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                  การจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ ให้ความรู้แก่ผูท้ี่สนใจเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน โดยสร้างส่ือวดีีทศัน์น าเสนอ โดยใชโ้ปรแกรม Final cut pro ในการตดัต่อวีดีทศัน์ โปรแกรม
Motion5 ใชส้ร้าง Effect และโปรแกรม Adobe sound booth cs5 ในการบนัทึกเสียง  
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคญัของโครงงาน 
 ในยคุโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัน้ีสถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ประเทศต่าง ๆ 
ให้ความส าคญักบัการรวมตวักนัในภูมิภาคเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัระหวา่งประเทศ   อาเซียนจึงตอ้งปรับตวัให้เท่าทนัสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือกบัความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได ้

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จึงก าหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมาที่ประกอบไปดว้ย  
3 เสาหลกั ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองความมัน่คงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และประชาคม
สงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ภายในปี 2563  ซ่ึงต่อมาไดเ้ล่ือนก าหนดเวลาส าหรับการรวมตวักนัให้
เร็วขึ้นเป็นปี 2558 
  ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมใน
การกา้วสู่ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง วฒันธรรม และ ความมัน่คง  คณะ
ผูจ้ดัท  าเล็งเห็นความส าคญัจึงสร้างโครงงานน้ีขึ้นมา โดยการสร้างวดีีทศัน์เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน
เพือ่เป็นส่ือใหค้วามรู้แก่ผูท้ี่สนใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนไดเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัของ
ประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่เป็นส่ือใหค้วามรู้แก่ผูท้ี่สนใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

 สร้างส่ือวดีีทศัน์ เพือ่เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน โดยใชโ้ปรแกรม Final cut pro 
ในการตดัต่อวดีีทศัน์ โปรแกรมMotion5 ใชส้ร้าง Effect และโปรแกรม Adobe sound booth cs5 ใน
การบนัทึกเสียง 

 



 

แผนการด าเนินงาน 

ตารางที่ 1 แผนการด าเนินงานโครงงาน  

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

มิถุนายน 2555 กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 

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

1.คิดหวัขอ้โครงงานเพือ่
น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา 

            

2. ศึกษาคน้ควา้รวบรวม
ขอ้มูล ที่เก่ียวขอ้งกบั
โครงงานในการสร้างส่ือ 
วดีีทศัน์ 

            

3. จดัท าโครงร่างโครงงาน
เสนออาจารยท์ี่ปรึกษา 

            

4. ศึกษาโปรแกรมต่างๆ 
ในการสร้างวดีีทศัน์ 

            

5. ออกแบบสร้างส่ือ 
วดีีทศัน์ ตกแต่งใส่เสียง 

            

6. จดัท าโครงงานสร้าง ส่ือ
วดีีทศัน์ เร่ือง ส่ือเพือ่
การศึกษาอาเซียน 

            

7. เผยแพร่ผลงานส่ือ 
วดีีทศัน์ผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

            

8. สรุปรายงานโครงงาน 
จดัท ารูปเล่ม 

            



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูส้นใจมีความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2. ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสร้างส่ือวดีีทศัน์ 
3. ไดน้ าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีคุณค่าและท าใหเ้กิดประโยชน์ 

  



บทที่ 2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

ในการจดัท าโครงงานคอมพวิเตอร์ พฒันาส่ือเพื่อการศึกษาอาเซียน ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียน คณะผูจ้ดัท  าไดศึ้กษาขอ้มูล เอกสารที่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  ประชาคมอาเซียน 
2.2 การผลิตส่ือวดีีทศัน์เพือ่การประชาสมัพนัธ ์
 

2.1 ประชาคมอาเซียน 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (องักฤษ: Association of South East Asian 
Nations) หรือ อาเซียน เป็นองคก์รทางภูมิรัฐศาสตร์และองคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,670 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรราว 590 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพขีองประเทศสมาชิกรวมกนัคิดเป็นมูลค่า
ราว 1.8 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นล าดบัที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาองักฤษเป็นภาษา
ทางการอาเซียนมีจุดเร่ิมตน้จากสมาคมอาสา ซ่ึงก่อตั้งขึ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย 
มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ไดถู้กยกเลิกไปเม่ือไทยเสียดินแดนปราสาทพระวหิารใหก้มัพชูาในปี พ.ศ. 
2505 ต่อมาในปีพ.ศ. 2510 ไดมี้การลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพ อาเซียนไดถื้อก าเนิดขึ้นโดยมีรัฐ
สมาชิกเร่ิมตน้ 5 ประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ความร่วมมือในการเพิม่อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การพฒันาสงัคม วฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษาสนัติภาพและความมัน่คงใน
ภูมิภาค และเปิดโอกาสใหค้ลายขอ้พพิาทระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่งสนัติ หลงัจาก พ.ศ. 2527 เป็น
ตน้มา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิม่ขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบนั กฎบตัรอาเซียนไดมี้การลงนามเม่ือ
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงท าใหอ้าเซียนมีสถานะคลา้ยกบัสหภาพยโุรปมากยิง่ขึ้น เขตการคา้เสรี
อาเซียนไดเ้ร่ิมประกาศใชต้ั้งแต่ตน้ปี พ.ศ. 2553 และก าลงักา้วสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะ
ประกอบดว้ยสามดา้น คือ ประชาคมอาเซียนดา้นการเมืองและความมัน่คง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 สมาคมอาสาและปฏญิญากรุงเทพ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้จุดเร่ิมตน้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ไดร่้วมกนัจดัตั้ง สมาคมอาสา (ASA, Association of 
South East Asia) ขึ้นเพือ่การร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม แต่ด าเนินการไดเ้พียง 2 ปี 
ก็ตอ้งหยดุชะงกัลง เน่ืองจากความผกผนัทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย และการเสีย



ดินแดนปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาของไทย จนเม่ืออินโดนีเซียและมาเลเซียฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพ
ระหวา่งกนั จึงไดมี้การแสวงหาลู่ทางจดัตั้งองคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต"้ และถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ
ของไทยสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ" ที่พระราชวงัสราญ
รมย ์เม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อาดมั มาลิกแห่งอินโดนีเซีย, นาร์ซิโซ รามอสแห่งฟิลิปปินส์, 
อบัดุล ราซคัแห่งมาเลเซีย, เอส. ราชารัตนัมแห่งสิงคโปร์ และถนัด คอมนัตร์แห่งไทย ซ่ึงถูกพิจารณา
ว่าเป็นบิดาผูก่้อตั้งองคก์รในปัจจุบนั สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ระกอบด้วย
ประเทศสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4.5 ลา้นตารางกิโลเมตร และมีประชากร
ประมาณ 560 ลา้นคน (ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2549) ยอดเขาที่ สูงสุดในภูมิภาค คือ ยอดเขาข่ากาโบราซีใน
ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงมีความสูง 5,881 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกบัจีน อินเดีย บงักลาเทศ
และประเทศสังเกตการณ์อาเซียน คือ ปาปัวนิวกินี ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้สภาพภูมิอากาศ
แบบร้อนช้ืน อุณหภูมิอยูร่ะหวา่ง 27-36 °C พชืพรรณธรรมชาติเป็นป่าฝนเขตร้อน ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัที่สองของโลก ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าสน ป่าหาดทรายชายทะเล ป่าไมป้ลูก มีพืชเศรษฐกิจ
ที่ส าคญั คือ ขา้ว ขา้วโพด มนัส าปะหลงั สบัปะรด ยางพารา ปาลม์น ้ ามนัและพริกไทย จากสนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดมี้การสรุปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้วจ้  านวนหกขอ้ ดงัน้ี ให้ความเคารพแก่เอกราช อ านาจอธิปไตย ความเท่า
เทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะ
ปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอกการรุกรานดินแดนและการบงัคบัขู่เข็ญจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกับ
กิจการภายในของรัฐสมาชิกอ่ืน ๆยอมรับในความแตกต่างระหว่างกนั หรือแกปั้ญหาระหว่างกนัอยา่ง
สันติประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้ก าลังให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (ASEAN : The Association of 
South East Asian Nations) ไดก่้อตั้งเม่ือวนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยประเทศผูก่้อตั้งอาเซียน คือ 
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ไดเ้ขา้มา
เป็นสมาชิก ตามดว้ยเวียดนามเขา้มาเป็นสมาชิกเม่ือ พ.ศ. 2538  ขณะที่พม่าและลาวเขา้มาเป็นสมาชิก
ใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดทา้ยคือกมัพชูา เขา้เป็นสมาชิกอาเซียน เม่ือ พ.ศ. 2542  ปัจจุบนัอาเซียนมี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ 

1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)  1.บรูไนดารุสาลาม      ประเทศบรูไน มีช่ือเป็น
ทางการวา่ "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บนัดาร์เสรีเบกาวนั" เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่
มีขนาดไม่ใหญ่นกั เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองดว้ยระบบสมบูรณาญาสิทธิ



ราช โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากร
เกือบ 70% นบัถือศาสนาอิสลาม และใชภ้าษามาเลยเ์ป็นภาษาราชการ 

2.ราชอาณาจกัรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)      เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็น
ประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวนัตก มีพื้นที่ 181,035 ตาราง
กิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ลา้นคน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2550) 
โดยประชากรกว่า 80% อาศยัอยูใ่นชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใชภ้าษาเขมรเป็น
ภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่พดูภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และเวยีดนามได ้

3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)     เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศ
หมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 
ลา้นคน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2553) โดย 61% อาศยัอยูบ่นเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้
ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ 

4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic 
Republic of Lao PDR) เมืองหลวงคือ เวยีงจนัทน์ ติดต่อกบัประเทศไทยทางทิศตะวนัตก โดยประเทศ
ลาวมีพื้นที่ประมาณคร่ึงหน่ึงของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขา
และที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบนั ปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 
6.4 ลา้นคน ใชภ้าษาลาวเป็นภาษาหลกั แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาฝร่ังเศสได ้
ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  

5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)          เมืองหลวงคือ กรุงกวัลาลมัเปอร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยูใ่น
เขตศูนยสู์ตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวนัตกบคาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวนัออก ตั้งอยู่บนเกาะ
บอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 26.24 ลา้นคน นับถือศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติ ใชภ้าษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ 

6.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)    เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา 
ประกอบดว้ยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 
ลา้นคน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2553) ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์และเป็นประเทศที่มีประชากรนบัถือศาสนา
คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกเป็นอนัดบั 4 ของโลก มีการใชภ้าษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้
ภาษาองักฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษาราชการ 

7.สาธารณรัฐสิงคโปร์ ( The Republic of Singapore)   เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยูบ่น
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนยก์ลางคมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในยา่นน้ี แมจ้ะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 
ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ าชาติ ปัจจุบันใช้การ
ปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 
 



 
8.ราชอาณาจกัรไทย (Kingdom of Thailand)   เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 

513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 77 จงัหวดั มีประชากร 65.4 ลา้นคน (ขอ้มูลปี พ.ศ.2553) 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใชภ้าษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นองคป์ระมุขของประเทศ 

9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)       เมืองหลวงคือ 
กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการส ารวจถึงเม่ือปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 
ลา้นคน ประมาณ 25% อาศยัอยูใ่นเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่
เหลือนบัถือศาสนาคริสต ์ปัจจุบนั ปกครองดว้ยระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต์  

10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar)      มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกบัประเทศไทยทาง
ทิศตะวนัออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ลา้นคน กว่า 
90% นบัถือศาสนาพทุธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใชภ้าษาพม่าเป็นภาษาราชการ 
 
วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังประชาคมอาเซียน 

ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้อนัน ามาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม และเม่ือการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ท าให้
อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้ น 
วตัถุประสงคห์ลกัที่ก  าหนดไวใ้นปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสงัคมและวฒันธรรม 
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สนัติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค 
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม วชิาการ วทิยาศาสตร์  

และดา้นการบริหาร 
4. ส่งเสริมความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัในการฝึกอบรมและการวจิยั 
5. ส่งเสริมความร่วมมือในดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การคา้ การคมนาคม  
    การส่ือสาร และปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวติ 
6. ส่งเสริมการมีหลกัสูตรการศึกษาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
7. ส่งเสริมความร่วมมือกบัองคก์รระดบัภูมิภาคและองคก์รระหวา่งประเทศ 

  
 
 
 



2.2 การผลิตส่ือวีดทีัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
          ส่ือที่นิยมใชใ้นงานประชาสมัพนัธม์ากกวา่ส่ืออ่ืนใด ในปัจจุบนัน้ีก็คือ ส่ือวีดีทศัน์ วีดีทศัน์ หรือ 
วิดีโอ (Video) เป็นการน าเอาโทรทศัน์ (Television) หรือเน้ือหาทางวิชาการ นโยบาย การประมวล
กิจกรรมการด าเนินงาน มาจดัท าเป็นรายการสั้น ๆ ใชเ้ป็นส่ือเพื่อการน าเสนอ การอธิบาย การสอน 
หรือเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงคห์น่ึงตามความตอ้งการของผูผ้ลิต วีดีทศัน์เป็นผลผลิตที่เกิดจาก
กระบวนการท างานอยา่งมีระบบของคณะท างาน ซ่ึงจะเรียกเป็นผูผ้ลิต หน่วยผลิต ฝ่ายผลิต หรือบริษทั
ผลิตรายการ (Prodution House) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงงานวีดีทศัน์ ตามความประสงคข์องงานหรือองคก์ร  
กระบวนการดงักล่าวเรียกเป็นกระบวนการผลิตรายการซ่ึงมีเทคนิคขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
          1. การวางแผนการผลิต (Planning) 
          ในขั้นตอนน้ีเป็นการระดมความคิด ความเขา้ใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้งทั้งหมด ตั้งแต่ผูผ้ลิตรายการ 
ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายเน้ือหา ผูอ้อกแบบฉากเวที และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ประชุมปรึกษาถึงประเด็นการผลิต
รายการวา่จะผลิตใหใ้ครดู หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหรือผูดู้ ผูช้ม และในการผลิตรายการนั้นจะแสดงถึง
อะไรบา้ง จะให้ผูช้มไดรู้้ ไดเ้ห็นเก่ียวกบัอะไร ประเด็นสุดทา้ยในการวางแผนก็คือ ผลิตรายการออก
มาแลว้คาดหวงัผลอยา่งไร หรือเพือ่จุดประสงคอ์ะไรบา้ง 
          2. การเขียนบท (Script) 
          บทโทรทศัน์ หรือ บทวีดีทศัน์ เป็นการน าเอาเน้ือหาเร่ืองราวที่มีอยู่หรือจินตนาการขึ้นมา เพื่อ
การน าเสนอใหผู้ดู้ ผูช้ม ไดรั้บรู้อยา่งพอใจ ประทบัใจ ผูเ้ขียนบทวีดีทศัน์ (Script Writer) จึงจ าเป็นตอ้ง
มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ดา้นต่าง ๆ มีความเขา้ใจในธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย ์ความศรัทธา 
ส่ิงละอนัพนัละนอ้ย ที่จะไปท าใหก้ระทบกระทัง่ หรือกระท าในส่ิงที่ผิดไปจากที่สังคมยอมรับ บทวีดี
ทศัน์ควรจะมีการใชภ้าษาที่สละสลวย ชวนอ่าน ชวนฟัง มีการเกร่ินน า การด าเนินเร่ืองและบทสรุปที่
กระชบั สอดคลอ้งกนั รู้จกัสอดแทรกมุขตลกเกร็ดความรู้ หรือเทคนิคแปลก ๆ มีลีลาที่น่าสนใจ เพื่อ
เป็นสีสันของเร่ืองราว การเขียนบทวีดีทศัน์จะมีทั้งการร่างบทวีดีทศัน์และการเขียนบทวีดีทศัน์ฉบบั
สมบูรณ์ ร่างบทโทรทศัน์เป็นการวางโครงเร่ือง (Plot) ของรายการแต่ละรายการ ปกติจะแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน คือ การเกร่ินน า (Introduction) เน้ือเร่ืองหรือตวัเร่ือง (Body) และการสรุปหรือการส่งทา้ย 
(Conclusion) การเขียนร่างบทจะเป็นการก าหนดเร่ืองราวที่น าเสนอ น าเอาแก่นของเร่ือง (Theme) หรือ
ความคิดรวบยอด (Concept) ของเร่ืองมาคล่ีคลาย มาขยายให้เห็นอยา่งเป็นขั้นตอน มีการสอดแทรก
อารมณ์ มีการหกัมุม สร้างความฉงน น าเร่ืองราวไปสู่จุดสุดยอด (Climax) ให้ไดดี้ที่สุดร่างบทวีดิทศัน์
เขียนเป็นความเรียง ที่ใช้ภาษาสละสลวย ทันสมัย สอดแทรกสาระ เกร็ดความรู้และสร้างความ
ประทบัใจ อาลยัอาวรณ์ ในที่สุด   บทวดีีทศัน์ฉบบัสมบูรณ์ (Full Script) หรือเรียกเป็นบทส าหรับถ่าย
ท า (Shooting Script) เป็นการน าเอาร่างบทมาขยายอยา่งละเอียด ในลกัษณะของการถ่ายท า ซ่ึงจะมี
ลกัษณะของภาพขนาดของภาพ ก าหนดกล้องและการแสดงของผูแ้สดง หรือ เหตุการณ์นั้น อย่าง



สมจริงคณะท างาน หรือผูผ้ลิตรายการจะยดึการปฏิบตัิงานตามบทวีดีทศัน์น้ี แต่ลกัษณะที่เป็นจริงบท 
วดีีทศัน์อาจจะมีการปรับเปล่ียนบทบา้ง ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์นั้น 
          3. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ (Preparation) 
          ในการเตรียมเพือ่การผลิตรายการนั้น คณะท างานจะเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งที่มีส่วนเอ้ืออ านวยต่อ
การท างาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการถ่ายท า เตรียมสถานที่ เตรียมบุคลากรที่เก่ียวขอ้งซ่ึงพร้อมที่จะ
ท างานได้ทันทีในกรณีที่ มีการเสริมแต่ง หรือแก้ไขปัญหาการถ่ายท า เพราะความไม่พร้อมของ
เร่ืองราวเหตุการณ์และสถานที่ยิง่ตอ้งมีการเตรียมส่ิงต่าง ๆ เพื่อจ  าลองสถานการณ์ให้สมจริง เท่าที่จะ
ท าไดใ้หดี้ที่สุด 
          4. การบนัทึก (Recording) 
          กระบวนการถ่ายท า จะด าเนินไปตามแผนที่ไดว้างไว ้และถ่ายท าตามบท โดยมุ่งให้ไดภ้าพตรง
ตามความตอ้งการมากที่สุด อาจจะถ่ายท าหลาย ๆ คร้ัง ในฉากใดฉากหน่ึง เพื่อมาคดัเลือกหาภาพที่ดี
ในตอนจะตดัต่ออีกคร้ังหน่ึง ในการบนัทึกแบ่งเป็น บนัทึกภาพและบนัทึกเสียงซ่ึงการบนัทึกภาพนั้น
จะไดท้ั้งภาพทั้งเสียงอยูแ่ลว้ เม่ือตดัต่อสามารถเลือกไดว้่า ช่วงไหนจะใชแ้ต่ภาพ หรือใชท้ั้งภาพและ
เสียง การบนัทึกภาพ บนัทึกหรือถ่ายท าตามสภาพความเป็นจริง และความจ าเป็นก่อนหลัง ไม่
จ าเป็นตอ้งเรียงฉาก ตามบทวีดีทศัน์ (Script) ในการบนัทึกเสียง จะบนัทึกทั้งเสียงเหตุการณ์จริง เสียง
สมัภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียงเหตุการณ์หรือเสียงที่น ามาใชเ้ป็น
เอฟเฟค (Sound Effect) ให้เร่ืองราวน่าสนใจซ่ึงกระบวนการเก่ียวกบัเร่ืองเสียง จะมีการผสมเสียงอีก
คร้ังหน่ึง ในกระบวนการตดัต่อภาพและเสียง 
          ขอ้ส าคญัในการท าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือวีดีทศัน์ในการผลิตส่ือวีดีทศัน์เพื่อจุดมุ่งหมาย
ใด ๆ ก็ตาม คณะท างานควรจะมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ืองาน นโยบายและกิจกรรมขององค์กร 
พื้นฐานของงานโทรทศัน์ หรือ การท าวีดีทศัน์ไวบ้า้ง เพื่อการสร้างงาน การคิดสร้างสรรค์ จะได้
หลากหลาย น่าสนใจ และที่ส าคญัจะช่วยให้งานด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน บรรลุเป้าหมายไดดี้ยิง่ขึ้น 
ส่ิงที่ควรรู้ ควรเขา้ใจมีมากมาย อาทิ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิต เทคนิคกลอ้ง ชนิดของภาพ การล าดับ
ภาพและตดัต่อภาพ การน าเสียงมาใชใ้นงานวดีีทศัน์ตลอดจนการใชก้ราฟิกคอมพวิเตอร์ 
ข้อควรจ าในการประชาสัมพันธ์ด้วยส่ือวีดีทัศน์ 
         เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า  ส่ือวีดีทัศน์  เป็นส่ือที่ มีความพร้อมในลักษณะของมัลติ มี เดีย 
(Multimedia) ซ่ึงได้รวบรวมเอาความโดดเด่นของรูปแบบ และแนวทางการน าเสนอที่สมบูรณ์
ครบถ้วนไวท้ั้งภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคพิเศษอีกมากมาย
หน่วยงานหรือองค์กรใด จะผลิตส่ือวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ นอกจากจะเข้าใจถึง
คุณสมบติัที่น่าสนใจดงักล่าวแลว้ ควรพจิารณาถึงประเด็นเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น 
         • จะผลิตส่ือวีดีทศัน์ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใด การผลิตวีดีทศัน์ ควรเลือกให้เหมาะกบักลุ่มผูดู้
ผูช้ม เพราะเน้ือหาเร่ืองราว จะมีความเขม้ขน้ หรือละเอียดลึกซ้ึงแตกต่างกนั 



         • การผลิตส่ือวีดีทศัน์ตอ้งการแสดงถึงเน้ือหาสาระมากน้อยแค่ไหน ประเด็นของเร่ืองราวหรือ
แก่นแท ้(Theme) จะแสดงถึงอะไรบา้ง 
         • การผลิตส่ือประชาสมัพนัธน้ี์ คาดหวงัผลอะไรบา้ง ถา้หากรู้ถึงวตัถุประสงคห์รือความคาดหวงั
ถึงผลที่ไดจ้ากส่ือที่ผลิต จะช่วยใหเ้น้ือหาเร่ืองราวในวดีีทศัน์ตรงประเด็นไดม้ากขึ้น 
         • ในกระบวนการผลิตวีดีทศัน์ได้มีการประสานงานกบับุคลากรระดับสูงผูบ้งัคบับญัชา หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพยีงใดเพือ่ความเขา้ใจในเร่ืองราวเพือ่ความถูกตอ้งและการประสานสมัพนัธ์ที่ดีใน
การท างาน 
         • ผูผ้ลิตควรเขา้ใจถึงประเด็นในการท าวีดีทศัน์ ถึงความเหมาะสมของเร่ืองราวความโดดเด่น 
หรือความน่าจะเป็นของการเลือกส่ิงที่น าเสนอ ทั้งบุคลากร สถานที่กิจกรรมหรือเหตุการณ์ตลอดจน
ขอ้มูลต่างๆ พยายามหามุมมองที่มีคุณค่า เลือกส่ิงที่น่าสนใจออกมาน าเสนอซ่ึงบางคร้ังอาจมีการเสริม
แต่งบา้งก็ควรตอ้งเลือก ตอ้งพยายาม เพือ่ใหไ้ดส่ื้อวดีีทศัน์ที่น่าสนใจ 
         • คณะท างานควรเปิดใจกวา้ง ในการวิพากษแ์ละตรวจทานผลงาน เพื่อจะไดป้รับปรุงและสรรค์
สร้างงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 

อุปกรณ์และวธีิการด าเนินการ 
 

การจดัท าโครงงานคอมพวิเตอร์ ส่ือเพือ่การศึกษาอาเซียน คณะผูจ้ดัท  าโครงงานมีวธีิการ
ด าเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. คิดหวัขอ้โครงงานเพือ่น าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา 
2. ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงงานในการสร้างส่ือวดีีทศัน์ 

3. ศึกษาโปรแกรม Adobe audition ในการสร้าง 

4. จดัท าโครงร่างโครงงานเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา 
5. ออกแบบส่ือวดีีทศัน์ 
6. จดัท าโครงงานสร้าง ส่ือวดีีทศัน์ เร่ือง ส่ือเพือ่การศึกษาอาเซียน 

7. เผยแพร่ผลงานโดยการน าเสนอผา่นส่ือวดีีทศัน์ 
8. ท  าเอกสารสรุปรายงานโครงงาน 

               
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษา เร่ือง  ประชาคมอาเซียน 
2. ศึกษา เร่ือง การท างานของตวัโปรแกรมต่างๆ ไดแ้ก่ 

              -  โปรแกรม Final cut pro 
              -  โปรแกรม Motion 5   
              -  โปรแกรม Adobe sound booth cs5 
 

 

 

 

 



3.3 วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. ซอฟตแ์วร์ 

-  โปรแกรม Final cut pro 
              -  โปรแกรม Motion 5   
              -  โปรแกรม Adobe sound booth cs5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 
 
 การจดัท าโครงงานคอมพวิเตอร์พฒันาส่ือเพือ่การศึกษา เร่ือง ส่ือเพือ่การศึกษาอาเซียน  
เน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พือ่เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  
มีผลการด าเนินงานโครงงาน ดงัน้ี 
 
4.1 ผลการพัฒนาโรงงาน 

การพฒันาโครงงาน ส่ือเพือ่การศึกษาอาเซียน  เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ที่ประเทศไทยได้เขา้ร่วม และจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในพุทธศกัราช 2558 น้ี  คณะผูจ้ดัท  าได้
ด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ไดว้างแผนไว ้และไดน้ าเสนอเผยแพร่ผลงานผา่นทางเครือข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ต www.youtube.com ที่สามารถเขา้ถึงไดทุ้กเวลาและทุกสถานที่  เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โลกออนไลน์และรวดเร็วในการรับขอ้มูล 
 
4.2 ตัวอย่างผลงาน 
 
ภาพที่ 1 ภาพผลงานส่ือเพือ่การศึกษาอาเซียน   

  

http://www.youtube.com/


 

  



บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ 
 

การจดัท าโครงงานคอมพวิเตอร์ ส่ือเพือ่การศึกษาอาเซียน  สามารถสรุปผลการด าเนินงาน
โครงงานและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 การด าเนินงานจัดท าโครงงาน 

5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

  1.เพือ่ใหค้วามรู้แก่ผูท้ี่สนใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

 5.1.2 วัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมือหรือโปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันาโครงงาน 

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. ซอฟตแ์วร์ 

-  โปรแกรม Final cut pro 
       -  โปรแกรม Motion 5   
       -  โปรแกรม Adobe sound booth cs5 

 
5.2 สรุปผลการด าเนินงานโครงงาน 

 การด าเนินงานโครงงานน้ีบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ไดก้  าหนดไว ้คือ เพือ่เป็นส่ือใหค้วามรู้แก่ผูท้ี่
สนใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ส่ือเพือ่การศึกษาอาเซียน เป็นส่ือวดีีทศัน์น าเสนอผา่นระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต www.youtupe.com  ที่มีทั้งภาพและเสียงสร้างความสนใจช่วยพฒันาใหค้วามรู้ของผูช้ม  
มีความเขา้ใจ เห็นความส าคญัของประชาคมอาเซียนที่จะเขา้มามีบทบาทในประเทศไทย   ส่ือวดีีทศัน์
เพือ่การศึกษาอาเซียน จึงเป็นส่ือที่มีประโยชน์ เป็นการน าซอฟตแ์วร์มาพฒันาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจดัท าเน้ือหาของโครงงานใหห้ลากหลายและมีเน้ือหาที่ออกมาหลายๆรูปแบบ 
 

http://www.youtupe.com/


บรรณานุกรม 
 

การผลิตส่ือวดีีทัศน์เพือ่การประชาสัมพันธ์.สืบคน้เม่ือวนัที่ 19  สิงหาคม  2555  จากเวบ็ไซต์:          
http://www.moe.go.th/webhr/index.php?option=com_content&view=article&id=102:videof
orpr&catid=35:prkm&Itemid=37 

ประชาคมอาเซียน.สืบคน้เม่ือ วนัที่ 19  สิงหาคม  2555  จากเวบ็ไซต:์http://th.wikipedia.org/wiki/  
              สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
รู้จัก ประเทศอาเซียน ก่อนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 2558.สืบคน้เม่ือ วนัที่ 14  มิถุนายน 2555   
             จากเวบ็ไซต:์http://hilight.kapook.com/view/67028 
 
 
 

 

 
  

http://www.moe.go.th/webhr/index.php?option=com_content&view=article&id=102:videoforpr&catid=35:prkm&Itemid=37
http://www.moe.go.th/webhr/index.php?option=com_content&view=article&id=102:videoforpr&catid=35:prkm&Itemid=37
http://hilight.kapook.com/view/67028


 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



                                                        ประวตัผู้ิจดัท าโครงงาน 
 

นายจิณณวตัร  บริหารกิจอนนัต ์  เกิดวนัที่ 12  กุมภาพนัธ ์ 2538  ที่จงัหวดั กรุงเทพฯ 
จบการศึกษาระดับชั้นประถมจากโรงเรียน สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นจาก โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ในปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน เตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 

นายณพงศ์   สุวรรณเชษฐ  เกิดวนัที่ 10  เมษายน  2538  ที่จงัหวดั กรุงเทพฯจบการศึกษา
ระดับชั้นประถมจากโรงเรียน อนุบาลพิบูลเวศม์ จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จาก โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ในปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 

นางสาว ณัฏฐา  โตรักษา   เกิดวนัที่ 21  มิถุนายน  2538  ที่จงัหวดั กรุงเทพฯจบการศึกษา
ระดับชั้นประถมจากโรงเรียน กฤตศิลป์วิทยา  จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จาก โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ในปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 6 
  



  



  



 


