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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ภูมิหลงัและความเป็นมา 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลบวกต่อยอดจ ำหน่ำยรถยนต์เน่ืองจำกพฤติกรรมกำรตัดสินใจเลือกซ้ือรถของ
ผูบ้ริโภค ได้ให้ ควำมส ำคญักบันวตักรรมใหม่มำกข้ึนเร่ือยๆ และถำ้หำกเลือกผิดก็จะส่งผลกบัชีวิตใน
ระยะยำวเพรำะถำ้ส่ิงท่ีเลือกไม่ท ำให้ผูใ้ชรู้้สึกวำ่ส่ิงนั้นมีประสิทธิภำพมำกพอหรือไม่ตอบโจทยท่ี์ตอ้งกำร  
โดยอำ้งอิงกำรวิเครำะห์ มีกำรแนะน ำรถยนตรุ่์นใหม่หลำยรุ่น และหลำยยี่ห้อ ท ำให้ผูบ้ริโภค เร่ิมมีกำรซ้ือ
รถยนตม์ำกข้ึน  

ปัจจุบันส่ือมีควำมส ำคัญต่อผูช้มเพรำะมีหลำกหลำยข้อมูลและรูปแบบ ส่ือบำงประเภทอำจจะ
น ำเสนอขอ้มูลท่ีไม่ละเอียดเพียงพอ หรือ ไม่มีควำมน่ำสนใจท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูช้ม ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำ
เก่ียวกับกำรผลิตส่ือวีดิทัศน์อย่ำงเป็นระบบ จึงท ำให้เห็นควำมส ำคญัของกำรผลิตส่ือเพื่อโน้มนำวใจต่อ
ผูบ้ริโภค กำรใหข้อ้มูลส ำคญัๆในกำรผลิตส่ือมีผลอยำ่งมำกต่อกำรตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ 
ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำกำรใส่ลูกเล่น 3มิติ เพื่อท ำใหผู้ช้มเกิดควำมสนใจและเขำ้ใจไดง่้ำยมำกข้ึน ใหผู้ช้มไดรั้บขอ้มูล
ท่ีละเอียดถูกตอ้งเหมำะสมกบักำรตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรมำกท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็น
โอกำศท่ีผูจ้ดัท ำใหฝึ้กประสบกำรณ์ในกำรผลิตส่ือวดิีทศัน์อยำ่งเป็นระบบอีกดว้ย 

ผูจ้ดัท ำจึงมีความสนใจท่ีจะผลิตส่ือวดิีทศัน์เร่ือง ฟำสย ู เพื่อน ำเสนอกำรรีวิวรถยนต ์มีกำรสอดแทรก
เทคนิค 3D และ ป๊อปอพัข้อควำมท่ีมีขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัรถอยู่ ท  ำให้ผูท่ี้สนใจ ได้รับควำมรู้เก่ียวกับรถ 
Honda Civic และเป็นอีกทำงเลือกห น่ึงในกำรประกอบกำรตัดสินใจเลือกรถ ยนตร์แบรนด์ ต่ำงๆ
ทั้ ง น้ี ห ว ั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า ก า ร จั ด ทํ า ส่ื อ วี ดิ ทั ศ น์ เ ร่ื อ ง ฟ ำ ส ยู  จ ะ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด  
และนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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1.2 วตัถุประสงค์โครงการ 
 

                    1.2.1 เพื่อท ำให้ผูช้มไดรั้บประโยชน์จำกกำรชมรำยกำร ฟำสย ู
                    1.2.2 เพื่อพฒันาทกัษะการสร้างและออกแบบส่ือวดิีทศัน์เร่ือง ฟำสย ู
                    1.2.3 เพือ่ใหผู้ช้มไดรั้บควำมพึงพอใจจำกกำรรับชมรำยกำร ฟำสย ู 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

                    1.3.1 ศึกษาการใส่เทคนิคในกระบวนการผลิตวดิีทศัน์ 
                    1.3.2 ศึกษาการใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง  
                    1.3.3 สร้างแนวคิดรวมทั้งการออกแบบส่ือแอนิเมชัน่ 3D ในงานวดิีทศัน์ 
 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
             1.4.1 ผูช้มไดรั้บประโยชน์จำกกำรชมรำยกำร ฟำสย ู

                    1.4.2 ไดพ้ฒันาทกัษะการสร้างและออกแบบส่ือวดิีทศัน์เร่ือง ฟำสย ู
                    1.4.3 เพือ่ใหผู้ช้มไดรั้บควำมพึงพอใจจำกกำรรับชมรำยกำร ฟำสย ู

 
 

1.5 ขั้นตอนการดําเนินการ 
                    1.5.1 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 

- ศึกษางานตน้แบบ ส่ือเก่ียวกบัรถยนต ์ 
- ศึกษาการตดัต่อวดีิโอเบ้ืองตน้ 

 

                    1.5.2 จดัทาํแบบร่าง 
- วเิคราะห์เน้ือหา เก่ียวกบัรถยนต ์
- เขียนบท (Script) 
- เขียนบทภาพ (Story board)  
- เขียนบทถ่ายท ำ(Shooting Script) 
- พฒันาส่ือวดิีทศัน์ 

                    1.5.3 การวางแนวคิด 
 

- ผูรั้บชมส่ือวดิีทศัน์จะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลของรถ HondaCivic  
- ผูรั้บชมส่ือวดิีทศัน์จะไดรั้บประโยชน์จากการรับชม 
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1.6 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

รายการ 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้โครงกำร 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1) 

   
 

            
25 มิถุนำยน  -  

12 กรกฎำคม 62 
ประกำศผลหวัขอ้
โครงกำร รอบท่ี 1 

    
 

            16 กรกฎำคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงกำร  
รอบท่ี 2 (บทท่ี1) 

     
 

          
17-19  

กรกฎำคม 62 
ประกำศผลหวัขอ้
โครงกำร รอบท่ี 2 

      
 

         20  กรกฎำคม 62 

ส่งบทท่ี 2         
 

       
9 -16 

สิงหำคม 62 

ส่งบทท่ี 3           
 

     20-30 สิงหำคม 62 

สอบหวัขอ้โครงกำร 
(บทท่ี 1-3) 

           
 

    3-7 กนัยำยน 62 

ส่งควำมคืบหนำ้ 70%                 10-14 กนัยำยน 62 
ส่งควำมคืบหนำ้ 80%                 14-28 กนัยำยน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งควำมคืบหนำ้ 100% 
 

               
1-9 พฤศจิกำยน 62 

เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม  
 

               24 พฤศจิกำยน 62 

ส่งบทท่ี 4                  3-14  ธนัวำคม 62 
ส่งบทท่ี 5                 14-21 มกรำคม 63 
ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่ำเขำ้
เล่ม 

         
 

      
22 มกรำคม –  

15 กุมภำพนัธ์ 63 
 

ตารางที ่1.1 แผนกำรด ำเนินงำน(Gantt Chart) 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 



  4 

1.7 กล่มเป้าหมาย 
                     1.7.1 ผูท่ี้ตอ้งกำรศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบัรถรุ่นHondaCivic  
                     1.7.2 ผูท่ี้ตอ้งกำรน ำขอ้มูลไปประกอบกำรตดัสินใจในกำรเลือกซ้ือรถรุ่นต่ำงๆ 
 

1.8 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
                    1.8.1 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการออกแบบ LOGO  
                    1.8.2 โปรแกรม Sony Vegas Pro 13 ใชใ้นการตดัต่อ 
                    1.8.3 โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการดรำฟช้ินส่วนรถกนัชนหนำ้ 
                    1.8.4 โปรแกรม Adobe after effect ในการทาํป๊อปอพัตวัหนงัสือ 
 

                    1.8.5 โปรแกรม Maya 2017 ในกำรท ำเบำะรถรูปแบบ3D 
                    1.8.6 โปรแกรม Microsoft word 2016 ในการทาํเอกสาร  
                    1.8.7 โปรแกรม PowerPoint 2016 ในการนาํเสนอ 
 

 

1.9 งบประมาณการดําเนินงาน    
    

ลาํดบั รายการ จาํนวน ราคา 

1 ค่าปร้ิน - 100 บาท 
2 แผน่ซีดี 2 แผน่ 100 บาท 
3 ค่ากระดาษ 1รีม 100 บาท 
4 ค่าหมึก 1ขวด 120 บาท 
5 ค่าเขา้เล่ม 1คร้ัง 80 บาท 
6 - -  - 

  รวมเป็นเงิน 500 บาท 
 

 

ตารางที1่.2 งบประมาณการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
กรณศึีกษาและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั โครงการรายการวีดิทศัน์เร่ือง ฟาสยู พบว่า 
ประกอบดว้ยแนวคิดและทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1.1 การเลือกซ้ือรถยนตใ์นปัจจุบนั 
2.1.2 ประวติัของรถยนตรุ่์นซีวคิ 
2.1.3 ความหมายของวดีีทศัน์ 
2.1.4 กระบวนการผลิตวดีีทศัน์ 
2.1.5 ประโยชน์ของวดีีทศัน์ 
2.1.6 รูปแบบของรายการวดีีทศัน์ 
2.1.7 มุมกลอ้ง (Camera Angle) 
2.1.8 ขนาดภาพ 
2.1.9 ทฤษฎีสีหรือจดัแสงในการถ่ายท า 
2.1.10 หลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ 
2.1.11 การออกแบบคาแรคเตอร์  
2.1.12 โปรแกรม Photoshop Cs6 
2.1.13 โปรแกรม Illustratos Cs6 
2.1.14 โปรแกรม Maya 2017 

2.1.15 โปรแกรม Sony Vegas 
2.2  ศึกษาประโยชน์ 
2.3 รูปแบบการน าเสนอ 
2.4 กรณศึีกษาและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
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2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 เน่ืองจากกลุ่มของกระผมได้ท าการศึกษาเร่ืองการรีวิวรถยนต์ผลการศึกษาพบว่าการรีวิว
รถยนตใ์นปัจจุบนัมีประโยชน์และมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถของคนในสมยัน้ีเป็นอยา่ง
มาก 
2.1.1 การเลือกซ้ือรถยนตใ์นปัจจุบนั 

           1) ทางดา้นความตอ้งการของผูท่ี้จะซ้ือรถใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความตอ้งการในรถยนต์
นั่ง ขนาดเล็ก ตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กได้รับความนิยมรวดเร็วมาก และคาดว่าแนวโน้มตลาด
อาจจะมี รถยนต์ประเภทน้ีเป็นตลาดหลกั ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึงรถยนต์นัง่แบบซิต้ีคาร์ท่ีจะไดรั้บความ
นิยมเช่นกัน จากราคาน ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มสูงข้ึนถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปอย่างรุนแรงเน่ืองจาก
เศรษฐกิจโลกยงัมีความ ผนัผวน และ เปราะบาง และ ภาวะสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ การรณรงคใ์น
เร่ืองการประหยดัพลงังาน ทั้งภาครัฐและเอกชน การใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานสะอาด อีกทั้ง
ความหลากหลายของตลาด รถยนตน์ัง่ มีความหลากหลายประเภทมากข้ึนเร่ือยๆ  

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือรถของผูบ้ริโภค โดยไดใ้ห้ ความส าคญักบันวตักรรมใหม่
มากข้ึนเร่ือยๆ ทั้ งด้านการออกแบบ เพื่อประโยชน์การใช้สอยในหลาก หลายวตัถุประสงค์
เทคโนโลยีเคร่ืองยนต์ท่ีกินน ้ ามนัน้อย แต่ยงัให้ประสิทธิภาพท่ีใกลเ้คียงกนัหรือดี กว่า การช่วยลด
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงการตอบแทนสังคม ตลอดจนการสร้างความรู้สึกปิติ 2 ให้กบั
ผูบ้ริโภค (Customer’s Delight) ดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีความแปลกใหม่ น่า สนใจ และท าให้
ผูใ้ชรู้้สึกมีความสุข 
  2.1.2 ประวติัของรถยนตรุ่์นซีวคิ 

ฮอนดา้ ซิวิค (Honda CIVIC) รถยนต์ท่ีผลิตและพฒันาโดยบริษทัฮอนดา้ ซีวิคเปิดตวัคร้ัง
แรกในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2516 เป็นรถสองประตูขนาดเล็ก โดยมีความจุ
เคร่ืองยนต ์1169 ซีซี และ 1238 ซีซี โดยในปัจจุบนัมีการปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ข้ึน ทั้งเคร่ืองยนต์
และความกวา้งในห้องผูโ้ดยสาร (ซีวิครุ่นปัจจุบันท่ีมีขายในเมืองไทยเป็นเคร่ืองยนต์ขนาด  
1.8 ลิตร และ 1.5 ลิตร เทอร์โบ) นอกจากน้ีซีวิคไดถู้กจดัเป็นรถคุณภาพค่อนขา้งดีเน่ืองจาก ลกัษณะ
รูปร่างภายนอกและความเช่ือถือไดข้องระบบเคร่ืองยนตแ์ละช่วงล่างพอสมควร 
  2.1.3 ความหมายของวดิีทศัน์ 

วดิีทศัน์เป็นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ ภาพท าหนา้ท่ีหลกัในการน าเสนอ เสียงจะเขา้มาช่วยเสริม
ในส่วนของภาพเพื่อให้เข้าใจเน้ือเร่ืองมากยิ่งข้ึน วีดิทัศน์เป็นส่ือในลักษณะท่ีน าเสนอเป็น
ภาพเคล่ือนไหว และสร้างความต่อเน่ืองของการกระท าของวตัถุจากเร่ืองราวต่างๆ สร้างความรู้สึก
ใกลชิ้ดกบัผูช้ม เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย มีความรวดเร็วสามารถเสนอเหตุการณ์ไดท้นัที ถา้เสนอรายการ
ผา่นระบบโทรทศัน์ ก็จะเป็นรายการโทรทศัน์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2516
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
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การผลิตวีดิทศัน์ในการศึกษานั้น เป็นเร่ืองของการส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ผา่นส่ือ วีดิ
ทศัน์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลกั ขั้นตอนการผลิตนั้นเหมือนกบั
การผลิตรายการวีดิทศัน์ทัว่ไป แต่จะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และการส่ือ
ความหมายเพื่อการเรียนรู้ การสอน รายการวดิีทศัน์ ท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งส่ือความหมายหรือถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตั้งเอาไว ้ 
ความหมายของส่ือวดีิทศัน์(ดั้งเดิม) 

ค าว่า “วีดิทศัน์” มีความหมายตรงกับภาษาองักฤษว่า “Video Tape” ซ่ึงมีความหมายว่า 
แถบบนัทึกวีดิทศัน์ แถบบนัทึกภาพ เทปบนัทึกภาพ เทปวีดิทศัน์ ซึงแต่เดิมค าว่าVideo เป็นภาษา
ลาติน แปลวา่“I see = ฉนัเห็น” เม่ือมาเป็นภาษาไทยก็ไดใ้ชค้  าวา่“ภาพ”  

ต่อมาในปี พ.ศ.2525 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แนะน าใหใ้ช ้ค  าวา่“ภาพทศัน์” โดย
อาศยับญัญัติค  าใกล้เคียงกับภาพยนตร์ ค าน้ีปรากฏในเอกสารมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2530 ราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติัค าวา่“วีดิทศัน์” แทนค าวา่ Video ค าวา่ วีดิ มา
จากค าวา่ วิติ ซ่ึงแปลวา่ร่ืนรมย ์หรือชวนใหร่ื้นรมย ์จึงท าให้ใชค้  าวา่วีดิทศัน์ ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2540) 

กิดานนัท ์มลิทอง (2536) ไดก้ล่าววา่วดิีทศัน์ (Video Tape) ซ่ึงตามปกติเรามกัเรียกทบัศพัท์
วา่“วดิีโอเทป” เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีสามารถใชใ้นการบนัทึกภาพ และเสียงไวไ้ดพ้ร้อมกนัใน
แถบเทปในรูปของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า และยงัสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ได ้

รสริน พิมลบรรยงก์(2536) ได้อธิบายวา่ วีดิทศัน์ คือ เทปท่ีใช้บนัทึกภาพ และเสียงไวใ้น
รูปแบบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ หรือบนัทึกซ ้ าได ้

วชิระ อินทร์อุดม (2539) ให้ความหมายวีดิทศัน์ว่า เป็นวสัดุท่ีสามารถใช้บนัทึกภาพและ
เสียงได้ โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดว้ยวิธีการทางแสงเสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึง
สามารถบนัทึกและเปิดให้ชมไดท้นัที โดยอาศยัเคร่ืองเล่นบนัทึกวดิีทศัน์ ซ่ึงสามารถบนัทึกและลบ
สัญญาณภาพและเสียงได ้

ประทิน คล้ายนาค (2545) ให้ความหมายของวีดิทศัน์ในทางเทคนิคว่า เป็นการใช้กล้อง
อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายภาพเคล่ือนไหว พร้อมกบัเสียงแลว้ส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปออกท่ีจอโทรทศัน์ 

คณะกรรมการบัญญัติศพัท์วิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่า Video เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ประเภทเดียวกบั Television ซ่ึงมีค าไทยใชว้า่ โทรทศัน์ แลว้ สมควรคิดหาค าไทยใชก้บั Video ดว้ย
โดยค าท่ีจะ คิดข้ึนน้ีควรจะมีค าว่า “ทศัน์” ประกอบอยูด่ว้ย เพื่อให้เขา้ชุดกนั   และควรหาค าท่ีจะมี
เสียงใกล้เคียงกับ ค าทับศพัท์ท่ีนิยมใช้กันอยู่แล้วซ่ึงจะท าให้มีการยอมรับศัพท์ท่ีคิดข้ึนได้ง่าย 
(วกิิพีเดีย. สารานุกรมเสรี) 
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จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได ้คือ วีดิทศัน์ หมายถึง แถบวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงเป็น
แถบเคลือบแม่เหล็กสามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลไดห้ลายมิติ เช่น ภาพ และเสียง ในรูปแบบของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า สามารถตดัต่อ เพิมเติม ลบขอ้มูลภาพและเสียงออกได ้โดยมีอุปกรณ์ท่ีสามารถอ่าน
ขอ้มูลสัญญาณภาพและเสียง ท่ีเรียกวา่ เคร่ืองเล่นวดีิทศัน์  
ลกัษณะความหมายของส่ือวดีิทศัน์ใหม่ 

ปัจจุบนั วิดีทศัน์ท่ีอยูใ่นรูปของเส้นเทปเคลือบสารแม่เหล็ก ในฝ่ังผูใ้ช้งานทัว่ไป  แทบจะ
ไม่มีให้เห็นแลว้ อนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยขีองกระบวนการบนัทึกและการอ่านสัญญาณวดีิทศัน์ได้
แปรเปล่ียนจากการบันทึกลงบนเส้นแม่เหล็ก เป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีเชิงแสงกันเกือบ
ทั้งหมด โดยการเล่นผ่านเคร่ืองเล่น VCD, DVD BlueRay ส่งสัญญาณภาพและเสียงให้ไดเ้ห็นและ
ไดย้นิอยา่งสมบูรณ์ ผา่น เคร่ืองรับโทรทศัน์ หรือคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มลัติมีเดียประเภท LCD 
LED หรือ Plasma เป็นตน้ 

ฝ่ังการผลิต ยงัคงมีเทคโนโลยเีส้นเทปอยูแ่ต่จะมีการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการบนัทึก
โดยเคลือบสารแม่เหล็กพิเศษ นอกจากน้ีมี อีก 2 เทคโนโลย ีท่ีน ามาใชง้านร่วมดว้ย ไดแ้ก่ หน่วย
เก็บบนัทึกบนจานแม่เหล็ก : harddisk และหน่วยบนัทึกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ SSD : Solid State 
Disc(Drive) เขา้มาใชง้าน 
ลกัษณะเฉพาะของวดิีทศัน์ 

1) เป็นส่ือท่ีสามารถเห็นไดท้ั้งภาพ และฟังเสียง 
2) มีความคงท่ีของเน้ือหา 
3) เสนอเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงความต่อเน่ืองของการกระท า 
4) ใชไ้ดท้ั้งผูช้มทั้งท่ีเป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 
5) เสนอไดท้ั้งภาพจริงและกราฟิกต่าง ๆ 
6) สามารถเก็บเป็นขอ้มูลและน ามาเผยแพร่ไดห้ลายคร้ัง 

  2.1.4 กระบวนการผลิตวดิีทศัน์ 
กระบวนการผลิตวดิีทศัน์ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) ขั้นก่อนการผลิต (Pre – production) 
เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเป็นการก าหนดแนวทางในการผลิตทั้งหมด 

แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบรายการ ,การเขียนบท , การ
วางแผนการถ่ายท า 

(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบรายการ 
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ในการผลิตส่ือทุกชนิดจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายหลกั(target group) เพื่อให้
ผูผ้ลิตสามารถเลือกใชส่ื้อไดต้รงตามท่ีกลุ่มเป้าหมายเปิดรับ สามารถก าหนดเน้ือหา และรูปแบบได้
ตรงตามท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจ ซ่ึงจะท าใหก้ารผลิตส่ือประสบความส าเร็จ 

(2) การเขียนบท 
การเขียนบทถือเป็นหวัใจของขั้นก่อนการผลิต และกระบวนการผลิตทั้งหมด เน่ืองจากบท

ท าหน้าท่ีเสมือนแปลนในการสร้างบา้น นอกจากนั้นแลว้บทเป็นตวัช้ีวดัจุดแรกท่ีจะบอกไดว้า่ส่ือ
นั้นๆ จะประสบความส าเร็จหรือไม่ 

(3) การวางแผนการถ่ายท า  
การวางแผนการถ่ายท าเป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ฉาก สถานท่ี การก าหนดและ

ประสานงานบุคลากรในทีมการผลิต เช่น พิ ธีกร นักแสดง ตากล้อง เจ้าหน้าท่ีด้านแสง 
นอกเหนือจากการวางแผนเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การประสานงานแลว้ ในขนัตอนน้ีอาจหมายรวมถึง
การซักซ้อมบทของนักแสดง การทดลองการถ่ายท าในบางฉากโดยใช้ตวัแสดงแทนการซ้อมคิว
(cue)หรือการถ่ายท าส่วนท่ีจะน าไปใชข้ณะถ่ายท าจริง 

2) ขั้นการผลิต (Production) 
ขั้นการผลิตเป็นขั้นตอนการถ่ายท าจริง ซ่ึงไดแ้ก่ การแสดง การก ากบัภาพ การบนัทึกภาพ

และเสียง ตามสถานท่ีท่ีเขียนข้ึนในบท เป็นตน้ 
3) ขั้นหลงัการผลิต (Post – Production) 
ขั้นหลงัการผลิตเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการผลิตวิดีทศัน์ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการตดัต่อ

ภาพและเสียง การลงเสียงบรรยายเพิ่มเติม การใส่เทคนิคดา้นภาพ(special effect) เทคนิคพิเศษดา้น
เสียง(sound effect) รวมทั้ งการเผยแพร่สู่มวลชน(distribution)และการประเมินผล(evaluation)ท่ี
เกิดข้ึนจากการเผยแพร่ส่ือวดิีทศัน์ดว้ย 
  2.1.5 ประโยชนข์องวดิีทศัน์ 
วชิระ อินทร์อุดม (2539) ไดส้รุปถึงคุณค่า และประโยชน์ของวดิีทศัน์วา่ 

1) ผูช้มไดเ้ห็นภาพ และไดย้นิเสียงไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงเป็นการรับรู้โดยประสาทสัมผสัทั้ง 
2 ทาง ซ่ึงยอมดีกวา่การรับรู้โดยผา่นประสาทสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

2)  ผูช้มสามารถเขา้ในกระบวนการท่ีซบัซอ้นไดโ้ดยอาศยัศกัยภาพของเคร่ืองมือ 
3)  การผลิตวีดิทศัน์ท่ีสามารถยอ่ ขยายภาพ ท าให้ภาพเคล่ือนท่ีชา้ เร็ว หรือหยุดน่ิงไดแ้สดง

กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองมีล าดบัขั้นตอนไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ โดยอาศยัเทคนิคการถ่ายท า และ
เทคนิคการตดัต่อ 

4)  บนัทึกเหตุการณ์ในอดีต และหรือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่างสถานท่ี ต่างเวลา แลว้น ามาเปิด
ชมไดท้นัที 
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5)  เป็นส่ือท่ีใชไ้ดท้ั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ และใชก้บัมวลชนทุกเพศ ทุกวยั และ
ทุกระดบัชั้น 

6)  วีดิทศัน์ท่ีไดรั้บการวางแผนการผลิตท่ีดี และผลิตอย่างมีคุณภาพ สามารถใช้แทนครูได ้
ซ่ึงจะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนครูไดเ้ป็นอยา่งดี 

7)  ใชไ้ดก้บัทุกขั้นตอนของการสอน ไมวา่จะเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นระหวา่งการสอน 
หรือขั้นสรุป 

8)  ใชเ้พื่อการสอนซ่อมเสริมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
9)  ใชเ้พื่อบนัทึกภาพท่ีเกิดจากอุปกรณ์การฉายไดห้ลายชนิด เช่น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ โดย

ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองฉายหลายประเภทในหอ้งเรียน 
10)  ใชเ้ป็นแหล่งส าหรับให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยการท าห้องสมุดวีดิทศัน์ใช้

ในการฝึกอบรมผู ้สอน ด้วยการบันทึกการสาธิตวิธีการสอน การบันทึกรายการ หรือการจัด
การศึกษาใหม่ ๆ 

11)  ช่วยปรับปรุงเทคนิควธีิการสอนของครู โดยการใชเ้ทคนิคการสอนแบบจุลภาค (Micro  
teaching) การเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล (Distance Education) 
  2.1.6 รูปแบบของรายการวดิีทศัน์ 

รูปแบบรายการวีดิทศัน์ หมายถึง เทคนิค วิธีการ และลักษณะการน าเสนอเน้ือหาสาระ 
ขอ้มูลข่าวจากผลิต(ผูส่้งสาร) ไปยงัผูช้ม (ผูรั้บสาร) ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด เพื่อให้
ผู ้ชม เกิดความเข้าใจและส่ือความหมายได้อย่างถูกต้อง ซ่ึ งสามารถแบ่งได้ดังน้ี  (ณรงค ์
สมพงษ,์2535:68) 

1) รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue) เป็นรายการท่ีผูป้รากฏตวัพูดคุยกบัผูช้มเพียงหน่ึงคน 
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รูปที ่2.1 รูปแบบพูดคนเดียว 

 
2) รูปแบบสนทนา (Dialogue) เป็นรายการท่ีมีคนมาพูดคุยกนัสองคน 

 

 
รูปที ่2.2 รูปแบบสนทนา 

 
3)  รูปแบบอภิปราย (Discussion) เป็นรายการท่ีผูด้  าเนินรายการอภิปรายหน่ึงคนป้อน 

ประเด็นค าถามใหผู้ร่้วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คน 
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รูปที ่2.3 รูปแบบอภิปราย 

 
4) รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายการท่ีมีผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ คือ วทิยากร 

และพิธีกรมาสนทนากนั 
 

 
รูปที ่2.4 รูปแบบสัมภาษณ์ 

 
5) รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (Quiz Programmed) เป็นรายการท่ีจดัใหมี้การแข่งขนัระหวา่ง 

คนหรือกลุ่มของผูท่ี้มาร่วมรายการ 
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รูปที ่2.5 รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา 

 
6) รูปแบบสารคดี (Documentary Programmed) เป็นรายการท่ีเสนอเน้ือหาดว้ยภาพและ 

เสียงบรรยายตลอดรายการโดยไม่มีพิธีการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
                 (1) สารคดีเตม็รูป เป็นการด าเนินเร่ืองดว้ยภาพและเน้ือหาตลอดรายการ 
 

 
รูปที ่2.6 สารคดีเตม็รูป 

 
                 (2) ก่ึงสารคดีก่ึงพูดคนเดียว (Semi Documentary) เป็นรายการท่ีมีผูด้  าเนินรายการ
ท าหนา้ท่ีเดินเร่ืองพูดคุยกบัผูช้มและใหเ้สียงบรรยายตลอดรายการ 
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รูปที ่2.7 ก่ึงสารคดีก่ึงพูดคนเดียว 

 
7) รูปแบบละคร (Dramatically style) เป็นรายการท่ีเสนอเร่ืองราวดว้ยการจ าลองสถานการณ์ 

 

 
รูปที ่2.8 รูปแบบละคร 

 
8)  รูปแบบสารละคร (Docu – Drama) เป็นรายการท่ีผสมผสานรูปแบบสารคดีเขา้กบั 

รูปแบบละครหรือการน าละครมาประกอบรายการท่ีเสนอเน้ือหาบางส่วน 
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รูปที ่2.9 รูปแบบสารละคร 

9) รูปแบบสาธิต (Demonstration) เป็นรายการท่ีเสนอวธีิการท าอะไรสักอยา่งเพื่อให้ผูช้ม 
ไดแ้นวทางไปใชท้ าจริง 

 

 
รูปที ่2.10 รูปแบบสาธิต 

 
10) รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music) มี 3 ลกัษณะ 

                     (1) มีดนตรี นกัร้องมาแสดงสด 
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รูปที ่2.11 นกัร้องแสดงสด 

 
                     (2) ใหน้กัร้องมาร้องควบคู่ไปกบัเสียงดนตรีท่ีบนัทึกมาแลว้ 
 

 
รูปที ่2.12 นกัร้องมาร้องควบคู่ไปกบัเสียงดนตรีท่ีบนัทึกมาแลว้ 

 
                    (3) ใหน้กัร้องและนกัดนตรีมาแสดง แต่ใชเ้สียงท่ีบนัทึกมาแลว้ 
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รูปที ่2.13 นกัร้องและนกัดนตรีมาแสดง แต่ใชเ้สียงท่ีบนัทึกมาแลว้ 

 
11) รูปแบบการถ่ายทอดสด  (Live Programmed) เป็นรายการท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

จริงในขณะนั้น 
 

 
รูปที ่2.14 รูปแบบการถ่ายทอดสด 

 
12) รูปแบบนิตยสาร (Magazine Programmed) เป็นรายการท่ีเสนอรายการหลายประเด็น  

และหลายรูปแบบในรายการเดียวกนั 
 



18 

 

 
รูปที ่2.15 รูปแบบนิตยสาร 

 2.1.7 มุมกลอ้ง (Camera Angle) 
มุมต ่า (Low-angle shot) 
คือมุมท่ีต ่ากว่าระดบัสายตาของตวัละคร แลว้เงยกลอ้งข้ึนประมาณ 70 องศา ท าให้เกิดผล

ทางดา้นความลึกของซบัเจ็คหรือตวัละคร มีลกัษณะเป็นสามเหล่ียมรูปทรงเรขาคณิตใหค้วามมัน่คง 
น่าเกรงขาม ทรงพลงัอ านาจ ความเป็นวีรบุรุษ เช่น ช็อตของคิงคอง ยกัษ ์ตึกอาคารส่ิงก่อสร้าง สัตว์
ประหลาด พระเอก เป็นตน้ ในภาพยนตร์เร่ือง Citizen Kane (1941) ท่ีตอ้งการเน้นความร ่ ารวยของ 
Kane จึงใช้กล้องมุมต ่าเพื่อให้เห็นพื้นหลังท่ีเป็นเพดาน บอกถึงความโอ่อ่า มั่งคั่งของเจ้าของ
คฤหาสน์ การถ่ายท าต้องร้ือพื้น เอาบางส่วนของฉากออกเพื่อสามารถวางกล้องได้มุมต ่าตามท่ี
ตอ้งการ 

มุมระดบัสายตา (Eye-level shot) 

เป็นมุมท่ีมีความหมายตรงตามช่ือท่ีเรียก คือคนดูถูกวางไวใ้นระดบัเดียวกบัสายตาของตวั
ละคร หรือระดบัเดียวกบักลอ้งท่ีวางไวบ้นไหล่ของตากลอ้ง โดยผูแ้สดงไม่เหลือบสายตาเขา้ไปใน
กลอ้งในระหวา่งการถ่ายท า มุมระดบัสายตาน้ีถึงแมจ้ะเป็นมุมท่ีเราใชม้องในชีวิตประจ าวนั แต่ก็ถือ
วา่ เป็นมุมท่ีสูงเล็กนอ้ย เพราะโดยปกติมกัใชก้ลอ้งสูงระดบัหนา้อก ซ่ึงเรียกวา่ a chest high camera 
angle หรือเป็นมุมปกติ (normal camera angle) ไม่ใช่มุมระดบัสายตา ซ่ึงเป็นมุมท่ีคนดูคุน้เคย กบั
การดูหนงับนจอใหญ่ท่ีถ่ายดาราภาพยนตร์ใหดู้ใหญ่เกินกวา่ชีวิตจริง larger-than-life  
     ในความหมายอ่ืนของมุมระดับสายตาในหนังคาวบอย (Western) หมายถึง เป็นมุมของ
ลูกผูช้าย (standing male adults) จึงวางต าแหน่งของผูแ้สดงท่ีดูสง่างาม แต่ผูก้  ากบัหญิงชาวฝร่ังเศส
ช่ือ Chantal Akerman เป็นคนรูปร่างค่อนขา้งเต้ีย ใช้มุมกลอ้งระดบัสายตาเดียวกบัเธอแทนความ
เป็น “ผูห้ญิง” ในมุมมองของกล้องถ่ายท าหนังส่วนใหญ่ของเธอ ในขณะท่ี Yasujiro Ozu ผูก้  ากบั
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ชาวญ่ีปุ่น ปฏิเสธท่ีจะใชก้ลอ้งท ามุมกบัผูแ้สดง แต่ใชก้ลอ้งระดบัสายตามีความสูงประมาณ 3-4 ฟุต 
สูงจากพื้นเป็นระดบัเดียวกบัรูปแบบการนัง่แบบญ่ีปุ่นในบา้นของตวัละคร Ozu ให้เหตุผลวา่ “เขา
ตอ้งการให้ตวัละครนั้นมีความเท่าเทียมกนั เป็นแค่คนธรรมดาคนหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเลว 
โดยจะให้ตวัละครเปิดเผยตวัเอง ไม่ใช้มุมกลอ้งอธิบายให้รู้สึกอยา่งใดอย่างหน่ึงโดยเป็นตวักลาง 
ไม่มีอคติ เท่ากบัเป็นการใหค้นดูไดต้ดัสินใจเอาเองวา่ตวัละครนั้นเป็นคนอยา่งไรในหนงั” 

 
รูปที ่2.16 มุมระดบัสายตา (EYE-LEVEL SHOT) 

 
มุมสายตานก (Bird’s-eye view) 

 
  รูปที ่2.17 มุมสายตานก (BIRD’S-EYE VIEW) 
 

http://www.kamlangniyom.com/content/images/camangle/Picture4.jpg
http://www.kamlangniyom.com/content/images/camangle/Picture5.jpg
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มุมชนิดน้ีมกัเรียกทบัศพัทท์  าใหเ้ขา้ใจมากกวา่ เป็นมุมถ่ายมาจากดา้นบนเหนือศีรษะ ท ามุม
ตั้งฉากเป็นแนวด่ิง 90 องศากบัผูแ้สดง เป็นมุมมองท่ีเราไม่คุน้เคยในชีวติประจ าวนั จึงเป็นมุมท่ี
แปลก แทนสายตานกท่ีอยูบ่นทอ้งฟ้าหรือผูก้  ากบับางคน เช่น Alfred Hitchcock ใชแ้ทนความหมาย
เป็นมุมของเทพเจา้เบ้ืองบนท่ีทรงอ านาจ มองลงมาหาตวัละครท่ีหอ้ยอยูบ่นสะพาน ตึก หนา้ผา เพิ่ม
ความน่าหวาดเสียวมากข้ึน มุมกลอ้งท่ีคลา้ยกบัมุม Bird’s-eye view คือ aerial shot ซ่ึงถ่ายมาจาก
เฮลิคอปเตอร์หรือเคร่ืองบินบา้งก็เรียกวา่ helicopter shot หรือ airplane shot เป็นช็อตเคล่ือนไหว
ถ่ายมาจากดา้นบนทั้งส้ิน 

มุมสายตาหนอน (Worm’s-eye view) 

 
รูปที ่2.18 มุมสายตาหนอน (WORM’S-EYE VIEW) 

 
คือมุมท่ีตรงขา้มกบัมุมสายตานก (Bird’s-eye view) กลอ้งเงยตั้งฉาก 90 องศากบัตวัละคร

หรือซบัเจ็ค บอกต าแหน่งของคนดูอยูต่  ่าสุด มองเห็นพื้นหลงัเป็นเพดานหรือทอ้งฟ้า เห็นตวัละครมี
ลกัษณะเด่น เป็นมุมท่ีแปลกนอกเหนือจากชีวิตประจ าวนัอีกมุมหน่ึง  ลกัษณะของมุมน้ี เม่ือใช้กบั
ซับเจ็คท่ีตกลงมาจากท่ีสูงสู้พื้นดิน เคล่ือนบังเฟรม อาจน าไปใช้เป็นตัวเช่ือมระหว่างฉาก 
(transition) คลา้ยการเฟดมืด (Fade out) 
มุมสูง (High-angle shot) 

http://www.kamlangniyom.com/content/images/camangle/Picture6.jpg
http://www.kamlangniyom.com/content/images/camangle/Picture7.jpg
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รูปที ่2.19 มุมสูง (HIGH-ANGLE SHOT) 

 
คือมุมสูงกลอ้งอยูด่า้นบนหรือวางไวบ้นเครน (crane) ถ่ายกดมาท่ีผูแ้สดง แต่ไม่ตั้งฉากเท่า 

Bird’s-eye view ประมาณ 45 องศา เป็นมุมมองท่ีเห็นผูแ้สดงหรือวตัถุอยู่ต  ่ ากว่า ใช้แสดงแทน
สายตามองไปเบ้ืองล่างท่ีพื้น ถา้ใชก้บัตวัละครจะให้ความรู้สึกต ่าตอ้ย ไร้ศกัด์ิศรี ไม่มีความส าคญั 
หรือเพื่อเผยให้เห็นลักษณะภูมิประเทศหรือความกวา้งใหญ่ไพศาลของภูมิทัศน์เม่ือใช้กับภาพ
ระยะไกล (LS) 

มุมเอียง (Oblique angle shot) 
เป็นมุมท่ีมีเส้นระนาบ (Horizontal line) ของเฟรมไม่อยูใ่นระดบัสมดุล เอียงไปดา้นใดดา้น

หน่ึงเข้าหาเส้นตั้งฉาก (Verticle line) ความหมายของมุมชนิดน้ีคือ ความไม่สมดุลลาดเอียงของ
พื้นท่ี บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูใ่นสภาพไม่ดี เช่น ในฉากชุลมุนโกลาหล แผน่ดินไหว ถา้ใชแ้ทนสายตา
ตวัละคร หมายถึงคนท่ีเมาเหลา้ หกลม้ สับสน ใหค้วามรู้สึกท่ีตึงเครียด  

มุมเอียงเป็นมุมท่ีไม่ค่อยใชบ้่อยนกั ส่วนใหญ่ใชต้ามความหมายท่ีอธิบายในภาพยนตร์และ
มีช่ือเรียกหลายอยา่ง เช่น Dutch angle, Tilted shot หรือ Canted shot เป็นตน้ 

http://www.kamlangniyom.com/content/images/camangle/Picture8.jpg
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รูปที ่2.20 มุมเอียง (Oblique angle shot) 

  2.1.8 ขนาดภาพ 
Extreme Long Shot (ELS) 
คือภาพท่ีไกลมาก ท าให้คนดูเห็นฉากทั้งหมด เป็นภาพเปิดเร่ืองได้ดี ว่าตวัละครอยู่ใน

สภาพแวดลอ้มแบบไหน ก าลงัเกิดอะไรข้ึน 

 
รูปที ่2.21 Extreme Long Shot (ELS) 

 
Long Shot (LS) เตม็ตวั หรือตั้งแต่ หวั ถึง เทา้ 
ภาพไกลซ่ึงสามารถใชข้นาดภาพน้ีท าให้คนดูเห็นถึงภาพรวมของตวัละคร เช่น การแต่งตวั 

ท่าทาง บุคลิก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีบอกนิสัยใจคอของตวัละครไดม้ากทีเดียว 
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รูปที ่2.22 Long Shot (LS) 

 
Medium Long Shot (MLS) ตั้งแต่ เข่า ถึง หวั จะแคบกว่า LS หน่อย ท าให้เห็นรายละเอียด

ของตวัละครไดม้ากข้ึน 

 
รูปที ่2.23 Medium Long Shot (MLS)  

Medium Shot (MS) ตั้ งแต่ เอว ถึง หัว ภาพขนาดปานกลาง คนดูจะเห็นการเคล่ือนไหว
ส่วนบนไดดี้ข้ึน แต่ก็ยงัพอเห็นรายละเอียดรอบขา้งไดม้ากอยู ่ทั้งน้ีเป็นขนาดท่ีนิยมใชก้นัค่อนขา้ง
เยอะ เพราะเป็นเหมือนตวัเช่ือมระหวา่งตดัไปภาพท่ีใกลห้รือไกลข้ึน 
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รูปที ่2.24 Medium Shot (MS) 

 
Medium Close-up (MCU) ตั้ งแต่ ไหล่ ถึง หัว จะเก็บรายละเอียดสีหน้าของนักแสดงได้

ดีกวา่ MS  

 
รูปที ่2.25 Medium Close-up (MCU) 

 
Close-up (CU) ใบหนา้ / หัวของนกัแสดง ท าให้คนดูรับรู้อารมณ์ของตวัละครไดดี้ เพราะ

เห็นรายละเอียดสีหนา้ไดช้ดัเจน 
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รูปที ่2.26 Close-up (CU) 

 
Extreme Close-up (ECU) เป็นระยะท่ีใกล้ท่ีสุด จะเน้นไปท่ีจุดเดียว เห็นรายละเอียดได้

ชดัเจนท่ีสุด เช่น รอยสักท่ีน่าสงสัย ตาท่ีน ้าตาท่ีคลอเบา้ นาฬิกา มด ปืน เป็นตน้ 

 
รูปที ่2.27 Extreme Close-up (ECU) 

  2.1.9 ทฤษฎีสีหรือจดัแสงในการถ่ายท า 
การจดัแสงเพื่อใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์หรือการถ่ายภาพ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดจะขาดเสีย

มิได ้ไม่วา่จะเป็นการบนัทึกภาพโดยอาศยัแสงธรรมชาติ (DAY LIGHT) เป็นหลกัในการถ่ายภาพก็
ตาม ทั้ งน้ี เพราการจัดแสงเพื่อใช้ในการถ่ายภาพ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัแสง หลายประการ คือ 

1) การจดัแสงในหลกัการขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยในการบนัทึกภาพ 
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2) การจดัแสงเพื่อส่งเสริมให้ส่ิงท่ีต้องการบนัทึกภาพ (ส่ิงท่ีถ่าย) มีมิติท่ีสามเกิดข้ึน ซ่ึง
สามารถมองเห็นส่วนลึกของวตัถุ 

3) การจดัแสงสามารถท่ีจะสร้างให้ภาพสามารถถ่ายทอดอารมณ์ (MOOD) ของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ภายในเน้ือหาท่ีตอ้งการ น าเสนอเป็นภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

4) การจดัแสง สามารถท่ีจะน ามาใชก้ าหนดบรรยากาศของภาพ (ATMOSPHERE) 
5)ก ารจัดแส ง  ส าม ารถ เส ริมส ร้างความ งามให้ เกิ ด ข้ึน  ในก ารประกอบภาพ 

(COMPOSITION) เช่น ช่วยแกปั้ญหาในการขาดสมดุลย ์(BALANCE) ช่วยเน้นจุดสนใจของภาพ 
(CENTER OF INTEREST) ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 จากจุดมุ่งหมายทั้ งห้าประการจะเห็นได้ว่า การจัดแสงเป็นองค์ประกอบหลักในการ
บนัทึกภาพ จึงเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะช่วยเหลือให้การถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ 
ออกไปเป็นส่ือความหมายทางดา้นภาพ ใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ยเหตุน้ีเอง
การก าหนดรูปแบบของการจดัแสงท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมในการถ่ายภาพแต่ละฉาก จะเป็นหนทาง
ในการสร้างภาษาของภาพใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย 

 รูปแบบและวิธีการจดัแสงของตากล้องแต่ละคน จะมีลกัษณะและวิธีการแตกต่างออกไป
เฉพาะ บุคคล ทั้งน้ีเพราะการจดัแสงเป็นศิลป์ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั จึงข้ึนอยูก่บัผูจ้ดัแสงเป็นส าคญั
และแน่นอนท่ีสุดตากลอ้งทุกคนยอ่มจะตอ้งผา่นการเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ และหลกัการเบ้ืองตน้ของ
การจดัแสงมาก่อนแลว้ทั้งส้ิน 
ในการจดัแสงเพื่อการบนัทึกภาพจะมีแสงท่ีเป็นหลกัอยู ่4 อยา่งคือ 

1)  ไฟหลกั (KEY LIGHT OR MAIN LIGHT) 
2)  ไฟลบเงา (FILL LIGHT) 
3)  ไฟแยก (SEPARATION LIGHT OR BACK LIGHT) 
4)  ไฟฉาก (BACKGROUND LIGHT) 

ไฟทั้งส่ีอยา่งน้ีมีรูปแบบลกัษณะในการท างานท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
1) ไฟหลกั (KEY LIGHT OR MAIN LIGHT) 
เป็นไฟท าหนา้ท่ีให้แสงสวา่งกบัส่ิงท่ีถ่าย ต าแหน่งของไฟโดยทัว่ ๆ ไป จะอยูใ่กลก้บักลอ้ง

ถ่ายภาพยนตร์ ในทิศทางเดียวกัน จะห่างจากเส้นแกนของเลนส์ไม่เกิน 90 องศา ไฟหลักจะใช้
สปอร์ตไลทเ์ป็นตวัใหแ้สงสวา่ง ดงันั้นไฟท่ีเกิดจากไปดวงน้ีจึงเป็นเงาท่ีด าเขม้ 

2) ไฟเสริม (FILL LIGHT) 
 เน่ืองจากแสงท่ีเกิดจากไฟหลกั เป็นแสงท่ีเขม้จึงท าให้ดา้นท่ีโดนกบัแสงจะสวา่ง และดา้น

ท่ีไม่โดนแสงจะมืด นอกจากนั้นแลว้ จะท าให้เกิดเงาท่ีน่าเกลียดบนวตัถุท่ีถ่าย จึงจ าเป็นตอ้งใชไ้ฟ
หลบเงาเขา้ช่วย เพื่อท าให้เงาอนัเกิดจากไฟหลกัจางลบไป อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มแสงในด้านมืดให้มี
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อตัราส่วนท่ีพอเหมาะกบัดา้นสวา่งดว้ย เพื่อช่วยให้บนัทึกภาพในส่วนท่ีมืด (ไฟหลกัส่องไม่ถึง) มี
รายละเอียดของภาพเพิ่มข้ึน ชนิดของไฟท่ีน ามาใช้กบัไฟส่วนน้ี จะเป็นไฟท่ีให้แสงนุ่มนวล เป็น
จ าพวก OPEN LIGHT FLOOD) 

3) ไฟแยก (SEPARATION LOGHT OR BACK LIGHT) 
ไฟจากสองขอ้แรกสามารถท่ีจะถ่ายภาพออกมาไดโ้ดยมีรายละเอียดดีพอควร แต่เพื่อเป็น

การเนน้ให้ส่ิงท่ีถ่ายเด่นข้ึนแยกตวัออกมาจากฉาก จึงใชไ้ฟดวงน้ีส่องไปยงัส่ิงท่ีถ่ายอีกทางหน่ึง ซ่ึง
จะช่วยให้มิติท่ีสามของส่ิงท่ีถ่ายมีมากข้ึนไฟดวงน้ีจะใชส้ปอร์ตไลทท่ี์มีก าลงัไฟสูง โดยปกติจะสูง
กวา่ไฟหลกั (KEY LIGHT) อตัราส่วนระหวา่ง 1/2 -1/6 ซ่ึงแลว้แต่ความตอ้งการของผูถ่้ายต าแหน่ง
ของไฟก็จะอยูต่รงขา้มกบัไฟหลกั (KEY LIGHT) คือส่องมาจากท่ีสูงดา้นหลงัของส่ิงท่ีถ่าย 

4) ไฟฉาก (BACKGROUND LIGHT) 
คือ ไฟท่ีส่องไปยงัฉาก เพื่อให้ฉากมีความสว่าง โดยปกติจะใช้ไฟ ประเภท FLOOD 

LIGHT ซ่ึงจะให้แสงท่ีน่ิมนวลไฟชนิดน้ี จะเป็นตวัช่วยสร้างบรรยากาศของฉาก ใหมี้มากยิ่งข้ึนตาม
ความประสงค ์
  2.1.10 หลกัการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ 

การสร้างภาพเคล่ือนไหวหรือ Animation  คือ การน าภาพน่ิงหลาย ๆภาพมาวางเรียงต่อกนั
แล้วค่อย ๆ เล่นทีละภาพอย่างต่อเน่ืองจะท าให้เกิดเป็นภาพเคล่ือนไหว อาจจะมีการใส่ลูกเล่น
หรือ Effect ใหก้ารเคล่ือนไหวดูน่าสนใจและสวยงามยิง่ข้ึน 
ชนิดของภาพเคล่ือนไหว 

1) การเคล่ือนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame By Frame Animation)   
การเคล่ือนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame By Frame Animation)  คือ การสร้างคีย์

เฟรม  หลาย ๆ เฟรมเรียงต่อกนั  โดยแต่ละเฟรมจะมีเน้ือหาท่ีเป็นภาพน่ิงและค่อย ๆ เปล่ียนแปลง
ไปทีละเฟรม  เม่ือมีการแสดงจะท าใหม้องเห็นภาพเคล่ือนไหว 

2 ) การเคล่ือนไหวแบบทวนี (Tween Animation)  
การเคล่ือนไหวแบบทวีน (Tween Animation) คือ การสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบอตัโนมติั  

โดยสร้างแค่เน้ือหาในเฟรมเร่ิมตน้และเฟรมสุดทา้ย  ส่วนการเคล่ือนไหวท่ีอยูใ่นเฟรมระหวา่งกลาง
โปรแกรมจะสร้างข้ึนให้อตัโนมติัตามลกัษณะต่างๆ ท่ีไดเ้ลือกไว ้ ซ่ึงภาพเคล่ือนไหวแบบทวนี แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) Motion Tween  เปล่ียนแปลงแบบเคล่ือนท่ี   
(2) Shape Tween  เปล่ียนแปลงรูปร่าง 

 2.1.11 การออกแบบคาแรคเตอร์  
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ตวัละคร สามารถแบ่งออกไดท้ั้งหมด 3 ประเภทเหมือนกบังานละครทัว่ไป คือ มีตวัเอก ตวั
รอง และตวัร้ายประเภทของตวัละครนิทานส่วนใหญ่นั้นผูส้ร้างตวัละครไดส้ร้างตวัละครเป็น คน 
และสัตว ์

ขั้นตอนในการสร้างลกัษณะของตวัละคร ( Character ) การออกแบบตวัละครมีดงัต่อไปน้ี 
ชั้นท่ี 1 : การวางโครงเร่ือง ( Story ) 
การออกแบบคาแร็คเตอร์ โดยการวเิคราะห์คาแร็คเตอร์จาก บท หรือจาก Concept ข้ึนโครง

รูปดว้ยการวาดลายเส้นแบบ ฟรีแฮนด ์โดยการหาแหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงใน
การคิดออกแบบตัวละครเพื่อให้ตัวละครมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด ใส่ท่าทางให้กับตัวละคร 
หลงัจากนั้นคือการพฒันาจากตวัการ์ตูนท่ีอยู่ในหน้ากระดาษให้อยู่ในคอมพิวเตอร์ดว้ยการดราฟ
ลายเส้นท่ีส าคญัตอ้งค านึงวา่ตวัละครท่ีท าข้ึนมนัสูญเสียเอกลกัษณ์และเสน่ห์จากตน้เคา้เดิมหรือไม่
หรือจากแหล่งท่ีมาหรือไม่ 

สคริปต์ ( Script )  เป็นขั้นตอนในการจบัใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองให้ออกมาในแต่หน้า 
ขั้นตอนน้ีเป็นการออกแบบและก าหนดลกัษณะนิสัย บุคลิกบทบาทต่างๆและท่าทางการเคล่ือนไหว 
ให้กบัตวัละคร ให้มีชีวิตเหมือนจริง มีการเคล่ือนไหวได้จริงถูกต้องตามธรรมชาติของคน สัตว ์
ส่ิงของ ต่างๆ โดยอาศยัองคป์ระกอบพื้นฐานของการออกแบบไดแ้ก่ ขนาด ( Size )รูปทรง ( Shape 
) และสัดส่วน ( Proportion ) 

ชั้นท่ี 2 : บอร์ดภาพน่ิง เป็นการใช้ภาพในการเล่าเร่ืองให้ได้ครบถ้วน ทั้ งเหตุการณ์ ท่ี
เกิดข้ึนอารมณ์ในเหตุการณ์นั้นๆสีหน้า ท่าทาง ลกัษณะต่างๆ ของตวัละครบอกถึงสถานท่ี และ
มุมมองของภาพ ซ่ึงภาพวาดทั้งหมด จะเรียงต่อเน่ืองเป็นเหตุผลเดียวกนั เม่ือดูแลว้สามารถเขา้ใจ
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน การเขียนสตร่ีบอร์ด คือการเขียนตวัหนงัสือให้ออกมาเป็นภาพบน
แผน่กระดาษ เพื่อให้รู้ว่าตวัการ์ตูนอยู่ในฉากไหน ก าลงัจะเดินจากไหนไปไหน และจะหยุดคุยกบั
ใคร ว่าอะไร ภาพบนสตอร่ีบอร์ดจะเป็นเป็นภาพท่ีแทนลักษณะตามมุมกล้อง นอกจากความ
สวยงามแปลกตาของตวัละครแลว้ การเคล่ือนไหวก็เป็นจุดส าคญัอย่างมากท่ีจะดึงดูดความสนใจ
ของผูเ้ล่นหรือผูช้มไดดี้ 

Step 1 เร่ิม เตรียมความพร้อมส าหรับ  Project การท างาน  Cartoon Animation คือการ
ตั้งเป้าหมาย ก าหนดรูปแบบ และ Concept ในการท างาน การวาง Concept งาน และการก าหนด
รูปแบบงาน ตอ้งมีความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการ ออกแบบ Character รวมไปถึงการ Design งาน
และการท า Story- board 

Step 2 การสร้าง 
Step 3 ความรู้เบ้ืองตน้ในการสร้าง 
กระบวนการการออกแบบตวัละคร 
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นกัเขียนการ์ตูน ไม่วา่จะเป็นแบบสองมิติ จะสร้างสรรคห์รือออกแบบตวัละครการ์ตูนเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ต่างๆ กนั ก าหนดเร่ืองราวของภาพการ์ตูนท่ีจะเขียน ร่างภาพลงบนกระดาษแข็งหรือ
กระดาษเพื่อเขียนภาพจากความทรงจ า จากจินตนาการหรือจากแบบโดยใช้เคร่ืองมือ เช่น ปากกา 
พู่กนั เป็นตน้ วาดตวัละครการ์ตูนดว้ยดินสอในขั้นตอนน้ีเรียกวา่ Freehand คือการวาดลายเส้นดว้ย
มือ สเก็ตภาพตวัการ์ตูนด้วย แลว้ลงสีจากโปรแกรมการวาดภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ การจะเร่ิมตน้
ออกแบบคาแร็คเตอร์หรือตวัละครการ์ตูนไดน้ั้นเร่ิมจากการตีโจทยจ์ากบท สร้างสรรคค์าแร็คเตอร์
ของตัวละครนั้นๆ การตีโจทย์หรือน าบทมาศึกษาวิเคราะห์ค้นหาบุคลิกลักษณะของตัวละคร
ส่วนมากมกัตอ้งดูทั้งบุคลิกลกัษณะภายนอกและบุคลิกลกัษณะนิสัยใจควบคู่กนั คือรูปร่างหนา้ตา
ภายนอกและจิตใจภายในแต่เม่ือเป็นตวัละครแลว้ตอ้งเป็นตวัละครท่ีมีชีวติ ไม่วา่จะเป็นคนหรือสัตว ์
สรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 : การวางโครงเร่ือง ( Story ) 
 การออกแบบคาแร็คเตอร์ โดยการวิเคราะห์หาคาแร็คเตอร์จากบท หรือจาก  Concept โดยการหา
แหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงในการคิดออกแบบตวัละครเพื่อให้ตวัละครมีความ
สมบูรณ์มากท่ีสุดใส่ท่าทางและแอค็ชัน่ให้กบัตวัละคร หลงัจากนั้นคือการพฒันาจากตวัการ์ตูนท่ีอยู่
ในหน้ากระดาษให้อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีส าคญัตอ้งค านึงว่าตวัละครท่ีท าข้ึนมนัสูญเสีย
เอกลกัษณ์และเสน่ห์จากตน้เคา้เดิมหรือไม่หรือจากแหล่งท่ีมาหรือไม่ 

คาแร็คเตอร์ดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกนัวา่การสร้างตวัละครในล าดบัตน้ๆ ส่ิงแรกท่ีตอ้ง
ท าคือดูประเภทของงานก่อนว่างานน้ีเป็นงานอะไรหรือการอ่านโจทยต์วัหนังสือท่ีไดม้าว่าโครง
เร่ืองเป็นอย่างไร คือการก าหนด Theme และก าหนด Point ของงานว่าตอ้งการโครงเร่ืองอย่างไร 
โครงเร่ืองจะประกอบไปด้วยการเล่าเร่ืองท่ีบอกถึงเน้ือหาเร่ืองราวทุกอย่างทั้ งตัวละคร ล าดับ
เหตุการณ์ ฉาก แนวคิด และท่ีส าคญัควรพิจารณาวา่การเล่าเร่ืองควรจะมีการหกัมุมมากนอ้ยเพียงไร 
ส าม ารถส ร้างความบัน เทิ งได้ห รือไม่ และความ น่ าสน ใจ น้ี ส าม ารถท าให้ ผู ้ช ม รู้ สึ ก
ประทบัใจ   หลงัจากนั้นจะเป็นการโฟกสัท่ีตวัละครตวัเอก ตวัละครรอง และตวัละครอ่ืนๆ ลดหลัน่
กนัตามความส าคญัและความเก่ียวขอ้งกนั ในขั้นตอนของการสร้างหรือดีไซน์ตวัละครแต่ละตวัตวั
ก็ตอ้งดูว่าเป็นคนหรือสัตว ์แมก้ระทัง่ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีมาคู่กบัตวัละครนั้นๆ ทุกอย่างตอ้งดีไซน์
ออกแบบให้ดว้ย ในขั้นตอนน้ีจะมีการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลแวดลอ้มเก่ียวกบัตวั        ละครนั้นๆ 
อยา่งลึกซ้ึงละเอียดจากแหล่งอา้งอิงต่างๆ ผสมผสานกบัจินตนาการ ทั้งจากการศึกษาบทสนทนา
ของตวัละครเพื่อน ามาตีวิเคราะห์ ยกตวัอยา่งดีไซน์พระเอกท่ีเป็นเป็ด ตอ้งหา Reference ก่อนวา่เป็ด
น่ีหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไร ตั้งแต่เป็ดท่ีมนัเป็นเป็ดจริงๆ เป็ดท่ีเป็นการ์ตูนไปแลว้ อะไรเก่ียวกบั
เป็ดทั้งหมด ตอ้งไปหา Reference มาใหไ้ดม้ากท่ีสุดอาจตอ้งไปดูชีวติเป็ดจริงๆ Reference มีภาพน่ิง 
ภาพจริง เป็นคลิปวีดีโอ ภาพเคล่ือนไหวการเดินของเป็ด การขยบัปากหรือว่าแม้แต่เสียง คือ
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เอกสารอา้งอิง แหล่งอา้งอิงทุกอยา่งในกระบวนการสร้างหรือดีไซน์ตวัละคร ขั้นตอนการดีไซน์คา
แร็คเตอร์ 

แรงบนัดาลใจในการสร้างตวัละคร 
ไอเดีย ( Idea ) หรือบางคนอาจใช้ค  าว่า แรงบนัดาลใจ ( Inspiration ) ซ่ึงจะเป็นส่ิงแรกท่ี 

สร้างสรรค์จากจินตนาการและความคิดของตนเองว่าผูช้มควรเป็นใคร อะไรท่ีตนเองตอ้งการให้
ผูช้มทราบภายหลังจากท่ีชมไปแล้วควรให้เร่ืองท่ีสร้างออกมาเป็นสไตล์ไหน ซ่ึงอาจจะมาจาก
ประสบการณ์ท่ีไดอ่้านไดพ้บเห็น และส่ิงต่างๆ รอบตวั เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม นกัออกแบบตวัละครมกักล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ แรงบนัดาลใจในการสร้าง
ตวัละครส าหรับพวกเขาแลว้มนัมาจากทุกท่ี ทุกเวลา ทุกส่ิงแวดลอ้ม ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัของ
พวกเขาในขณะท่ีเป็นโอกาสน้อยท่ีแรงบนัดาลใจจะเกิดจากการคิดข้ึนได้เองหรือ จู่ๆไอเดียก็ผุด
โผล่ข้ึนมา ณ ช่วยเวลาใดเวลาหน่ึง ในขณะท่ีนกัออกแบบ สร้างตวัละครบางคนก็ยอมรับวา่ในการ
สร้างตวัละครนั้นพวกเขาตอ้งแสวงหาแรงบนัดาลใจด้วยวิธีการต่างๆนานารวมไปถึงการหาแรง
บันดาลใจหน่ึงเฉพาะช้ินงานนั้ นๆคือหมายความว่าเม่ือจะสร้างงานสักช้ินก็หาแรงบันดาลใจ
เฉพาะงานนั้ นๆในทางตรงกันข้ามแรงบันดาลใจทั่วไปมักเกิดจากประสบการณ์ท่ีสะสมมา 
ความชอบและความสนใจเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อมรอบตัวผูค้นใกล้ชิด ค าพูดสนทนา การอ่าน
หนงัสือท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการใชเ้วลาวา่งในร้านหนงัสือ แรงบนัดาลใจมาจากทุกส่ิงทุกอยา่ง 
  2.1.12 โปรแกรม Photoshop CS6 
คุณสมบติัพื้นฐานของโปรแกรม 
     โปรแกรม Photo shop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใช้ส าหรับตกแต่งภาพถ่ายและ
ภาพกราฟิก  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านส่ิงพิมพ์ นิตยสาร และงานด้าน
มลัติมีเดีย อีกทั้งยงัสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมสูงมากใน
ขณะน้ี เราสามารถใชโ้ปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กบัภาพ และ
ตั ว ห นั ง สื อ  ก า ร ท า ภ าพ ข า ว ด า  ก า รท า ภ าพ ถ่ า ย เป็ น ภ าพ เขี ย น  ก า ร น า ภ าพ ม า
รวมกนั การ Retouch ตกแต่งภาพต่าง  
               โปรแกรม  Adobe Photoshop CS6 เม่ือท าการเปิดโปรแกรมแล้ว  จะพบหน้าตาของ
โปรแกรมดงัรูป  
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รูปที ่2.28 Adobe Photoshop CS6  

 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
          โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบ นอกจากจะมีสีสันสวยงามข้ึน
แล้ว ยงัจดัการกับพาเนลหรือเคร่ืองมือท่ีจดัวางไม่เป็นระเบียบ ออกไปจากหน้าต่างการท างาน
ค่อนข้างมาก เช่น เพิ่มปุ่มค าสั่งและจดัเรียงปุ่มค าสั่งบางปุ่มใหม่ จึงมีความจ าเป็นต้องรู้จกักับ
ส่ วนป ระกอบ ท่ี ส าคัญ เพื่ อ ให้ ส าม ารถค้นห าและ เรียก ใช้ เค ร่ือ ง มื อได้อย่ างรวด เร็ ว 
ส าหรับหนา้ต่างโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประกอบไปดว้ยพาเนลและกล่องเคร่ืองมือท่ีวาง
อยู่บนพื้นท่ีว่างซ่ึงเปรียบเสมือนกบัโต๊ะท างาน ดงันั้นจึงสามารถเคล่ือนยา้ยต าแหน่งพาเนลและ
เคร่ืองมือไปยงัจุดท่ีตอ้งการได ้ส่วนประกอบส าคญัของหนา้ต่างโปรแกรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) แถบเมนูค าสั่ง (Menu Bar)  
เป็นจุดรวบรวมชุดค าสั่งท่ีใช้ส าหรับเรียกค าสั่งต่าง ๆ เพื่อใช้จดัการไฟล์ภาพหรือตกแต่ง

ภาพ  

 
รูปที ่2.28 แถบเมนูค าสั่ง (Menu Bar) 

 
2) แถบตวัเลือก (Options Bar) 
 เป็นส่วนท่ีใช้ในการปรับแต่งค่าการท างานของเคร่ืองมือ   ต่าง ๆ การก าหนดค่าในแถบ

ตวัเลือกจะเปล่ียนไปตามเคร่ืองมือท่ีใชง้านอยู ่ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 
รูปที ่2.29 แถบตวัเลือก (Options Bar) 

3) กล่องเคร่ืองมือ (Toolbox) 

https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/3.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/4.jpg?attredirects=0


32 

 

เป็นส่วนท่ีใชเ้ก็บเคร่ืองมือพื้นฐานในการท างาน ในโปรแกรม สามารถเรียกใชชุ้ดเคร่ืองมือ
ยอ่ยโดยการคลิกรูปสามเหล่ียมท่ีมุมดา้นล่างดงัแสดงในภาพท่ี 3 
  

 
รูปที ่2.30 กล่องเคร่ืองมือ (Toolbox) 

 
4) แถบช่ือเร่ือง (Title Bar)               

  เป็นส่วนท่ีแสดงช่ือไฟลภ์าพท่ีเปิดใชง้านอยู ่ส าหรับโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 แถบช่ือเร่ืองจะเรียงกนัเป็นแทบ็ (Tab) ดงัแสดงในภาพท่ี 4  
 

 
รูปที ่2.31  แถบช่ือเร่ือง (Title Bar) 

 
5) แถบสถานะ (Status Bar) 

https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/5.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/29.jpg?attredirects=0
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เป็นส่วนท่ีแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัภาพ เช่น เปอร์เซ็นตใ์นการยอ่ขยายไฟลภ์าพ ขนาดไฟล์
ภาพ เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 5 
           

 
รูปที ่2.32  แถบสถานะ (Status Bar) 

 
6) พื้นท่ีใชง้าน (Working Area) 
เป็นส่วนท่ีใชใ้นการสร้างงานกราฟิก โดยการเปิดไฟลภ์าพเพื่อแกไ้ขบนพื้นท่ีใชง้าน หรือ

วาดภาพใหม่ลงไปบนพื้นท่ีใชง้าน ดงัแสดงในภาพท่ี 6 
                 

 
รูปที ่2.33 พื้นท่ีใชง้าน (Working Area) 

 
7) พาเนล (Panel)  
ใช้ส าหรับจดัการกบัภาพ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ เช่น พาเนลส าหรับเลือกสี  พาเนล

ส าหรับปรับแต่งความสว่าง เป็นต้น  พาเนลแต่ละแบบมีหน้าท่ีและการใช้งานแตกต่างกัน
ออกไป โดยสามารถเลือกเปิดหรือปิดพาเนลไดจ้ากเมนูค าสั่ง Window ตวัอยา่งพาเนลท่ีนิยมใช ้  มี
ดงัน้ี 

https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/30.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/31.jpg?attredirects=0
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(1) Navigator ใช้ปรับมุมมองของภาพ โดยคลิกเลือกบริเวณ Zoom Slider เพื่อย่อ
ขยายมุมมองภาพ  

     

 
รูปที ่2.34  พาเนล Navigator 

          (2) Color ใช้ก าหนดสีพื้นหน้า (Foreground) และสีพื้นหลงั (Background) โดยการ
เล่ือนแถบสีเพื่อปรับแต่งตามตอ้งการ  
  

 
รูปที ่2.35  พาเนล Color 

 
           (3) Swatches ใช้ก าหนดสีแบบส าเร็จรูปท่ีโปรแกรมก าหนดไว ้หรือสร้างสีข้ึนมา

ใหม่เองได ้โดยการคลิกเลือกสีท่ีตอ้งการเพื่อความสะดวกในการใชง้าน ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
  

 
รูปที ่2.36  พาเนล Swatches 

 

https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/32.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/33.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/34.jpg?attredirects=0
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(4) Styles ใช้ส าหรับก าหนดการตกแต่งรูปแบบต่าง ๆ  ท่ี โปรแกรมก าหนด
ข้ึนมา เช่น การตกแต่งสีใหก้บัรูปแบบขอ้ความดงัแสดงในภาพท่ี 10 
    

 
รูปที ่2.37  พาเนล Styles 

 
(5) Adjustments ใช้ป รับแต่งสี ให้ กับภาพ  เพื่ อแก้ไขข้อบกพ ร่องห รือสี ท่ี

ผดิเพี้ยน ดงัแสดงในภาพท่ี 11 
   

 
รูปที ่2.38  พาเนล Adjustments 

(6) Layers ใช้ควบคุมการใชง้านเลเยอร์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสร้างช้ินงาน ดงัแสดง
ในภาพ 
                                               

https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/35.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/36.jpg?attredirects=0
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รูปที ่2.39  พาเนล Layers 

 
(7) History ท าหน้าท่ีในการเก็บรายละเอียดขั้นตอนการท างานทั้ งหมดท่ีผ่าน

มา เพื่ออ านวยความสะดวกเม่ือตอ้งการยอ้นกลบัไปใช้ค  าสั่งเก่าหรือยอ้นดูการท างานท่ีผ่านมาดงั
แสดง ในภาพ 

 
รูปที ่2.40  พาเนล History 

 2.1.13 โปรแกรม Illustratos Cs6 
Illustrator คืออะไร 

โปรแกรมพื้นฐานท่ีนักออกแบบทุกคนตอ้งเรียนรู้ในการสร้างงานกราฟิกมี 2 ชนิด คือ
โปรแกรมประเภทวาดภาพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ 

 Illustrator คือ โปรแกรมท่ีใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพท่ีมีลกัษณะเป็นลายเส้น 
หรือท่ีเรียกว่า Vector Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพท่ีใช้กันเป็นมาตรฐานในการ
ออกแบบระดบัสากลสามารถท างานออกแบบต่างๆ ไดห้ลากหลาย ไม่วา่จะเป็นส่ิงพิมพ ์บรรจุภณัฑ ์

https://sites.google.com/site/porkaermadobephotoshopcs6/home/38.jpg?attredirects=0
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เวบ็ และภาพเคล่ือนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการท างานอ่ืนๆ เช่น 
การ์ตูน ภาพประกอบหนงัสือ เป็นตน้ 
การประมวลผลภาพกราฟิกของคอมพิวเตอร์ 
           ในความเป็นจริงแลว้ภาพกราฟิกท่ีเก็บในคอมพิวเตอร์นั้น จะมีวธีิการประมวลผลภาพ 2แบบ
แตกต่างกนัไปตามแต่ละโปรแกรมดงัน้ี คือ 

1) การประมวลผลแบบอาศยัการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
             ตวัอย่างเช่น รูปลอ้รถจกัรยาน ถา้เป็นการเก็บแบบเวก็เตอร์ เคร่ืองจะเก็บขอ้มูลท่ีเป็นสูตร
ทางคณิตศาสตร์แต่สามารถอธิบายไดคื้อ รูปลอ้จกัรยาน คือเส้นวงกลมท่ีเกิดจากการวดัความห่าง
จากจุดศูนยก์ลางจุดหน่ึงไปยงับริเวณรอบๆ ด้วยระยะห่างทีเท่ากนั โดยมีสีและต าแหน่งของสีท่ี
แน่นอน ฉะนั้นไม่วา่เราจะมีการเคล่ือนยา้ยท่ีหรือย่อขยายขนาดของภาพ ภาพจะไม่เสียรูปทรงใน
เชิงเลขาคณิต เช่น โปรแกรม Illustrator ใชว้ธีิน้ีในการเก็บ เป็นตน้ 
       ตวัอยา่งงานกราฟิกของภาพแบบเวกเตอร์งานกราฟิกในแบบเวกเตอร์น้ีจะเป็นลกัษณะของ
ภาพลายเส้น ซ่ึงงานเหล่าน้ีจะเนน้ถึงความ คมชดัของเส้นเป็นหลกั เช่น ภาพโลโก ้ตราบริษทั และ
ภาพลายเส้นแบบคลิปอาร์ต โปรแกรมเหล่าน้ีไดแ้ก่ Illustrator, Corel Draw และ Freehand เป็นตน้ 

2) การเก็บและแสดงผลแบบบิตแมพ็ [ Bitmap ] 
          เป็นการประมวลผลแบบอาศยัการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซล ซ่ึงเหมาะกบัภาพท่ีมีโทนสีท่ี
ใกลเ้คียงกนั เช่น ภาพถ่าย โปรแกรม Photoshop ใชว้ิธีน้ี การประมวลผลแบบบิตแม็พน้ีเราเรียกอีก
อย่างว่า Raser image เป็นการเก็บขอ้มูลดิบ คือค่า 0 และ 1 ใช้การแสดงผลเป็นพิกเซล โดยแต่ละ
พิกเซลจะมีการเก็บค่าสีท่ีเจาะจงในแต่ละต าแหน่ง 
           ตวัอยา่งงานกราฟฟิกของภาพแบบบิตแม็พ  งานกราฟฟิกในแบบบิตแม็พน้ีจะเป็นลกัษณะ
ของภาพ ท่ีตอ้งการปรับแต่งรายละเอียดของสีเป็นหลกั เช่น การซ้อนภาพและการตกแต่งภาพให้
เหมือนจริง โปรแกรมเหล่าน้ีไดแ้ก่ Photoshop, Corel Photo-paint และ Fireworks เป็นตน้ 
Illustrator ท าอะไรไดบ้า้ง 
งานส่ิงพิมพ ์             

ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณา โบชัวร์ นามบัตร หนังสือ หรือนิตยสาร เรียกได้ว่าเกือบทุก
ส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการความคมชดั 
งานออกแบบทางกราฟิก 

การสร้างภาพสามมิติ การออกแบบปกหนงัสือ การออกแบบสกรีน CD-ROM และการออก 
แบบการ์ดอวยพร ฯลฯ 
งานทางดา้นการ์ตูน 

ในการสร้างภาพการ์ตูนต่างๆนั้น โปรแกรม Illustrator ไดเ้ขา้มามีบทบาทและช่วยในการ 
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วาดรูปไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.1.14 โปรแกรม Maya 2017 

1) ส่วนประกอบของหนา้จอโปรแกรม Maya 2017 
(1) เมนูบาร์ (Menu Bar) แถบในส่วนน้ีจะเป็นค าสั่งในส่วนการควบคุมการท างานทั้งหมด 

เช่นการเปิดไฟล์งาน เซฟไฟล์งาน แกไ้ข สร้างรูปแบบโมเดลต่าง ก าหนดสัดส่วนการแสดงผลใน
หนา้จอ เป็นตน้       
(2) เมนูเซต (Menu Setใชส้ าหรับปรับเปล่ียนโหมดการท างานในการท า Workshop นั้นๆ  
ประกอบไปดว้ย 
    - โหมด Animation โหมดการเคล่ือนไหว 
    - โหมด Polygons ปรับแต่งวสัดุ Polygons 
    - โหมด Surfaces ใชส้ร้างและปรับแต่งวตัถุแบบ NURBS 
    - โหมด Dynamics ใชส้ร้างแอนิเมชัน่เหมือนธรรมชาติ เช่น ทรงผม เส้ือผา้ 
    - โหมด Rendering การประมวลผล ช้ินงาน 
    - nCloth ใชส้ าหรับเคร่ืองแต่งการ 
    - โหมด Customize สร้างโหมดใหม่ ท่ีก าหนดเอง 

1.2 Status Line อ านวยความสะดวกใหท้ างานไดร้วดเร็วข้ึน 
1.3 Shelf  แถบเคร่ืองมือยอ่ยท่ีเป็น Shortcut ท่ีท  าใหใ้ชง้านไดส้ะดวกข้ึน 
1.4 Toolbox กล่องเคร่ืองมือ 
1.5 Viewport  พื้นท่ีในส่วนการท างาน 
1.6 Channel Box ก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างกบัวตัถุ  
1.7 Time Slide แสดงการเคล่ือนไหวในแต่ละเฟรม 
1.8 Play Control  ควบคุมการเคล่ือนไหวของอนิเมชัน่ 
1.9 Layer Editer จดัการวตัถุซบัซอ้น 

 2.1.15 โปรแกรม Sony vegas 
Sony vegas คือ โปรแกรมตดัต่อท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง เน่ืองจากการใช้งานท่ีง่ายและ

ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนกั ฟังก์ชัน่พิเศษมากมายท่ีมีในตวัโปรแกรม ท าให้ผูใ้ชส้นุกสนานและต่ืน
ตาต่ืนใจไปกบังานตดัต่อ และสามารถสร้างสรรค์งานตดัต่อไดอ้ยา่งมืออาชีพ มนัเป็นโปรแกรมท่ี
ถูกพฒันามาเพื่องานตดัต่อภาพยนตร์ และเสียง โดยในหน่ึงโปรแกรมน้ีรองรับและสนบัสนุนไฟล์
รูปแบบไฟล์ จึงสามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมากมาย และโปรแกรมใหผ้ลงานท่ีมี
ระดบัสูงได ้เช่น วดีีโอระดบั Full HD หรือ เสียงระดบั HQ 
ความสามารถของ Sony Vegas 
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1) ตดัต่อภาพยนตร์ หรือ สร้างวดีีโอจากภาพน่ิง 
2) ตดัต่อเสียง หรือ แต่งเสียงเพลง ดนตรี 
3) มีเอฟเฟ็กต ์ใหเ้ลือกใชม้ากมาย 
4) มีฟังกช์ัน่ใหเ้ลือกอยา่งมากมาย เช่น การปรับโทนสี ปรับโทนเสียง สร้างภาพเก่า ๆ  
5) รองรับการท างานแบบ Layer สามารถซอ้นภาพและเสียงไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั 
6) สร้างเสียงแบบระบบ 5.1 ได ้
7) โปรแกรมใชง้านไดร้วดเร็ว ไม่กระตุก แมส้เปกคอมชา้ 
8) สนบัสนุนรูปแบบส่ือไดห้ลากหลาย เช่น VCD, SVCD, DVD, และส่ือวดีีโอส าหรับ 

แสดงผลบนเวบ็ไซต ์
9) รองรับรูปแบบไฟลอ์ยา่งหลากหลาย เช่น JPG, PSD, AVI, MOV  และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของโปรแกรม Sony Vegas 
จุดเด่น 

- ความง่ายในการใช้ และการท าความเขา้ใจ โดยแนวคิดหลกัในการท างานคือ "ลากแล้ว
วาง" 

- การใช้งานในระดบัสูงต่างๆ เช่นการปรับแกสี้ ยกตวัอย่างนะครับ เราสามารถเปล่ียนสี
เส้ือไดบ้น Video เลย การผสมงานจาก photoshop มาใส่ลูกเล่นเพิ่ม 

- เคร่ืองมือดา้นเสียงท่ียนืหยุน่มาก จนบางคนใชเ้ป็นเคร่ืองมือแต่งเพลงไปดว้ย โดยสามารถ
ผสมเสียง DB Surround 5.1 ไดใ้นโปรแกรมเลย 

- รองรับมาตรฐานใหม่ๆ พวก HDV 
จุดดอ้ย 
   - โปรแกรมมีขนาดใหญ่ 
     - กินทรัพยากรเคร่ืองค่อนขา้งมาก 
     - ผูใ้ชง้านควรจะมีความรู้ดา้นการตดัต่อวีดีโออยูบ่า้ง เพื่อการเร่ิมตน้ใชง้าน และ การเรียนรู้
ท่ีรวดเร็ว 
 
2.2  ศึกษาประโยชน์ 

2.2.1 ช่วยพฒันาทกัษะในการท าส่ือวดิีทศัน์ 
2.2.2 สร้างความบนัเทิงและใหค้วามรู้กบัผูท่ี้รับชมส่ือวดิีทศัน์ 
2.2.4 เป็นแนวทางในการท าส่ือวดิีทศัน์ในอนาคต 
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2.3 รูปแบบการน าเสนอ 
2.3.1 การออกแบบช้ินส่วน3D 
2.3.2 Vector 
2.3.3 การออกแบบโลโกร้ายการ 
2.3.4 วดิีทศัน์ 

 
2.4 กรณศึีกษาและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 
 

รูปที ่2.23 รูปแบบ รายการ driveautoblog 
รายการ driveautoblog เป็นรายการ ประเภทรูปแบบสถานการณ์จ าลอง ให้ความรู้เก่ียวกบั

รถยนตแ์ต่ละรุ่นแต่ละประเภท และไดส้าธิตวิธีการขบัของรถแต่ละรุ่น รายการ driveautoblog น้ีจะ
มีวิธีการน าเสนอท่ีชดัเจน ละเอียด มีการอธิบายและบอกขอ้มูลท่ีท าให้เขา้ใจในเร่ืองของรถยนตรุ่์น
นั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน โดยจะมีพิธีกรแค่คนเดียวเป็นผูด้  าเนินรายการ 
รายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดว้ยกนั 

ช่วงท่ี 1 เปิดรายการ โดยการถ่ายใหดู้รถยนตรุ่์นท่ีรายการจะน าเสนอ โดยมีพิธีกรพูดเกร่ิน 
ถึงรถยนตรุ่์นนั้น ๆ ก่อนพาไปรับชมขอ้มูลพร้อมสาธิตการใชร้ถรุ่นนั้น 

ช่วงท่ี 2 ปิดรายการ พิธีกรพูดสรุปขอ้มูลถึงรถยนตรุ่์นท่ีน าเสนอ แลว้พูดปิดรายการ 
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการชมรายการ driveautoblog ผูช้มจะไดรู้้ถึงขอ้มูลของรถยนตท่ี์ทาง 

รายการไดแ้นะน า วิธีการใช้รถยนต์ท่ีรายการไดน้ าเสนอ จะท าให้ผูท่ี้ชมรายการจะไดรู้้ขอ้มูลเพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจอีกดว้ย 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

นายฐิติวฒัน์  สุขจันทร์เทาะและนายทศพล กฤษฎารักษ์ (2561) ได้ท าการโครงการ
มลัติมีเดียส่ือ วีดิทศัน์ เร่ือง โมโตไบค์ไทยแลนด์ ปัจจุบนัส่ือวีดิทศัน์มีความส าคญัมากเน่ืองจาก
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องคป์ระกอบของส่ือท่ี ประกอบดว้ย ภาพน่ิง เสียงขอ้ความ ภาพเคล่ือนไหว และวีดีโอมีส่วนสร้าง
การเรียนรู้ ปละสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้แต่ส่ือท่ีดีนั้นนอกจากออกแบบตรงตาม
ทฤษฎีแล้วยงัต้องอาศัย เทคนิคและความงามท่ีดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
สอดคลอ้งและตอบสนองกบั Thailand 4.0 ในอนาคต 

ส่ือการสอนในปัจจุบนัมีความหากหลายมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงท าใหก้าร
เรียนรู้เกิดความไม่น่าสนใจ และท าให้การเรียนการสอนไม่มีความพฒันา เน่ืองจากภาพ เสียง 
เน้ือหา ยงัสร้างความรู้ความเขา้ใจไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร ผูเ้รียนตอ้งคิดจินตนาการตามหากมีส่ือการ
สอนท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจ จากการออกแบบท่ีสมจริง และภาพประกอบท่ีมีความดึงดูดความสนใจ
จะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสร้างความบนัเทิงควบคู่การเรียนรู้ไปดว้ย 

จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบส่ือวีดิทศัน์ดว้ยเทคนิคภาพเสมือน
จริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นพยญัชนะภาษาองักฤษ ให้นกัเรียนในปัจจุบนัเกิดความสนใจ และ
พฒันาแก่การเรียนการสอน เพื่อเป็นอีกหน่ึงตวัช่วยในการสอนของอาจารยใ์นปัจจุบนั 

 



 
 

บทที ่3 
วธีิการด าเนินงาน 

 
3.1 ศึกษาข้อมูลในการออกแบบ 
 ผูจ้ดัท ำโครงกำรไดศึ้กษำขอ้มูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตรำยกำรวีดิทศัน์ และกำร
เลือกซ้ือรถยนต ์ท ำใหท้รำบวำ่กำรท ำรำยกำรวีดิทศัน์เป็นกำรน ำเสนอเน้ือหำสำระ ท่ีเขำ้ถึงบุคคลท่ี
สนใจในเร่ืองท่ีน ำเสนอ ให้สำมำรถเขำ้ใจได้ง่ำยมำกข้ึน และกำรน ำเสนอรำยกำรวีดิทศัน์มีหลำย
รูปแบบ ข้ึนอยู่กับกำรน ำเสนอกำรเลือกใช้มุมกล้อง  กำรเลือกใช้รูปแบบรำยกำร กำรจัด
องคป์ระกอบของรำยกำร และกำรเลือกรูปแบบกำรถ่ำยท ำท่ีเขำ้กบัรำยกำร 
 
3.2 แนวคิดในการออกแบบ 
 จำกกำรศึกษำขอ้มูลเน้ือหำและทฤษฎีในกำรท ำรำยวีดิทศัน์ เร่ืองฟำสย ูผูจ้ดัท ำโครงกำรได้
ทรำบวิธีกำรท ำรำยกำรวีดิทัศน์เพื่อกำรศึกษำและสำมำรถจดัท ำรำยกำรได้โดยกำรด ำเนินกำร
ออกแบบวดิีทศัน์ และกำรออกแบบวสัดุอุปกรณ์ภำยในรถในรูปแบบของ3D  
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3.2.1 แนวความคิดในการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1 แนวคิดในกำรน ำเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันำรำยกำรวดิีทศัน์เร่ือง ฟำสย ู 

กระบวนกำรพฒันำวดิีทศัน์เพื่อกำรศึกษำเร่ือง ฟำสย ู

1.เขียนบทและจดัท ำสตอร่ีบอร์ทรำยกำร 

2. ถ่ำยท ำรำยกำร เร่ือง ฟำสย ู

3. กำรตดัต่อวิดีโอเน้ือหำรำยกำรเร่ือง ฟำสย ู
4. กำรตดัต่อโดยใชเ้ทคนิคพิเศษ 

 

มีการเผยแพร่ใหบุ้คคลทัว่ไปไดรั้บชม 

ศึกษำแนวทำงดำ้นเทคนิคกำรท ำรำยกำรวดิีทศัน์เพื่อกำรศึกษำ เร่ือง “ฟำสย”ู 

มีการออกแบบโมเดล 3D 
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3.2.2 ขอบเขตการออกแบบ 

จำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้เพื่อกำรออกแบบวดิีทศัน์ โดยมุ่งเนน้ในกำรเผยแพร่ควำมรู้
ใหก้บักลุ่มเป้ำหมำยใหไ้ดม้ำกท่ีสุดรวมถึงไดรั้บควำมสนใจในดำ้นกำรถ่ำยวดิีทศัน์อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.2 ขอบเขตกำรออกแบบ 
 
 
 

ขั้นผลติ (Production) 
 1.ใชโ้ปรแกรมสร้ำงโมเดล3D 

 2.ถ่ำยท ำวดีีทศัน์เพื่อเตรียมกำรตดัต่อ 

ขั้นหลังการผลติ (Post-production) 

 1.ตดัต่อคลิปวดีิโอตำมล ำดบัของสตอร่ีบอร์ด 
 2.ใส่ช้ินส่วนโมเดล3D 

3.ใส่เทคนิคตดัต่อพิเศษ 
 4.ใส่เสียงประกอบและเสียงประกอบพิเศษ 

5. ใส่ค ำบรรยำยใตภ้ำพ 
 6.ตรวจเช็คก่อนน ำออกเผยแพร่  
  
  

ขั้นก่อนผลติ (Pre-production) 

 1.เขียนบทร่ำง (Outline Script) 
 2.เขียนบทสมบูรณ์ (Full Script) 

3.สตอร่ีบอร์ด 
 4.ออกแบบโมเดลภำยในรถรูปแบบ3D 

 5.เตรียมเพลงประกอบ 
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3.3 การสร้างช้ินส่วนโมเดล 3D  
 กำรออกแบบในส่วนของช้ินส่วนโมเดลท่ีเป็น3Dจะปรำกฏข้ึนมำช่วงเสียง Voice over ของ
รำยกำร โดยกำรสร้ำงช้ินส่วน3ข้ึนมำเพื่อใหผู้ช้มเขำ้ใจไดง่้ำยข้ึนในขณะท่ีอธิบำย 
 3.3.1 กำรอำ้งอิง (Reference)  

1) การอ้างองิ (Reference) รูปแบบของรถ 
 

 
 

รูปที ่3.3 ภำพรูปแบบของช้ินส่วน3D 
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3.4 การออกแบบโครงร่าง โลโก้รายการ (Sketch) 
 3.4.1 รูปแบบของโลโกร้ำยกำร 
          1) โลโกร้ำยกำร 
 

 
 

รูปที ่3.4 ภำพ โลโกร้ำยกำร 
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3.4 การออกแบบสตอร่ีบอร์ด Shooting Script และ Story Board 
-ซีน1เปิดรายการ  
ภายนอก\โรงเรียนเทพศิรินทร์\ตอนเทีย่ง  
1.intro เขำ้รำยกำร 
2.MS พิธีกรพูด 

- สวสัดีครับ พบกบัรำยกำรฟำสยู วนัน้ีเรำจะมำรีววิรถ ฮอนดำ้ซีวคิ เจนเรชัน่ท่ี10 รถท่ีเป็น
ท่ีนิยมส ำหรับชำวไทยนะครับ เด๋ียวเรำจะมำชมภำพรวมของรถ แลว้ก็ออฟชัน่ท่ีเพิ่มเขำ้มำใหม่ กำร
ดีไซน์ภำยนอก แลว้เด๋ียวมำสรุปกนันะครับวำ่รถรุ่นน้ียงัคงจะเป็นท่ีนิยมของชำวไทยอยูห่รือไม่ 
3.intro สั้นๆ ถ่ำยรถรอบคนัภำยใน ภำยนอก 
4.Ms พิธีกรพูด 

- ครับท่ีคือฮอนด้ำซีวิคเจนเรชั่นล่ำสุดนะครับ หรือเจนเนอเรชัน่ท่ี10 ก็เห็นได้ชัดเลยนะ
ครับวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเจนเนอเรชัน่ก่อนหน้ำน้ีอย่ำงเห็นไดช้ดั รถรุ่นน้ีเป็นรุ่น 1.8 El 
นะครับ ก็คือจะเป็นรุ่นท๊อปในเคร่ือง1.8นะครับ และวนัน้ีจะมำรีวิวโดยรวมของตวัรถ มำเร่ิมจำก
กระจงัหน้ำนะครับ ก็จะเป็นโครมเม่ียมนะครับ ไฟหน้ำมีไฟเดทำมน์รันน่ิงไลฟ์ เพื่อให้มีควำม
สวยงำมและควำมปลอดภยัมำคู่กนั โครมไฟหน้ำในรุ่นน้ีนะครับจะเป็นไฟแบบ โปรเจคเตอร์นะ
ครับ  รถคนัน้ีควำมยำวอยู่ท่ี 4.6 เมตร นะครับ กวำ้งท่ี 1.7 เมตร ล้อนะครับ เป็นล้อขนำด 16 น้ิว 
ขนำดยำง 215\55 r16 นะครับ สีทูโทน ระบบเบรก ABS ดิสเบรคหน้ำหลงั กระจกมองขำ้งนะครับ 
จะมีไฟเล้ียวLed มำให้ทั้งสองฝ่ังเลยนะครับ แต่จะไม่มีกลอ้งฮอนดำ้เลนส์วอท มือจบัประตูจะเป็น
โครมเม่ียมนะครับ ซ่ึงถำ้เป็น1.8ตวั E จะเป็นสีเดียวกบัตวัรถ ระบบเปิดปิดประตูนะครับจะเป็น สม
รำทเอนทร่ีดว้ยนะครับ ถือกุญแจไว ้สำมำรถจบัท่ีประตูมือจบันะครับ เปิดรถไดเ้ลย นะครับ เวลำ
จะล๊อคก็เช่นกนันะครับ ปิดประตูกดสวสิท่ีประตู รถก็จะล็อคเรียบร้อยนะครับ ไฟทำ้ยนะครับ จะมี
ดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์รูปทรงตวัซีขนำดใหญ่ กลอ้งมองหลงันะครับสำมำรถมองได3้ระดบัดว้ยนะ
ครับ ห้องสัมภำระดำ้นทำ้ยมีควำมกวำ้งขวำงนะครับวสัดุท่ีเลือกใชม้ำประกอบนะครับมีคุณภำพดี
เรียกไดว้ำ่เป็นเกรดดี ท่ำนผูช้มมีโอกำสลองพิจำรณำเร่ืองเหล่ำน้ีดูนะครับ ฝำถงัน ้ ำมนัของซีวิคจะอ
ยูฝ่ั่งซ้ำยนะครับ ควำมจุอยู่ท่ี47 ลิตร รถคนัน้ีนะครับรองรับน ้ ำมนัเช้ือเพลิงสัดส่วนเอดทำนอลได้
หลำกหลำยเรียกวำ่รถแบบเช้ือเพลิงยืดหยุน่นะครับ ตัง่แต่เบนซินธรรมดำ ออกเทน9  แก๊สโซฮอล 
นะครับ ระบบห้ำมลอ้นะครับ เป็นแบบดิสเบรคหน้ำหลงั รถคนัน้ีนะครับเป็นเบนซิน ควำมจุ1799 
ซีซี แรงมำ้สูงสุด141แรงมำ้ แรงบิดสูงสุดอยูท่ี่ 174 นิวตนัเมตรนะครับ ถือวำ่เพียงพอนะครับ  
5. intro สั้นๆ ถ่ำยรถรอบคนัภำยใน ภำยนอก 
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ภายในเบาะตอนหน้า\โรงเรียนเทพศิรินทร์\ตอนบ่าย 
 
6.Ms พิธีกรพูด 

- ฮอนดำ้ซีวคินะครับ ปิดประตูจะตึบๆหน่อยบำงคนอำจจะเรียกวำ่ปิดยำกนะครับ เพรำะวำ่
ยำงขอบประตูท่ีมีควำมหนำนะครับ เพื่อช่วยป้องกนัเสียงลมท่ีจะรอดเขำ้มำนะครับ รถรุ่นน้ีนะครับ
รุ่น1.8El มีปุ่มสตรำทสต๊อปเอนจ้ินดว้ยนะครับ สะดวกสะบำย เหยียบเบรคนะครับเเลว้กดสตำร์ท
รถก็จะสตำร์ทให้ ระบบปรับอำกำศคนัน้ีนะครับเป็นระบบอตัโนมติันะครับ หน้ำจอเป็นจอสัมผสั
ขนำด7น้ิว และตวัคอนโซนดำ้นหนำ้นะครับ จะมีดีไซน์ท่ีดูสรอตเเละเรียบหรู มีกำรบุน่ิมท่ีบริเวณ
คอนโซนหนำ้ไปจนถึงคอนโซนกลำงนะครับ มีถุงลมนิรภยัมำให้มีถุงลมคู่หนำ้ มำตรวดัเป็นแบบดิ
จิติสีฟ้ำนะครับพวงมำลยัหนงัเดินดำ้ยสีขำวและเป็นพวงมำลยัมลัติฟังก์ชัน่นะครับ มีครุชคอนโทน 
นะครับ รับโทรสัพนะครับ บรูทูธ และก็ปรับเคร่ืองเสียงท่ีพวงมำลยัไดเ้ลย เบำะเป็นเบำะหนงัสีเบส
คำดดว้ยเส้นสีด ำเพื่อควำมสปอตนะครับ. เบำะนัง่ดำ้นคนขบัเป็นเบำะปรับไฟฟ้ำ8ทิศทำง (ท ำ3dกำร
ท ำงำนของเบำะ) เด๋ียวไปดูท่ีนัง่ตอนสองกนัครับ  
7. intro สั้นๆ ถ่ำยรถรอบคนัภำยใน ภำยนอก 
ภายในเบาะตอนหลงั\โรงเรียนเทพศิรินทร์\ตอนเย็น 
8. Msพิธีกรพูด 

-ส ำหรับท่ีนั่งตอนสองนะครับ ก็จะมีท่ีวำงแกว้ให้สำมำรถวำงแขนได้ครับ ถือว่ำนุ่มมำก 
เบำะนัง่มีหมอนรองศีรษะให้สองท่ีครับตรงกลำงไม่มีครับและก็จะเป็นเขม็ขดันิรภยัถึงแมว้ำ่จะเป็น
ท่ีนัง่ตอนสองก็ตำมนะครับแต่ทศันวสิัยถือวำ่ดีนะครับ 
ภายนอก\โรงเรียนเทพศิรินทร์\ตอนเยน็ 
9.intro ถ่ำยรถตอนขบั และตอนจอด รอบคนั เพลง 
10.Msพิธีกรพูด 

- และน่ีก็คือภำพรวมของฮอนดำ้ซีวคิรุ่น1.8El คร่ำวๆนะครับ ซ่ึงรำยละเอียดอ่ืน ๆท่ำนผูช้ม
ก็ลองไปศึกษำเพิ่มไดน้ะครับ เป็นรถท่ีถำ้มองว่ำจะใช้งำนยำวๆ รถคนัน้ีเหมำะครับดว้ย เป็นรถท่ี
ขนำดเคร่ืองยนต์กลำงๆ ใชง้ำนในเมืองคล่องตวั ส่วนเวลำเดินทำงไกล กำรเดินทำงดว้ยเคร่ืองยนต์
1.8 จะไม่ค่อยเหน่ือยมำกนะครับ และเร่ืองของกำรดีไซน์ท่ีมีเอกลกัษณ์ ทั้งหลำยทั้งปวงนะครับก็
เป็นสำระควำมรู้ท่ีทำง ฟำสยู มอบให้นะครับ คิดเห็นอย่ำงไรกบัรถรุ่นน้ีบำ้งท่ำนผูช้มก็ลองน ำไป
พิจำรณำดูนะครับ เผื่อใครท่ียงัลงัเลวำ่ตวัเองนั้นตอ้งกำรรถแบบไหนหรือช่ืนชอบในรถฮอนดำ้ซีวิค
นะครับ วนัน้ีผมวรีภทัรจำกรำยกำรฟำสยขูอตวัลำไปก่อนสวสัดีครับ  
10. End credit 
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Story Board 

ล าดับ Storyboard 
รายละเอยีด 

การเคล่ือนไหว เสียง 

1 

 ขนำดภำพ : - บรรยำย : โลโกว้ทิลยัฯ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
-  

ดนตรี : เสียงเพลงเบำๆ 

มุมกลอ้ง : eye 
level 

Effect : - 

Location : - เช่ือมภำพ: fade 

2 

 ขนำดภำพ : - บรรยำย: โลโกส้ำขำ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เสียงเพลงเบำๆ 

มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect : - 

 

 
Location : - เช่ือมภำพ: fade 

3 

 

ขนำดภำพ: - บรรยำย :  

กำรเคล่ือนกลอ้ง:  ดนตรี : - 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : circle 
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Location: - เช่ือมภำพ: fade 

 

 

4 

 ขนำดภำพ : - บรรยำย :introเขำ้รำยกำร 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
-  

ดนตรี :เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level  Effect : - 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ:cut 

 

 

5 

 ขนำดภำพ :Ms บรรยำย: พิธีกรพูด-สวสัดี
ครับ พบกบัรำยกำรฟำสย ู 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : ช่ือรำยกำร,ช่ือรุ่น
รถ 

 

 Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ:cut 

 

 

6 

 ขนำดภำพ: - บรรยำย : intro 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:  

 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: fade 
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7 

 ขนำดภำพ : - บรรยำย :ครับท่ีคือ
ฮอนดำ้ซีวคิเจนเรชัน่
ล่ำสุดนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
- 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : - 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: fade 

 

 

 

8 

 ขนำดภำพ : MS บรรยำย: เห็นไดช้ดัเลย
นะครับวำ่จะมีกำร
เปล่ียนแปลงไปจำกเจน
เนอเรชัน่ก่อนหนำ้น้ี 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:  ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง: eye 
level 

Effect : เสียงกระด่ิง 

 

 
Location : - เช่ือมภำพ: fade 

 

 

9 

 ขนำดภำพ: - บรรยำย : ไฟหนำ้มีไฟเด
ทำมน์รันน่ิงไลฟ์ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนซำ้ย  

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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10 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย :รถคนัน้ีควำม
ยำวอยูท่ี่ 4.6 เมตร นะ
ครับ กวำ้งท่ี 1.7 เมตร 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนซำ้ย 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : circle เส้นบอก
ขนำดรถ 

 
Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ:cut 

 

 

 

11 

 

  

ขนำดภำพ : - บรรยำย: ลอ้เป็นลอ้ขนำด 
16 น้ิว ขนำดยำง 215\55  

กำรเคล่ือนกลอ้ง: 
แพนลง 

ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : - 

 

 
Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

12 

 

 

ขนำดภำพ: - บรรยำย : ระบบเบรคabs
หนำ้หลงั 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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13 

 ขนำดภำพ : - บรรยำย :กระจกมองขำ้ง
นะครับ จะมีไฟเล้ียวLed 
มำใหท้ั้งสองฝ่ัง 

กำรเคล่ือนกลอ้ง :  ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : รูปและเสียง 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

14 

 ขนำดภำพ :Ms บรรยำย: มือจบัประตูจะ
เป็นโครมเม่ียมนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : รูปและเสียง 

 

 
Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

15 

 

 

ขนำดภำพ: - บรรยำย ระบบเปิดปิด
ประตูนะครับจะเป็น สม
รำทเอนทร่ี 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:  ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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16 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย :ไฟทำ้ยนะครับ 
จะมีดีไซน์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนไปทำงขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้:eye level  Effect : - 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

17 

 

 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย: กลอ้งมองหลงั 
สำมำรถมองได3้ระดบั 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: 
แพนข้ึน 

ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง: low 
angle 

Effect : - 

 

 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

18 

 

 

 

ขนำดภำพ: - บรรยำย :ห้องสัมภำระ
ดำ้นทำ้ยมีควำม
กวำ้งขวำงนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: 
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง: - Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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19 

 

 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย :ท่ำนผูช้มมี
โอกำสลองพิจำรณำเร่ือง
เหล่ำน้ีดูนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนไปทำงขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : - 

Location : หอ้งสัมภำระดำ้นทำ้ย เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

20 

 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย:ฝำถงัน ้ำมนัของ
ซีวคิจะอยูฝ่ั่งซำ้ยนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : - 

 

 
Location :โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

21  

 

ขนำดภำพ: - บรรยำย : ควำมจุอยูท่ี่47 
ลิตร  

กำรเคล่ือนกลอ้ง: 
ซูมเขำ้ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : รูปและเสียง 

Location:  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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22 

 

 

 

ขนำดภำพ : Ms บรรยำย:ควำมจุ1799 ซีซี 
แรงมำ้สูงสุด141แรงมำ้ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : circle 

Location : หอ้งเคร่ือง เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

23 

 

 

ขนำดภำพ : Ms บรรยำย: แรงบิดสูงสุดอยู่
ท่ี 174 นิวตนัเมตรนะ
ครับ ถือวำ่เพียงพอนะ
ครับ  

กำรเคล่ือนกลอ้ง: 
แพนลง 

ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : circle 

 

 
Location : หอ้งเคร่ือง เช่ือมภำพ: cut 

 

 

24 

 ขนำดภำพ: บรรยำย : Intro  

กำรเคล่ือนกลอ้ง:  ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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25 

 ขนำดภำพ : Ms บรรยำย :ฮอนดำ้ซีวคินะ
ครับ ปิดประตูจะตึบๆ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

ขนำดภำพ :  บรรยำย: เพรำะวำ่ยำง
ขอบประตูท่ีมีควำมหนำ
นะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนซำ้ย 

ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

27 

 ขนำดภำพ: Ms บรรยำย : เพื่อช่วยป้องกนั 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 
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28 

 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย :เสียงลมท่ีจะ
รอดเขำ้มำนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง :
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย: 1.8El มีปุ่ม
สตำร์ทสตอ๊ปเอนจ้ินดว้ย
นะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

30 

 

 

ขนำดภำพ: Ms บรรยำย : เหยยีบเบรคนะ
ครับเเลว้กดสตำร์ท 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:  ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 
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31 

 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย : รถก็จะสตำร์ท
ให ้

กำรเคล่ือนกลอ้ง :  ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

32 

 

 

ขนำดภำพ : - บรรยำย: ระบบอตัโนมติั
นะครับ  

กำรเคล่ือนกลอ้ง: - ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ 

เช่ือมภำพ: cut 

 

 

33 

 ขนำดภำพ: - บรรยำย : หนำ้จอเป็นจอ
สัมผสัขนำด7น้ิว 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: 
ซูมเขำ้ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 
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34 

 

 

ขนำดภำพ :  บรรยำย :ตวัคอนโซน
ดำ้นหนำ้ จะมีดีไซน์ท่ีดู
สรอตเเละเรียบหรู 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

35 

 ขนำดภำพ : บรรยำย: หนำ้ มำตรวดั
เป็นแบบดิจิติสีฟ้ำ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:- ดนตรี: เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

36 

 

 

ขนำดภำพ: - บรรยำย : พวงมำลยัหนัง
เดินดำ้ยสีขำว 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 
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37 

 

 

ขนำดภำพ : บรรยำย :และเป็น
พวงมำลยัมลัติฟังกช์ัน่ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
-  

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

38 

 

 

ขนำดภำพ : บรรยำย:  รับโทรสัพนะ
ครับ บรูทูธ และก็ปรับ
เคร่ืองเสียงท่ีพวงมำลยั 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: 

 

 

 

39 

 ขนำดภำพ:Mcu บรรยำย : เบำะเป็นเบำะ
หนงัสีเบส  

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนลง 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: ลำนวำ่งหนำ้บำ้นโอ ้ เช่ือมภำพ: cut 
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40 

 

 

 

ขนำดภำพ : บรรยำย : คำดดว้ยเส้นสี
ด ำเพื่อควำมสปอต 
 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนลง 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ:fade 

 

 

 

    41 

 

 

 

ขนำดภำพ : บรรยำย: เบำะนัง่ดำ้น
คนขบัเป็นเบำะปรับ
ไฟฟ้ำ8ทิศทำง  

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนซำ้ย 

ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ:fade 

 

 

     42 

 ขนำดภำพ: บรรยำย : ท ำ3dกำร
ท ำงำนของเบำะ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนลง 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : circle 

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: face 
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43 

 ขนำดภำพ : บรรยำย : Intro 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
-  

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

    44 

 

 

ขนำดภำพ : Ls บรรยำย: ส ำหรับท่ีนัง่
ตอนสองนะครับ ก็จะมีท่ี
วำงแกว้ให้ 
 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหลงั เช่ือมภำพ: 

 

 

     45 

 

 

ขนำดภำพ:  บรรยำย : สำมำรถวำง
แขนไดค้รับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนลง 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหลงั เช่ือมภำพ: cut 
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46 

 

 

ขนำดภำพ : Ls บรรยำย : หมอนรอง
ศีรษะใหส้องท่ีครับ  

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
-  

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหลงั เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

    47 

 

 

 

 

ขนำดภำพ : บรรยำย: ตรงกลำงไม่มี
ครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนลง 

ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหลงั เช่ือมภำพ: cut 

 

 

     48 

 ขนำดภำพ: บรรยำย : ถึงแมว้่ำจะเป็น
ท่ีนัง่ตอนสองก็ตำม 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหลงั เช่ือมภำพ: cut 
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49 

 

 

ขนำดภำพ : cut บรรยำย : ทศันวสิัยถือวำ่
ดีนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง :
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหลงั เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

    50 

 ขนำดภำพ : บรรยำย: Intro 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

     51 

 

 

ขนำดภำพ:Ms บรรยำย : และน่ีก็คือ
ภำพรวมของฮอนดำ้ซีวิ
ครุ่น1.8El คร่ำวๆนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนลง 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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52 

 

 

ขนำดภำพ : Ms บรรยำย : เป็นรถท่ีถำ้มอง
วำ่จะใชง้ำนยำวๆ รถคนัน้ี
เหมำะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
-  

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 

    53 

 ขนำดภำพ : Ms บรรยำย: เป็นรถท่ีขนำด
เคร่ืองยนตก์ลำงๆ   

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

     54 

 ขนำดภำพ: บรรยำย : กำรเดินทำง
ดว้ยเคร่ืองยนต1์.8 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 
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 ขนำดภำพ : บรรยำย : อตัรำเร่งดี 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : หอ้งเคร่ือง เช่ือมภำพ: cut 
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 ขนำดภำพ : Ms บรรยำย: ทั้งหลำยทั้งปวง
นะครับก็เป็นสำระควำมรู้
ท่ีทำง ฟำสย ูมอบใหน้ะ
ครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: 

 

 

     57 

 ขนำดภำพ:  บรรยำย : คิดเห็นอย่ำงไร
กบัรถรุ่นน้ี 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 

 

 

 



68 
 

 

 

58 

 ขนำดภำพ : บรรยำย : ท่ำนผูช้มก็ลอง
น ำไปพิจำรณำดูนะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : - 

Location : โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ: cut 
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 ขนำดภำพ : บรรยำย: หรือช่ืนชอบใน
รถฮอนดำ้ซีวคินะครับ 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนลง 

ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : หอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้ เช่ือมภำพ: cut 
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 ขนำดภำพ: Ms บรรยำย : วนัน้ีผมวีรภทัร
จำกรำยกำรฟำสยขูอตวั
ลำไปก่อนสวสัดีครับ  
 

กำรเคล่ือนกลอ้ง:
แพนลง 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง:eye level Effect : -  

Location: โรงเรียนเทพศิรินทร์ เช่ือมภำพ:cut 
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 ขนำดภำพ : บรรยำย :  

กำรเคล่ือนกลอ้ง : 
แพนขวำ 

ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง :  Effect : Color Key 

Location : - เช่ือมภำพ: fade 

 

 

 

    62 

 ขนำดภำพ : บรรยำย:  

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี:เพลง 

มุมกลอ้ง:  Effect : - 

 

 
Location : - เช่ือมภำพ: fade 
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 ขนำดภำพ:  บรรยำย  
 

กำรเคล่ือนกลอ้ง: ดนตรี : เพลง 

มุมกลอ้ง: Effect : -  

Location: - เช่ือมภำพ: fade 

 

 



 

 
 

บทที ่4 

ผลการด าเนินงานโครงงาน 

การจดัท าโครงการวีดิทศัน์ รายการประเภทวาไรต้ี เร่ือง ฟาสยูมีเน้ือหารายการเพื่อให้เห็น
ถึงความส าคญัของการเลือกซ้ือรถยนต์ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผูท่ี้สนใจการเลือกซ้ือ
รถยนต์ Honda civicให้ทราบถึงรายละเอียดของรถยนต์ Honda civic เพื่อให้ผูช้มรายการได้รับ
ความรู้และความพึงพอใจจากการชมรายการโดยมีผลการด าเนินงานโครงงาน ดงัน้ี  
4.1 การทดสอบโปรแกรม 

4.1.1 ไดส้ร้างวดิีทศัน์ประเภทรายการวาไรต้ี เร่ือง ฟาสย ูตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
        1) เพื่อใหเ้ห็นรายละเอียดของรถยนต ์Honda civic 
        2) เพื่อใหผู้ช้มไดรั้บประโยชน์จากการชมวดิีทศัน์รายการวาไรต้ี เร่ือง ฟาสย ู
                   3) เพื่อใหค้วามรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจรถยนต ์Honda civic 
 
เปิดรายการ 
 

 
 

รูปที ่4.1 เปิดรายการ 
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ช่วงพูดเปิดรายการ 
 

 
 

รูปที ่4.2 ช่วงพูดเปิดรายการ 
 

ช่วงใหดู้ภายในรถ 
 

 
 

รูปที ่4.3 ช่วงใหดู้ภายในรถ 
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ช่วงอินโฟ เปรียบเทียบรุ่นของรถ 
 

 
 

รูปที ่4.4 ช่วงอินโฟ เปรียบเทียบรุ่นของรถ 
 

ช่วงก่อนใหดู้รอบ ๆ ตวัรถ 
 

 
 

รูปที ่4.5 ช่วงก่อนให้ดูรอบ ๆ ตวัรถ 
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ช่วงดูรอบ ๆ ตวัรถ 
 

 
 

รูปที ่4.6 ช่วงดูรอบ ๆ ตวัรถ 
 
 

ช่วง 3D Animation การท างานของเบาะ 
 

 
 

รูปที ่4.7 ช่วง 3D Animation การท างานของเบาะ 
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ช่วงพูดปิดรายการ 
 

 
 

รูปที ่4.8 ช่วงพูดปิดรายการ 
 

 
End credit 
 

 
 

รูปที ่4.9 End credit
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4.1.2 การทดสอบความพงึพอใจ 
 มีผูเ้ขา้ร่วมทดสอบและท าการประเมินจ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นบุคคลทัว่ไป โดยใช้เคร่ืองมือ
แบบสอบถามในการประเมินมีทั้งหมด 3 ตอนประกอบดว้ยตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้รับ
การประเมิน 

แบบประเมินความพงึพอใจทีม่ีต่อส่ือวดีิทศัน์ เร่ือง ฟาสยู 
ค าช้ีแจงแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือ วดิีทศัน์ เร่ือง ฟาสยแูบ่งเป็น 3 ตอน 
ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
ค าช้ีแจง กรุณากรอกขอ้มูลส่วนตวัของท่านใหค้รบ 
เพศชาย                      หญิง 
ระดบัการศึกษา          อนุบาล          ประถม         มธัยมศึกษาตอนตน้          มธัยมตอนปลาย 
                                   ปวช.              ปวส.            ปริญญาตรี                        ปริญญาโท 
อาย8ุ-12                     13-18 
                                   19-22             23 ข้ึนไป 
 
แบบประเมินตอนที ่2 เป็นการประเมินความพงึพอใจ 
ตอนที ่2 ข้อค าถามเกีย่วกบัส่ือ วดีิทศัน์ เร่ือง ฟาสยู 
ค าช้ีแจงท าเคร่ืองหมายลง      ในช่องวา่งทางดา้นขวาท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยเกณฑ ์
 การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ด้านวตัถุประสงค์ 

 

หัวข้อประเมิน 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1.ไดท้ราบถึงรายละเอียดของรถยนต ์Honda civic      
2.ได้รับความบันเทิงและความรู้จากการรับชมรายการ 
ฟาสย ู

     

 
ตารางที ่4.1 แบบฟอร์มการประเมิน  



 

76 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้เข้าการรับประเมินให้ค าแนะน าจากการรับชมส่ือ 
วดีิทศัน์ เร่ือง ฟาสยู 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.2 ผลการทดสอบ 
 โดยการประเมิน ส่ือวดิีทศัน์รายการวาไรต้ี เร่ือง ฟาสย ูในคร้ังน้ี 

 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1.ไดท้ราบถึงรายละเอียดของรถยนต์ Honda 
civic 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2. ได้รับความบันเทิงและความรู้จากการ
รับชมรายการ ฟาสยู 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.00 มากท่ีสุด 
 

ตารางที ่4.2 สรุปผลการประเมิน 
 

 สรุปผลการประเมินจะใชว้ิธีการประเมินโดยการสุ่มแบบเจาะจงเพื่อการประเมินความพึง
พอใจ จากตารางใช้การประเมินความพึงพอใจของ ส่ือวีดิทัศน์ เร่ือง ฟาสยู ใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจโดยใช้ scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวา่วดัเจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert 
technique) หรือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ทสเกล 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
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4.3 การปรับปรุง 
ตดัต่อเรียบเรียงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

 
 

รูปที ่4.10 ฉากแกไ้ขระหวา่งการเรียบเรียงเน้ือหา 
 
 
 



 
 

 
 

บทที ่5 

สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1 ผลของการด าเนินการ 

การด าเนินการโครงการส่ือวีดิทศัน์ประเภทวาไรต้ีเร่ือง ฟาสยูเร่ิมตั้งแต่การเสนอโครงการ
ต่อคณะกรรมการพิจารณา ซ่ึงทางคณะกรรมการไดท้  าการอนุมติัให้เร่ิมเขียนบท หาขอ้มูลต่าง ๆ 
เก่ียวกบัรถยนต ์Honda civicและไดเ้ร่ิมท าการออกแบบ 3D Animationโดยจะให้ออกแบบเป็นเบาะ
รถยนต ์3D ลงสี ตดัต่อใส่เสียง เขียนบทถ่ายท า บทสัมภาษณ์ และท าการถ่ายท า น าภาพและเสียง มา
ท าเป็นส่ือรายการวีดิทศัน์ และผ่านการแกไ้ขจนเสร็จเป็นส่ือวีดิทศัน์เร่ือง ฟาสยูอย่างสมบูรณ์เพื่อ
เป็นส่ือวีดิทศัน์ละพฒันาและให้ผูช้มไดรั้บแนวคิดในการท าส่ือวดิีทศัน์ความรู้ในเร่ืองของการเลือก
ซ้ือรถยนตแ์ละรายละเอียดของรถยนต ์Honda civic 

 
5.2  สรุปผลการด าเนินงาน 
     5.2.1 ไดท้ราบถึงรายละเอียดขา้งในรถยนต ์Honda civic 

     5.2.2  ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัรถยนต ์Honda civic 

 
5.3 อภิปรายผล 

จากการด าเนินโครงการส่ือวีดิทศัน์ประเภทรายการวาไรต้ีเร่ือง ฟาสยูผูจ้ดัท าไดพ้ฒันาส่ือ
วีดิทศัน์ประเภทรายการวาไรต้ีเร่ือง ฟาสยูเพื่อพฒันาทกัษะการสร้างและออกแบบรายการวาไรต้ี
โดยใช้โปรแกรม Maya 2017ในการสร้างตวัคาแรคเตอร์ รวมถึงออกแบบโมเดล 3D Animation 
และใช้โปรแกรม Sony vegas ในการตดัต่อวีดีโอ เพื่อเป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และ การ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการออกแบบคาแรคเตอร์ และการตดัต่อวีดีโอมาใช ้โดยผูช้มไดรั้บชม
ส่ือวีดิทศัน์ประเภทรายการวาไรต้ีและตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมิน
พบว่ามีค่าSD เท่ากบั 0.00และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.60ซ่ึงอยู่ในระดบั มาก ตรงกบัวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 
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5.4  ปัญหาในการจัดท าโครงการ 
     5.4.1 สมาชิกในกลุ่มเวลาไม่ตรงกนั 
     5.4.2 อุปกรณ์ในการถ่ายไม่เอ้ืออ านวย 
     5.4.3 ดึงไฟลว์ดิีโอลงคอมแลว้เกิดปัญหา 
 
5.4   ข้อเสนอแนะ 

จากการท าโครงการวีดิทศัน์ประเภทรายการวาไรต้ีเร่ือง ฟาสยูผูจ้ดัท าไดศึ้กษากระบวนการ
ท าและพฒันาทกัษะด้านส่ือวีดิทศัน์แต่ยงัมีบางส่วนท่ีหากได้รับการพฒันาเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง 
เช่นเน้ือหา การถ่ายท า การตดัต่อ ซ่ึงบางส่วนอาจยงัมีขอ้บกพร่องอยู ่ถา้หากแกไ้ขได ้ก็จะท าให้ส่ือ
วดิีทศัน์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
     5.4.1 ขอ้เสนอทัว่ไป 
            1) การพูดของพิธีกรติดขดัไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ 
            2) การน าเสนอมีการติดขดัเล็กนอ้ย 
     5.4.2 ขอ้เสนอแนะทางเทคนิค 
            1) การใชเ้สียงเพลงประกอบเบาไปในบางช่วง 
            2) เสียงเอฟเฟคไม่ค่อยตรงตามจงัหวะของรายการ 
            3) มีการปรับแสงท่ีค่อยขา้งมืดไปในบางซีน 
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5.5  สรุปแผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
 

รายการ 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1) 

   
 

            26-30 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 1 

    
 

            6 กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ  
รอบท่ี 2 (บทท่ี1) 

     
 

          
11-13  

กรกฎาคม 62 
ประกาศผลหวัขอ้
โครงการ รอบท่ี 2 

      
 

         17  กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 2      
  

         
11-23 

กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3        
 

  
 

     
26 ก.ค. – 

20 ส.ค. 62 
สอบหวัขอ้โครงการ 
(บทท่ี 1-3) 

            
 

   4-8 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%                 11-15 กนัยายน 62 
ส่งความคืบหนา้ 80%                 18-29 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 100% 
 

               
1-3 พฤศจิกายน 

62เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม  
  

              
11 พฤศจิกายน 

2562 

ส่งบทท่ี 4                  1-15  ธนัวาคม 62 
ส่งบทท่ี 5                 15-19 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่า
เขา้เล่ม 

         
 

  
 

   
22 มกราคม –  
20 กุมภาพนัธ์ 

2563 

ตารางที ่5.1 สรุปแผนการด าเนินงาน(Gantt Chart) 
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5.6  สรุปงบประมาณการด าเนินงาน 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 

1 ค่าปร้ิน - 100 บาท 

2 แผน่ซีดี 2 แผน่ 100 บาท  
3 ค่ากระดาษ 1 รีม 100 บาท 

4 ค่าหมึก 1 ขวด 120 บาท 

5 ค่าเขา้เล่ม 1 คร้ัง 80 บาท 

รวม    500 บาท 

 

ตารางที ่5.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
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วทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562  

ท่ีอยู ่ 19/480 หมู่ 13 ซ.27 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เบอร์โทรศพัท ์ 090-981-9586 
   Facebook  Dusit sittino 

   Line   xuxit42 
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ภาคผนวก 

- แบบประเมินหวัขอ้โครงการ (CG01) 

- เสนออนุมติัโครงการ (CG02) 

- เสนอท่ีปรึกษาร่วมโครงการ (CG03) 

- ขอสอบโครงการ (CG04) 

- ใบบนัทึกรายงานความคืบหนา้ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (CG05) 

- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (CG06) 

- ใบแบบฟอร์มอนุมติัข้ึนสอบโครงการ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG07) 

- ขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจ 

- Prepro Book 
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