บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดําเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “การตัดต่อวีดีโอแฟชัน่ เพือ่ โฆษณานิตยสาร
MiX MAGAZINE ผ่านสื่ อออนไลน์” มุ่งศึกษากระบวนการตัดต่อวีดีโอและเผยแพร่ วีดีโอผ่านสื่อ
ออนไลน์ในการทบทวนเอกสาร และ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 แนวคิดในการสร้างวิดีโอ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.3 แนวคิดการสื่อสาร
2.1 แนวคิดในการสร้ างวิดีโอ
วิดีโอเป็ นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมากเนื่องจากวิดีโอในระบบ
ดิจิตอลสามารถนําเสนอข้อความหรื อ รู ปภาพ (ภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหว)ประกอบกับเสี ย งได้
สมบู ร ณ์ ม ากกว่า องค์ป ระกอบชนิ ด อื่ นๆ อย่า งไรก็ ต ามปั ญ หาหลัก ของการใช้วิดี โ อในระบบ
มัลติมี เดี ยก็คือ การสิ้ นเปลืองทรัพยากรของพื้นที่บนหน่ วยความจําเป็ นจํานวนมากเนื่ องจากการ
นําเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจํานวนภาพไม่ต่าํ กว่า 30 ภาพ
ต่อวินาที(Frame/Second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาด
ของสัญญาณมาก่อนการนําเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่ วยความจํามากกว่า 100MB ซึ่ งจะ
ทําให้ไ ฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมี ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานที่ดอ้ ยลง ซึ่ งเมื่ อ มี การพัฒนา
เทคโนโลยีที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องจนทําให้ภาพวิดีโอสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น และกลายเป็ นสื่ อ ที่ มี บ ทบาทสํา คัญ ต่ อ ระบบมัล ติ มี เ ดี ย (Multimedia
System)
ธนกฤต ตั้งสุ วรรณศรี (2560) ได้กล่าวว่า ก่อนที่ลงมือสร้างผลงานวิดีโอสักเรื่ อง จะต้อ ง
ผ่านกระบวนการคิดวางแผนมาอย่างรอบครอบ ไม่ใช่ไปถ่ายวิดีโอแล้ว ก็นาํ มาตัดต่อเลย โดยไม่มี
การคิดให้ดีก่อ นที่จะถ่ ายทํา เพราะปั ญหาที่ม ักเกิ ดขึ้นเสมอก็คือ การที่ไ ม่ ไ ด้ภาพตามที่ตอ้ งการ
เนื้อหาที่ถ่ายมาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตอ้ งการนําเสนอ ขอแนะนําแนวคิดในการทํางานวิดีโออย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ จะไม่ตอ้ งมาเสียเวลาแก้ไขภายหลัง
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โดยมีลาํ ดับแนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบื้องต้น ดังนี้
1) เขียน Storyboard
การเขี ย น Storyboard การจิ น ตนาการฉากต่ า งๆ ก่ อ นที่ จ ะถ่ า ยทํา จริ ง ในการเขี ย น
Storyboard อาจวิธีง่ายๆ ไม่ ถึงขนาดวาดภาพประกอบก็ไ ด้ เพียงเขียนวัตถุ ประสงค์ของงานให้
ชัดเจน ว่าต้องการสื่ออะไรหรื องานประเภทไหน จากนั้นดูวา่ เราต้องการภาพอะไรบ้าง เขียนออกมา
เป็ นฉาก เรี ยงลําดับ 1, 2, 3
2) เตรี ยมองค์ประกอบต่างๆ ที่ตอ้ งใช้
ในการทํางานวิดีโอ จะต้องเตรี ยมองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์วดิ ีโอ
ไฟล์ภาพนิ่ง ไฟล์เสียง หรื อไฟล์ดนตรี
3) ตัดต่องานวิดีโอ
การตัดต่อ คือ การนําองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงานวิดีโอ งานวิดีโอจะ
ออกมาดีน่าสนใจเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสําคัญ
4) ใส่เอฟเฟกต์/ตัดต่อใส่เสียง
ในขั้นตอนการตัดต่อ เราจะต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิ คพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เล่นสี การใส่ขอ้ ความ หรื อ เสียงดนตรี ซึ่งจะช่วยให้งานของเรามีสีสนั และน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
5) แปลงวิดีโอ เพือ่ นําไปใช้งานจริ ง
ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นขั้นตอนสุดท้าย ในการทํางานวิดีโอที่เราได้ทาํ เรี ยบร้อยแล้วนั้น
ไปใช้ง าน สามารถทํา ได้ห ลายรู ป แบบ เช่ น ทํา เป็ น DVD หรื อ เป็ นไฟล์ WMV MP4 สํา หรั บ
นําเสนอทางอินเทอร์เน็ต
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์
ความหมายของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้มี
นัก วิช าการหลายท่ า นให้ค วามหมายไว้ดัง นี้ ณั ฐ พร มัก อุ ด มลาภ (2554) ให้ค วามหมาย Social
Network หรื อสังคมออนไลน์คือ คือ รู ปแบบของสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่ผเู ้ ล่นอินเทอร์เน็ตจะ
แบ่งปั นความสนใจ หรื อเรื่ องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยส่ วน
ใหญ่จะใช้เว็บไซต์เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีท้งั การส่งอีเมลหรื อข้อความ
ความเป็ นมาของเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เกิ ด ขึ้ นและเติ บ โตมาจากการพัฒ นาทาง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากเว็บ 1.0 (เว็บเนื้อหา) มาสู่เว็บ 2.0 (เว็บเชิงสังคม) ซึ่งจุดเด่นของเว็บ 2.0
คือ การที่ผใู ้ ช้สามารถสร้างเนื้ อ หาบนอินเทอร์ เน็ตได้เอง โดยไม่จาํ กัดว่าจะต้องเป็ นทีมงานหรื อ
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ผูด้ ูแลเว็บไซต์ ซึ่ งเรี ยกว่า User Generate Content Content ข้อดีของการที่ผูใ้ ช้เข้ามาสร้างเนื้อหาได้
เอง ทําให้มีการผลิตเนื้อหาเข้ามาเป็ นจํานวนมาก และมีความหลากหลายของมุมมองความคิด เพราะ
จากเดิมผูด้ ูแลจะเป็ นคนคิดและหาเนื้ อ หามาลงแต่เพียงกลุ่มเดี ยว นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั เป็ นผูก้ าํ หนด
คุณภาพของเนื้ อหา โดยการให้คะแนนว่าเนื้ อหาใดที่ควรอ่านหรื อเข้าไปเรี ยนรู ้ได้เอง โดยเว็บ 2.0
จะเน้นที่ชุมชน ให้ผใู ้ ช้ได้อ่านและเขียนสามารถแบ่งปั นเนื้อหากันได้ (วิลาส ฉ่าเลิศวัฒน์, 2554 และ
เศรษฐ พงศ์ มะลิสุวรรณ, 2553)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริ การตามเว็บไซต์สามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งานโดยดู
ที่ ว ัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการเข้า ใช้ ง าน และคุ ณ ลัก ษณะของเว็บ ไซต์ที่ มี ร่ ว มกัน กล่ า วคื อ
วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานมีเป้ าหมายในการใช้งานไปในทางเดียวกันมีการแบ่งประเภทของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ออกตามวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน ได้ 7 ประเภท
1. สร้ า งและประกาศตัว ตน (Identity Network) เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ป ระเภทนี้ ใช้
สําหรับให้ผูเ้ ข้าใช้งานได้มีพ้ืนที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถที่จะเผยแพร่
เรื่ องราวของตนผ่านทางอินเทอร์ เน็ ต โดยลักษณะของการเผยแพร่ อาจจะเป็ นรู ปภาพ วิดีโอ การ
เขียนข้อความลงในบล็อก อีกทั้งยังเป็ นเว็บที่เน้นการหาเพื่อนใหม่ หรื อการค้นหาเพื่อนเก่าที่ขาด
การติดต่อ การเขียนบทความได้อย่างเสรี ซึ่งอาจจะถูกนํามาใช้ได้ใน 2 รู ปแบบ ได้แก่
1.1 Blog บล็อก เป็ นชื่อเรี ยกสั้นๆ ของ Weblog ซึ่งมาจากคําว่า “Web” รวมกับคําว่า “Log”
ที่เป็ นเสมือนบันทึกหรื อรายละเอียดข้อมูลที่เก็บไว้ ดังนั้นบล็อกจึงเป็ นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่
ใช้เก็บบันทึกเรื่ องราว หรื อเนื้อหาที่เขียนไว้โดยเจ้าของเขียนแสดงความรู ้สึกนึกคิดต่างๆ โดยทัว่ ไป
จะมีผทู ้ ี่ทาํ หน้าที่หลักที่เรี ยกว่า “Blogger” เขียนบันทึกหรื อเล่าเหตุการณ์ที่อยากให้คนอ่านได้รับรู ้
หรื อเป็ นการเสนอมุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่เข้าไปในบล็อกนั้น
1.2 ไมโครบล็อก (Micro Blog) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้มีลกั ษณะเด่นโดยการให้
ผูใ้ ช้โพสต์ขอ้ ความ จํานวนสั้นๆ ผ่านเว็บผูใ้ ห้บริ การ และสามารถกําหนดให้ส่งข้อความนั้นๆ ไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่น Twitter
2. สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เป็ น
สังคมสําหรับผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงผลงานได้จาก
ทัว่ ทุกมุมโลก จึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริ การพื้นที่เสมือนเป็ นแกลเลอรี่ (Gallery) ที่ใช้จดั โชว์ผลงานของ
ตัวเองไม่วา่ จะเป็ นวิดีโอ รู ปภาพ เพลง อีกทั้งยังมีจุดประสงค์หลักเพือ่ แชร์เนื้อหาระหว่างผูใ้ ช้เว็บที่
ใช้ฝากหรื อแบ่งปั น โดยใช้วธิ ีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แต่เว็บนี้เน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็ นมัลติมีเดีย ซึ่ง
ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket และ
Slideshare เป็ นต้น
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3. ความชอบในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ทาํ หน้าที่เก็บ
ในสิ่ งที่ชอบไว้บนเครื อข่าย เป็ นการสร้าง ที่คนั่ หนังสื อออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิด
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจทีค่ นั่ ไว้ในเครื่ องคนเดียวก็นาํ มาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ เพื่อที่จะ
ได้เป็ นการแบ่งปั นให้กบั คนที่มีความชอบในเรื่ องเดียวกัน สามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไป
หาข้อมูลได้ และนอกจากนี้ยงั สามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับที่คนั่ หนังสือออนไลน์ที่ผใู ้ ช้คิดว่ามี
ประโยชน์ แ ละเป็ นที่ นิ ยม ซึ่ งผู ้ใ ห้ บ ริ การเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ได้ แ ก่ Digg, Zickr,
Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็ นต้น
4. เวที ท าํ งานร่ ว มกัน (Collaboration Network) เป็ นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ที่ ต ้อ งการ
ความคิด ความรู ้ และการต่อยอดจากผูใ้ ช้ที่เป็ นผูม้ ีความรู ้ เพื่อให้ความรู ้ที่ได้ออกมามีการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ องและเกิดการพัฒนาในที่สุด ซึ่ งหากลองมองจากแรงจูงใจที่เกิดขึ้นแล้ว คนที่เข้ามาใน
สังคมนี้มกั จะเป็ นคนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่ ส่ิงที่ตนเองรู ้ และทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพือ่
รวบรวมข้อมูลความรู ้ในเรื่ องต่างๆ ในลักษณะเนื้ อหา ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ สิ นค้า
หรื อบริ การ โดยส่วนใหญ่มกั เป็ นนักวิชาการหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใน
ลักษณะเวทีทาํ งานร่ วมกัน ในลักษณะเวทีทาํ งานร่ วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth และ Google
Maps เป็ นต้น
5. ประสบการณ์เสมือนจริ ง (Virtual Reality) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้มีลกั ษณะ
เป็ นเกมออนไลน์ (Online games) ซึ่ งเป็ นเว็บที่นิยมมากเพราะเป็ นแหล่งรวบรวมเกมไว้มากมาย มี
ลักษณะเป็ นวิดีโอเกมที่ผใู ้ ช้สามารถเล่นบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์น้ ีมีลกั ษณะเป็ นเกม
3 มิติที่ผใู ้ ช้นาํ เสนอตัวตนตามบทบาทในเกม ผูเ้ ล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ได้
เสมือนอยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริ ง สร้างความรู ้สึกสนุกเหมือนได้มีสงั คมของผูเ้ ล่นที่ชอบในแบบ
เดียวกัน อีกทั้งยังมีกราฟิ กที่สวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกบันเทิง เช่น
Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya และ World of Warcraft เป็ นต้น
6. เครื อข่ายเพื่อการประกอบอาชี พ (Professional Network) เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อการงาน โดยจะเป็ นการนําประโยชน์จากเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ ประวัติ
ผลงานของตนเอง และสร้างเครื อข่ายเข้ากับผูอ้ ื่น นอกจากนี้บริ ษทั ที่ตอ้ งการคนมาร่ วมงาน สามารถ
เข้ามาหาจากประวัติของผูใ้ ช้ที่อ ยู่ใ นเครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์น้ ี ได้ ผูใ้ ห้บริ การเครื อ ข่า ยสั ง คม
ออนไลน์ประเภทนี้ได้แก่ Linkedin เป็ นต้น
7. เครื อ ข่ายที่เชื่ อ มต่อ กันระหว่างผูใ้ ช้ (Peer to Peer : P2P) เป็ นเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์
แห่ งการเชื่ อ มต่อ กันระหว่างเครื่ องผูใ้ ช้ด้วยกันเองโดยตรง จึงทําให้เกิ ดการสื่ อ สารหรื อ แบ่งปั น
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ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผูใ้ ช้ทนั ที ซึ่งผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้
ได้แก่ Skype และ BitTorrent เป็ นต้น
2.3 แนวคิดการสื่ อสาร
การสื่ อ สารคื อ กระบวนการส่ ง ข่ า วสารข้อ มู ล จากผูส้ ่ ง ข่ า วสารไปยัง ผูร้ ั บ ข่ า วสาร มี
วัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผรู ้ ับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็ นไปตามที่ผู ้
ส่งต้องการ เป็ นการที่บุคคลในสังคมมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกันผ่านทางข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์และ
เครื่ องหมายต่างๆ ด้วย
รู ปแบบของการสื่ อสาร
1.การสื่อสารทางเดียว (One – way communication)
เป็ นการส่งข่าวสารหรื อการสื่อสารไปยังผูร้ ับแต่เพียงฝ่ ายเดียว โดยที่ผรู ้ ับไม่สามารถมีการ
ตอบสนองทันทีกบั ผูส้ ่ ง แต่อาจจะมีผลป้ อนกลับไปยังผูส้ ่ งในภายหลังได้ เช่น การเขียนจดหมาย
การสื่อสาร แบบนี้ผสู ้ ่งและผูร้ ับไม่สามารถมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันได้ทนั ที จึงมักเป็ นการสื่อสารโดยใช้
สื่ อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อีเมล sms เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้สื่อสารมวลชน
จะเป็ นการสื่อสารทางเดียวก็ตาม ปั จจุบนั รายการวิทยุส่วนใหญ่และรายการโทรทัศน์บางรายการ ได้
เปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังหรื อผูช้ มร่ วมแสดงความคิดเห็น โดยการโทรศัพท์ทาํ ให้การสื่อสารกลายเป็ นการ
สื่อสารแบบสองทาง
2. การสื่อสารแบบสองทาง (Two – way communication)
เป็ นการสื่ อสารที่ผรู ้ ับมีการตอบสนองป้อนกลับทันที (immediate response) ส่ งกลับมายัง
ผูส้ ่ง โดยที่ผสู ้ ่งหรื อผูร้ ับอาจจะอยูต่ ่อหน้ากันหรื ออยูค่ นละสถานที่ก็ได้ แต่มีการเจรจาโต้ตอบกันไป
มา โดยเป็ นการผลัดกันทําหน้าที่ผสู ้ ่งและผูร้ ับ

