คลินิก ฟิลเลอร์ โบทอ็กซ์ ปรับรูปหนา้ หนา้เรียว ยกกระชบั 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน      

จากการปฏิบติังาน ภายใตบ้ริษทั ทีพี ไฮเทค กรุ๊ป จ ากดัพบปัญหาท่ีเป็นขอ้จ ากดัของโครงงาน
ดงัน้ีเน่ืองจากช่วงเวลาในการฝึกงานเกิดการระบาดของโรคโควิด19 ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการท างาน
ต่าง ๆ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

ควรท างานให้รวดเร็วกวา่น้ีและพยายามใหเ้ป็นไปตามเวลาท่ีก าหนดไว ้
และควรจดัสรรเวลาและมีการวางแผนงานใหดี้กวา่น้ี 
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ภาพหนา้สถานเสริมความงามโอเรียนน่าคลินิก 

 

 

เบ้ืองหลงัการลงคอนเทนตใ์นเพจโอเรียนน่าคลินิก 
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เบ้ืองหลงัการก่ายอินฟูเอนเซอร์เพื่อน าไปใส่ตวัอาร์ตเวิร์ค 

 

 

การตั้งเวลาในการโพสตล์งแฟนเพจโอเรียนน่าคลินิก 
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