บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจเรื่ อง “การผลิตคลิปวิดีโอ ให้ความรู ้ดา้ นเทคนิ คและอุปกรณ์การถ่ายภาพ
บนโซเชียลมีเดียสาหรับโปรโมท เฟสบุ๊ค แฟนเพจของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด”สาหรับ
เผยแพร่ ทางสื่ อสังคมออนไลน์ของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด โดยผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าสื บค้นข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับการผลิตสื่ อวิดิโอ โดยได้มีการนาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มา
ศึกษาและปรับใช้กบั การสร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ในการทบทวนเอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีการสื่ อสาร
2.2 แนวคิดในการสร้างผลงานวิดีโอ
2.3 แนวคิดในการตัดต่อวีดีโอ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคม (Social Media)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับวีดีโอออนไลน์
2.1 ทฤษฎีการสื่ อสาร
ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell) (อ้างอิงจาก chulapedia) ได้ทาการวิจยั ในเรื่ องการ
สื่ อสารมวลชนไว้ในปี พ.ศ. 2491 การสื่ อสาร (communication )คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรื อบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สญ
ั ญลักษณ์ สัญญาน หรื อพฤติกรรมที่
เข้าใจกัน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ผูส้ ่ งสารคือผูท้ ี่ทาหน้าที่ส่งข้อมูล สารไปยังผูร้ ับสารโดยผ่าน
ช่องทางที่เรี ยกว่าสื่ อ ถ้าหากเป็ นการสื่ อสารทางเดียวผูส้ ่ งจะทาหน้าที่ส่งเพียงประการเดียวแต่ถา้ เป็ น
การสื่ อสาร 2 ทาง ผูส้ ่ งสารจะเป็ นผูร้ ับในบางครั้งด้วย ผูส้ ่งสารจะต้องมีทกั ษะในการสื่ อสาร มีเจต
คติต่อตนเอง ต่อเรื่ องที่จะส่ง ต้องมีความรู ้ในเนื้อหาที่จะส่ งและอยูใ่ นระบบสังคมเดียวกับผูร้ ับก็จะ
ทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิภาพ ข่าวสารในการะบวนการติดต่อสื่ อสารก็มีความสาคัญ ข่าวสารที่ดี
ต้องแปลเป็ นรหัสเพื่อสะดวกในการส่ งการรับและตีความเนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็
จะต้องทาให้การสื่ อความหมายง่ายขึ้น
สื่ อหรื อช่องทางในการรับสารคือ ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย
สัมผัส และตัวกลางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่น สิ่ งพิมพ์ กราฟฟิ ก สื่ ออิเลกทรอนิกส์
ที่มา : http://www.chulapedia.chula.ac.th/
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(ทฤษฎีของลาสแวลล์)คือการสื่ อสารที่มีองค์ประกอบดังนี้
1. ใคร
2. พูดอะไร
3. โดยวิธีและช่องทางใด
4. ไปยังใคร
5. ด้วยผลอะไร
2.1.1. ใคร คือ ผูส้ ่ งหรื อผูท้ าการสื่ อสาร เช่น ในการอ่านข่าว ผูอ้ ่านข่าวเป็ นผูส้ ่ งข่าวสารไป
ยังผูฟ้ ัง
2.1.2 พูดอะไร ด้ วยวัตถุประสงค์ อะไร คือ สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาข่าวสารที่ส่งไป ผูส้ ่ งจะ
ส่ งเนื้อหาอะไร โดยอาจเป็ นข่าวสารธรรมดาเพื่อให้ผรู ้ ับทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ
2.1.3 โดยใช้ วิธีการและช่ องทางใด คือ ผูส้ ่ งทาการส่ งข่าวสารโดยการพูด การแสดงกิริยา
ท่าทาง ใช้ภาพ ฯลฯ หรื ออาจจะใช้อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า เช่น ไมโครโฟน หรื อเครื่ องฉายภาพยนตร์
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารให้ผรู ้ ับรับได้โดยสะดวก
2.1.4 ส่ งไปยังใคร ในสถานการณ์ อะไร คือ ผูส้ ่ งจะส่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับเป็ นใครบ้าง เนื่ อง
ในโอกาสอะไร เช่น การอ่านข่าวเพื่อให้ผฟู ้ ั งทางบ้านทราบข่าวสารประจาวัน ผูส้ ่ งย่อมต้องทราบ
ว่าผูร้ ับเป็ นกลุ่มใดบ้างเพื่อสามารถเลือกสรรเนื้อหาและวิธีการส่ งให้เหมาะสมกับผูร้ ับ
2.1.5 ได้ ผลอย่ างไรในปัจจุบัน และอนาคต คือ การส่ งข่าวสารนั้นเพื่อให้ผรู ้ ับฟังผ่านไปเฉย
ๆ หรื อจดจาด้วยซึ่งต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน และเช่นเดียวกันกับการเรี ยนการสอนที่จะ
ได้ผลนั้น ผูส้ อนจะต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าเมื่อสอนแล้วผูเ้ รี ยนจะได้ความรู ้มากน้อยเท่าใด

ภาพที2่ .1 ภาพเปรี ยบเทียบสู ตรการสื่ อสารของลาสแวลล์กบั องค์ประกอบของการสื่ อสาร
ที่มา : http://www.chulapedia.chula.ac.th/
ทางบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด ได้นาทฤษฎีของลาสเวลล์มาใช้โดย ผูส้ ่ งคือ บริ ษทั
โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด สารคือข้อมูลด้านเทคนิ คและอุปกรณ์การถ่ายภาพบนโซเชี ยลมีเดี ย
สาหรั บโปรโมท เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ของบริ ษทั โฟโต้แคนดิ นี่ สตูดิโอจากัด สื่ อคือโซเชี ยลมี เดี ย
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(เฟสบุ๊ ค ,ยู ทู ป ) ผู ้รั บ คื อ บุ ค คลที่ ติ ด ตามและบุ ค คลที่ ส นใจในเฟสบุ๊ ค

และผลคื อ ทางบริ ษัท
โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด คาดหวังว่าจะมีผสู ้ นใจเพิ่มขึ้นและรักษาผูท้ ี่ติดตามเดิมไว้

2.2 แนวคิดในการสร้ างผลงานวิดีโอ (อ้างอิงจาก Krooying)
การสร้างผลงานวิดีโอนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดวางแผนอย่างรอบคอบเพราะปั ญหาที่
มัก เกิ ด ขึ้ น เสมอคื อการไม่ ไ ด้ภ าพตามที่ ตอ้ งการ เนื้ อหาที่ ถ่ายมาไม่ สอดคล้องกับสิ่ งที่ ตอ้ งการ
นาเสนอ แนวคิ ด ในการทางานวิดี โออย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพตรงตามความต้องการ จะไม่ ตอ้ งมา
เสี ยเวลาแก้ไข้ภายหลัง โดยมีลาดับแนวคิดของงานสร้างวิดีโอเบื้องต้น ดังนี้
2.2.1 Story Borad การเขียนโครงสร้างรายระเอียดของผลงานทั้งหมดแบบจาลองเพื่อให้
เห็นลาดับขั้นตอนของการทางาน สิ่ งที่ประกอบทั้งหมดของผลงาน การเขียน Story Borad เป็ นการ
ทาให้เพื่อนร่ วมองค์กรทาความเข้าใจได้รวดเร็ วและยังวิเคราะห์ความผิดพลาดได้ดี
2.2.2 เตรียมองค์ ประกอบ ในการทางานวิดีโอจะต้องเตรี ยมองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วน
ไม่วา่ จะเป็ นไฟล์วิดีโอ, ไฟล์ภาพนิ่ง ,ไฟล์เสี ยง หรื อไฟล์ซาวน์แทร็ กซ์ต่างๆ
2.2.3 ตัดต่ องานวิดีโอ การตัดต่อคือการนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เตรี ยมไว้มาตัดต่อเป็ นงาน
วิดีโอ งานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การตัดต่อเป็ นสาคัญ
2.2.4 ใส่ เอฟเฟก/ตัดต่ อใส่ เสี ยง ในขั้นตอนการตัดต่อ จะมีตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิ ค
พิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ ใส่ สี การใส่ ขอ้ ความ หรื อเสี ยงดนตรี ซ่ ึ งจะช่วยให้งานของเรามีสีสัน
และน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
2.2.5 แปลงวิดีโอเพื่อนาไปใช้ งานจริ ง ขั้นตอนการแปลงวิดีโอเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการ
ทางานวิดีโอที่เราได้ทาเรี ยบร้อยแล้วนั้น ไปใช้งาน และนาผลงานไปเผยแพร่ หรื อนาไปใช้งานได้
ทันที
การใช้แนวคิดในการสร้างผลงานวีดิโอทางบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอจากัด เห็นว่าเป็ น
เรื่ องสาคัญในการทางานเพื่อช่ วยให้การทาเป็ นระบบและแสดงการทางานอย่างมีข้ นั ตอนทาให้
เพื่อนร่ วมงานสามารถทาความเข้าใจและเสนอเพื่มเติมได้สะดวก
ที่มา : https://sites.google.com/site/vdoclassroom/unit1/i1-2-naewkhid-kar-srang-widixo
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดในการสร้างผลงานวิดีโอมาใช้กบั ตัวโครงงานคือกระบวนการ
ท างานที่ มี ข้ ั นตอนมากยิ่ ง ขึ้ นโดยการท างานมี ข้ ั นตอนดั ง นี้ 1ขั้ นตอนการเตรี ยมงาน
2ขั้นตอนการผลิต 3ขั้นตอนหลังการถ่ายทาและ4.ขั้นตอนการเผยแพร่ ผลงาน
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2.3 แนวคิดในการตัดต่ อวีดีโอ (อ้างอิงจาก Mr.piyadanai Wikein)
ในปั จจุบนั การตัดต่อวีดีโอมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวันซึ่งการตัดต่อ
มีหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการตัดต่อภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว สี หรื อเสี ยง ซึ่ งการตัดต่อวิดีโอมี
หลากหลายรู ปแบบ สื่ อความหมายแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงจุดประสงค์วิดิโอด้วยเช่นกัน
ความหมายของการตัดต่ อ
การตัดต่อวีดีโอ คือ การนาเสนอภาพหลายภาพมาประกอบกันให้เป็ นเรื่ องราว โดยการนา
รายละเอียดของภาพและเหตุการณ์ที่สาคัญจากสื่ อบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้บนั ทึกไว้หรื อวีดีโอฟุต
เทจ (VDO Footage) มาทาการสร้างสรรค์เพื่อเรี ยงลาดับให้ได้เนื้อหาตามจุดประสงค์ ซึ่งภาพที่นามา
ลาดับไม่จาเป็ นต้องสาคัญเท่ากันทุกภาพ ความสาคัญอาจจะลดลงไปตามเนื้ อหา ภาพบางภาพ
สามารถเป็ นสื่ อสาคัญของการเกิดของเหตุการณ์แต่บางภาพอาจเป็ นส่ วนประกอบเท่านั้น
ซึ่งโครงงานการผลิตสื่ อวีดีโอแสดงผลงานโดยรวมของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จากัด
มีการใช้รูปแบบการตัดต่อวีดีโอ ดังนี้
Quick Cut : การตัดต่อภาพแบบเร็ วๆ เพื่อเป็ นการดึงดูดความสนใจดึงดูดอารมณ์ของคนดู
ซึ่งสามารถทาให้เกิดความรู ้สึกตื่นเต้น มีชีวิตชีวา เร่ งรี บ เร้าใจ
การนาวิดีโอไปใช้ งาน
วิดีโอสามารถนาไปใช้งานได้หลายๆลักษณะ ซึ่งสามารถแสดงดังต่อไปนี้
ด้ านบันเทิง (Video Entertainment) สามารถบันทึกมิวสิ กวีดีโอ รายการ โทรทัศน์
ที่ชื่นชอบ บันทึกการแสดงสด หรื อในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ เพื่อนากลับมาชมได้อีกครั้ง
ด้ านการนาเสนองาน (Video Presentation) สาหรับแนะนาสิ นค้า กิจกรรม ด้านต่าง ๆ
การตัดต่อภาพแต่ละครั้งผูจ้ ดั ทาต้องการให้ผชู ้ มมีความรู ้สึกน่ าสนใจ โดยใช้ภาพและเสี ยงมา
ประกอบ เพื่อให้การนาเสนอมีความเพลิดเพลินกับการรับชม
ที่มา : https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดในการตัดต่อวีดีโอมาใช้กบั ตัวโครงงานคือนาเทคนิคการตัดต่อคลิป
วิดีโอมาทาให้คลิปวิดีโอเกิดความน่าสนใจน่าติดตามมากยิง่ ขึ้น
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับเครื อข่ ายสั งคม (Social Media) (อ้างอิงจาก Fiat Car’s)
ปั จจุบนั นี้ สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอย่างมาก ทาให้ตอ้ งคิดไตร่ ตรอง คัดเลือกผลงานให้
ออกมาตอบโจทย์ของกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งปั จจัยที่จะทาให้ผลงานมีคุณภาพ ต้องทาให้เกิ ดสิ่ งต่างๆ
ดังต่อไปนี้
2.4.1 ท าให้ เ กิ ด การพู ด ถึ ง การท าให้ เ กิ ด การบอกต่ อ การเผยแพร่ เกิ ด การพู ด ถึ ง หรื อ
กลายเป็ นกระแส โดยวีดีโอจะไม่มีความน่ าเบื่ อและมี ความน่ าสนใจ สอดแทรกเนื้ อหาที่ จะสื่ อ
ออกมาพร้อมๆกับความบันเทิงหรื อทาให้เกิดความเพลิดเพลินในขณะที่รับชม
2.4.2 ทาให้ ง่ายที่สุด การทาวีดีโอออกมาให้เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้ชมทราบถึง
เนื้ อหาที่เรา จะสื่ อ และความยาวของวีดีโอไม่เกิน 20 นาที แต่หากมีเนื้ อหาเยอะ จะต้องเดินดาเนิ น
เรื่ อง ให้มีความน่าสนใจตลอดเวลาเพื่อตรึ งผูช้ มให้ดูจนจบ
2.4.3 ตรงประเด็น ให้เนื้อหามีความชัดเจน ความชัดเจนเป็ นอีกจุดที่สาคัญ เพราะหากผูช้ ม
ไม่เข้าใจถึงสิ่ งที่เราต้องการจะสื่ อก็ เท่ากับว่าวีดีโอของเราล้มเหลว ซึ่ งวิธีการแก้ไขนั้น คือ ควรจะ
เน้นให้เห็นชัดเจนเฉพาะ เรื่ องที่สาคัญๆเท่านั้น โฟกัสให้เข้าใจได้ชดั เจนว่าต้องการสื่ อถึงอะไร เพื่อ
อะไร ให้ตรง ประเด็นที่สุด
2.4.4 น่ าติดตาม สาระความรู ้และการนาเสนอ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้ผชู ้ มรู ้สึกสนุก
โดยมีการเล่าเรื่ องแบบไม่น่าเบื่อทาให้ผชู ้ มอยากติดตามต่อไปจนจบ
ที่มา : https://blog.lnw.co.th/
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมมาใช้กบั ตัวโครงงานคือนามาเป็ นนามา
เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ เนื้อหาของคลิปวิดีโอ

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับวีดีโอออนไลน์ (อ้างอิงจาก สัมมนาออนไลน์)
แนวคิ ด รู ปแบบของสั ง คมบนโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ค นส่ ว นมากนิ ย มใช้แ บ่ ง ปั น หรื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสนใจในเรื่ องราวต่างๆและเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้
สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นตัวกลางเพื่อติดต่อสื่ อสารและรับรู ้ข่าวสารหรื อกระจ่าย ข่าวสาร ซึ่ง
มีขอ้ ดี คือประหยัดเวลาและสามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่ งปั จจุบนั มีความนิ ยม ใช้เพื่อ
โปรโมทผลงานอีกด้วย
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ซึ่งโครงงานการผลิตสื่ อวีดีโอแสดงผลงานโดยรวมของบริ ษทั โฟโต้แคนดินี่ สตูโอ จากัด
มีการนาสื่ อวีดีโอมาเผยแพร่ ในสื่ อสังคม โดยผ่านช่องทางต่างๆขององค์กร แบ่งออกได้ 2 ช่องทาง
คือ
2.5.1 Facebook
คือ โซเชียลมีเดียในปัจจุบนั ที่คนส่ วนมาก นิยมสาหรับ
การสื่ อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อรับรู ้ข่าวสารต่างๆ
2.5.2 YouTube
คือ โซเชียลมีเดียที่รวมสาระความรู ้ ความบันเทิงซึ่ งใช้
ภาพเคลื่อนไหวใรการสื่ อสารเช่น ภาพยนตร์, เพลง,วีดีโอ,ไวรัลวีดีโอ เป็ นต้น
ที่มา : https://smforedu.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
คณะผูจ้ ดั ทาจึงนาแนวคิดเกี่ยวกับวีดีโอออนไลน์ มาใช้กบั ตัวโครงงานคือได้นาผลงานไป
เผยแพร่ บนโซเชี่ยลมีเดียและมีผคู ้ นสนใจเป็ นจานวนมาก

