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บทคัดยอ 

 

    การวิจัยนี้ มีความมุงหมายเพ่ือการพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน  โดยการ

ใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) รวมถึงศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจ

ท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา  

2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัย คือ สื่อวีดิทัศน

การสอนท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) เรื่อง  เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน     

แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ   แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  และแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวีดิทัศนการสอน  โดยใชการวิเคราะหขอมูลหารอยละ   คามัชฌิมเลข

คณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน 

(t-test for dependent  samples) 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้  พบวา  สื่อวีดิทัศนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  (3D Virtual 

Studio) เรื่อง  เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน   ชวยใหกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจสูงข้ึน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจสื่อวีดิทัศนการสอน      อยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.74, SD = 0.28 ) ตอรูปแบบการนําเสนอของสื่อและประโยชนท่ีไดรับ
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ABSTRACT 

           The  purposes  of  this  study  was  to model  development  and  production 
process  of  video  teaching  materials by using  virtual  studio technology  (3D virtual 
studio)  and  to  find  the  satisfaction  of  users toward video aids.  
           The sample of this study  was 30 lecturers in  the  first  semester  of  academic 

year 2018  from Faculty  of  Mass Communication  Technology   Rajamagala  University  

of Technology Thanyaburi.   The  sample  was  selected  by  Purposive sampling.  The 

research  instrument  were  video  aids  for  techniques  to  create  scenes  in  virtual 

studio. Forms of video  aids quality assessment  for  experts and video aids satisfaction. 

The  data  were  statistically  analysed  by  percentage, mean,  standard deviation  and 

comparison  of t-test for dependent samples. 
           The  result  of this  study  revealed  that video aids for  the develop 3D virtual 

screen. The  samples  in knowing  and  comprehending  video  which  was  significantly  

increased  at .01 level and user’s  satisfaction was at the good level ( X  = 3.74,  

SD = 0.28 )  in quality  of matters and advantages 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

เม่ือสังคมโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการนําเทคโนโลยีมาเปนสวนหนึ่งใน

ชีวิตประจําวัน การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงตองปรับตัวใหเขากับการเรียนรู ใหเทาทันยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนแปลงไปดวย    ท้ังนี้ตองพัฒนาทักษะดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีเขามามีบทบาทอยางมากในวงการศึกษา ท้ังในปจจุบัน และอนาคต เพ่ือใหสามารถชี้แนะ

และสงเสริมใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ ครูไทยในอนาคต ยังตองมีความรูจริง

ในเรื่องท่ีสอน และตองมีเทคนิควิธีการใหนักเรียนสรางองคความรูจากประสบการณ รวมท้ังจัดกิจกรรม

เชื่อมโยงความรูจากแหลงเรียนรูภายนอก ฝกใหนักเรียนทํางานเปนทีม เปนนักออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเหมาะสม   จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู และแสดงออกซ่ึงความรักและความหวงใย

ตอนักเรียน ท้ังนี้กระบวนการเรียนการสอนดังกลาวจะสัมฤทธิ์ผลได หากทุกภาคสวนชวยกันหาทางลด

ปญหาและอุปสรรคท่ีขัดขวาง   การพัฒนาครู ซ่ึงแนวทางและความเปนไปไดในการพัฒนาครูใน

ศตวรรษท่ี 21 นั้น ตองดําเนินการท้ังดานนโยบาย และดานการพัฒนาตนเองของครูควบคูกันไป จึงจะ

ทําใหครูเปนครูยุคดิจิทัลอยางแทจริง (ภาสกร เรืองรองและคณะ, 2557 : 195) 

            ในการผลิตสื่อการศึกษาท่ีตอบสนองกับการศึกษานั้น จึงจําเปนตองมีการออกแบบใหผูเรียน

ไดสามารถเรียนรูจากเทคโนโลยีใหมท่ีเขา เพ่ือใหผูเรียนไดมีประสบการณนั้นอยางแทจริง โดยอาจจะ

จําลองเหตุการณหรือสรางบรรยากาศใหเหมือนกับท่ีผูเรียนไดไปอยูในสถานท่ีนั้นรูไดจริง   ซ่ึงการทําสื่อ

ท่ีเหมาะสมในการเสริมการเรียนรูไดในหลายรูปแบบ เชน การผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน  ซ่ึงปญหาปญหา

ของการถายทํารายการแบบเดิมท่ีมีการสรางฉากจริงสําหรับการถายทํานั้น   นอกจากจะมีตนทุนในการ

สรางและมีคาใชจายในการดูแลรักษาท่ีสูงแลว ยังมีขอจํากัดทางดานการแสดงขอมูลตางๆ ใหทางผูชม

เขาใจงาย ไมวาจะเปนกราฟ หรือ คลิปวิดีโอ   อีกท้ังยังไมสามารถปรับแตงฉากใหเขากับเหตุการณ

ปจจุบัน   หรือมีความหวือหวาเพ่ือดึงดูดผูชมไดบอยๆ อีกดวย  ทําใหขอจํากัดของการถายทํารายการ

ตางๆ เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา เนื่องจากมีความยืดหยุนต่ํา และมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนเสมอๆ 

 เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) เปนเทคโนโลยีท่ีเริ่มนํามาใชตั้งแตป 2014 

ระบบสตูดิโอเสมือน คือ ระบบหองสงเสมือนจริง ท่ีนําภาพฉาก 3 มิติมาใชแทนฉากจริง เพ่ือใชในการ
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ถายทํารายการตางๆ ไดอยางทันสมัย สมจริง และประหยัดคาใชจายในการปรับปรุงฉากหลัง รวมถึงยัง

สามารถใชถายทํารายการหลากหลายรายการไดในเวลาเดียวกันอีกดวย 

ในระบบสตูดิโอเสมือนนี้ จะใหพิธีกรผูดําเนินรายการจะถายทํารายการอยูภายในหองท่ีเปนฉาก

สีเขียว เพ่ือใหระบบ 3D Virtual Studio สามารถตัดภาพของพิธีกรเพ่ือไปซอนในฉาก 3 มิติได โดยเม่ือ

พิธีกรเคลื่อนท่ีไปมาภายในฉากสีเขียวนี้ ระบบ 3D Virtual Studio ก็จะทําการจําลองใหเสมือนวาพิธีกร

กําลังเดินอยูในฉากจริงๆ พรอมท้ังจําลองแสงเงาใหมีความสมจริงยิ่งข้ึนอีกดวย  (Throughwave 

Thailand, 2560 : เว็ปไซต) 

การนําระบบสตูดิโอเสมือนไปใชงานภายในองคกรและหนวยงานตางๆ มากมาย ท้ังในดานการ

นําเสนอรายการชองโทรทัศนและสตูดิโอถายทํารายการ เพราะการผลิตรายการท่ีท้ังดึงดูดใจผูชมไป

พรอมๆ กับประหยัดตนทุน เทคโนโลยี 3D Virtual Studio ซ่ึงมีท้ังความทันสมัยและใชงานรวมกันได

หลายๆ รายการในการลงทุนเพียงครั้งเดียว จึงกลายเปนตัวเลือกอันดับหนึ่งไปในตอนนี้ รวมถึงธุรกิจการ

เปดหองสตูดิโอเสมือนสําหรับใหเชา ก็เปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีไดรับการจับตามองเปนอยางมาก สวนในดาน

ทางสําหรับคณะนิเทศศาสตรในทุกๆ มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับการผลิตรายการโดยตรงนั้น 

เทคโนโลยี 3D Virtual Studio ถือเปนเทคโนโลยีท่ีขาดไมไดในการใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให

นิสิตนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในตัวเทคโนโลยี เพ่ือตอบรับตออุตสาหกรรมบันเทิงท่ีมีการใชงาน

เทคโนโลยีนี้มากข้ึนเรื่อยๆ 

ในขณะเดียวกัน คณะมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยตางๆ ก็ใหความสนใจกับเทคโนโลยีสตูดิโอ

เสมือนนี้เชนกัน เนื่องจากผลงาน 3 มิติตางๆ ท่ีสรางข้ึนมานั้น   สามารถนํามาใชงานในระบบสตูดิโอ

เสมือนได   เปนการเตรียมพรอมเพ่ือสรางคนสําหรับตลาดการสรางฉากเสมือนใหแกรายการตางๆ

นั่นเอง  ซ่ึงนอกจากนี้มหาวิทยาลัยท่ีมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล ก็สามารถนําเทคโนโลยี 3D 

Virtual Studio ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถนําสื่อประเภทอ่ืนๆ เชน PowerPoint 

Presentation, Video Clip หรือแมแต Website มาแสดงผลในฉากหลัง เพ่ือเสริมความเขาใจใน

เนื้อหาตางๆ ไดอยางดียิ่งข้ึนอีกดวย 

          จากปญหาในการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน      และความสามารถของเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

(3D Virtual Studio)   จึงมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) มาใชใน

การพัฒนากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน  ทําใหผูสื่อสามารถนําเสนอสื่อและวิธีการการสอนได

อยางหลากหลาย    สื่อวีดิทัศนมีการนําเสนอท่ีนาสนใจ   ดึงดูดใจของผูเรียน และสามารถทําใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูจากการเรียนผานสื่อวีดิทัศนมากข้ึน  

 

 

http://www.throughwave.co.th/author/admin/
http://www.throughwave.co.th/author/admin/
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  
            1.2.1  ศึกษารูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน    โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D 
Virtual Studio) 

      1.2.2  พัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  
           1.2.3  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน   
โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

      1.3.1 ดานเนื้อหา  

                     การพัฒนารูแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน          โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

(3D Virtual Studio)   เม่ือไดศึกษาและไดกระบวนการการผลิตสื่อวีดิทัศนแลว      ผูวจิัยนําไปผลิตสื่อ

วีดิทัศนการสอนเรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือนในรายวิชาเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (Virtual 

Studio) ความยาวประมาณ 10 นาที 

          1.3.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

                   ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน  243 คน 

                    กลุมตัวอยาง คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปท่ี 3 ปการศึกษา 2560     สาขาวิชา

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    จํานวน 

30 คน 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1.4.1  ไดมีความรูและความเขาใจในข้ันตอนในการผลิตสื่อวีดิทัศน       โดยการใชเทคโนโลยี

สตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) 

  1.4.2  ไดกระบวนการและข้ันตอน พรอมท้ังคูมือการปฏิบัติงาน ในการผลิตสื่อวีดิทัศนโดยการ

ใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

  1.4.3  ไดตนแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอนใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน นําไปใชในเนื้อหา

หรือวิชาอ่ืนๆ ได 

 

1.5 คํานิยามหรือศัพทเฉพาะ 

ส่ือวีดิทัศน คือ เปนสื่อท่ีนําเสนอเนื้อหาสาระไดท้ังภาพและเสียง    มีการเคลื่อนไหวท่ีตอเนื่อง 

เหมาะสําหรับการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนการปฏิบัติ    สามารถนําเสนอไดท้ัง Offline และ Online    ซ่ึง

สามารถดูซํ้าไดหลายครั้ง 
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เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)  คือ  เปนระบบในสรางรายการโทรทัศนท่ีใช

ฉากถายทําสีเขียว (Greenscreen) แลวทําการ Keying สีเขียวออก  และสามารถนําฉากตางๆ  มาซอน

หลังได สามารถใสกราฟก  ตัวอักษร แอนิเมชัน   เพ่ิมเติมเขาไปในฉากได     เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจและ

ความสมใจไดเปนอยางดี 

ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกของแตละบุคคลท่ีมีตอสิ่งๆ หนึ่ง     มีท้ังทางบวก      ความชอบ 

ความสบายใจ  ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ   หรือเปนความรูสึกท่ีพอใจตอสิ่งท่ีทําใหเกิด

ความชอบ  ความสบายใจ  และเปนความรูสึกท่ีบรรลุถึงความตองการ



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน     โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D 

Virtual Studio) เปนงานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน         เพ่ือศึกษารูปแบบการผลิตวีดิทัศนการสอนและพัฒนา

ตนแบบการนําระบบเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน    (3D Virtual Studio) มาใชในการผลิตวีดิทัศน     เพ่ือ

ลดขอจํากัดในการถายทําและสามารถนําเสนอเนื้อหาไดหลากหลายรูปแบบ  อีกท้ังยังสามารถประหยัด 

เวลาและงบประมาณในการถายทําไดอีกดวย ในการทําการวิจัยในครั้งได       ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและ

เอกสารและรวบรวมมาไดดังนี้ 

              2.1  เอกสารเก่ียวกับการผลิตวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา 

        2.2  เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) 

        2.3  ระบบสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) โปรแกรม TriCaster 410 

        2.4  การประเมินความพึงพอใจของสื่อการสอน 

             2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1  เอกสารเกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศนการศึกษา 

วีดิทัศนเปนเครื่องมือในการเรียนการสอนท่ีนิยมใชในการนําเสนอเนื้อหาไดท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เนื้อหาวิชาท่ีสื่อใหเห็นถึงความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน      จึงทําใหผูเรียนเกิดการ

รับรูและเรียนรู มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการศึกษาอยางยิ่ง   ซ่ึงมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้  

2.1.1 ความหมายของวีดิทัศนการศึกษา 

        กิดานันท  มลิทอง (2543)  กลาววา ราชบัณฑิตยสถานจะเรียกวีดีทัศนโดยแบงเปนวัสดุ

คือ แถบวีดีทัศนและอุปกรณเครื่องเลนวีดีทัศน    แถบวีดีทัศนเปนวัสดุท่ีสามารถใชบันทึกภาพและเสียง

ไดพรอมกันในแถบเทป  ในรูปแบบของเคลื่อนแมเหล็กไฟฟา  และสามารถลบแลวบันทึกใหมได    และ

แถบวีดิทัศนทําดวยสารโพลีเอสเตอร นอกจากนี้ไดกลาวถึงการใชวีดีทัศนเพ่ือใหความรูในการศึกษาและ 

ใชในการสอนโดยตรง  เปนการใหความสะดวกท้ังผูสอนและผูเรียน     ท้ังนี้ยังสามารถสงการสอนไปยัง

ผูเรียนท่ีอยูหางไกลได  ผูสอนสามารถบันทึกการสอนของตนเองไวใชสอนได   หรือจะขอยืมวีดีทัศนจาก

แหลงอ่ืนมาใชในการสอนในหองเรียน      สามารถเลือกดูภาพท่ีตองการดวยการบังคับแถบเทปใหเลื่อน

เดินหนา    ถอยหลัง  ดูภาพชาหรือหยุดดูเฉพาะภาพได แตภาพท่ีหยุดดูจะไมคมชัดเทาท่ีควร  ในเครื่อง

เลนบางชนิดยังปรับภาพใหขยายเพ่ือดูภาพใหญ  ชัดเจนข้ึน        การบันทึกวีดีทัศนเพ่ือใชเปนบทเรียน     

สามารถทําไดในสตูดิโอหรือในหองปฏิบัติ  
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         กิดานันท  มลิทอง (2543)   ไดกลาวถึง  จุดเดนของวีดิทัศนในการเรียนการสอนไวดังนี้ 

                   1.  สามารถใชสภาพการณท่ีผูเรียนมีจํานวนมากและผูสอนมีขอจํากัด     เพราะสามารถ

แพรภาพและเสียงไปตามหองเรียนตางๆ และผูเรียนท่ีอยูตามบานได 

                   2.  เปนสื่อการสอนท่ีสามารถนําสื่อหลายอยางมาใชรวมกันไดสะดวก      ในรูปแบบสื่อ

ประสม 

          3.  เปนสื่อท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได    โดยเชิญผูเชี่ยวชาญหรือ

ผูท่ีมีความสามารถพิเศษในแตละสาชาวิชามาสอนโดยใชวีกิทัศนได 

          4.  สามารถสาธิตไดอยางชัดเจน   เพ่ือใหผูเรียนเห็นสิ่งท่ีตองการเนน โดยการใชเทคนิค 

ถายใกล (Close up)   เพ่ือขยายภาพหรือวัสดุใหผูเรียนเห็นถึงกันอยางชัดเจน 

          5.  ชวยปรับปรุงเทคนิคการสอนของครูและครูฝกสอน 

          6.  เปนสื่อท่ีสามารถนํารูปธรรม มาประกอบการาสอนไดสะดวก รวดเร็ว ชวยใหผูเรียน

ไดรับความรูท่ีทันสมัย 

อํานวย  เดชชัยศรี (2545) กลาววา วีดิทัศน (Video) คือภาพเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องประกอบ

เสียงและมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันกับภาพ สามารถสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางดานอิเล็กทรอนิกส 

คลายคลึง กับโทรทัศน  แตวีดีทัศนจะสื่อสารทางใกล 

 สุริยา  เพพิน และคณะ (2558) กลาววา วีดิทัศนในการเรียนการสอนเปนสื่อท่ีสามารถนําเสนอ

ไดท้ังภาพ  เสียง แสง สี ไปพรอมๆ กัน  กระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน   และยังใชสอนผูเรียน

ไดท้ังรายบุคคล  กลุมผูเรียนขนาดเล็กและกลุมผูเรียนขนาดใหญ      อีกท้ังยังสามารถเปดชมไดทุกเวลา    

ตามความตองการและสามารถบังคับการเลื่อนลําดับภาพเดินหนา ถอยหลัง หรือหยุดดูภาพได                                       

            เกสร จุตาทิศ และคณะ (2560)  ไดใหความหมายของวีดิทัศนไววา  เปนผลิตสื่อท่ีเปนท้ังภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหว  โดยการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ลงในสารสังเคราะหท่ีเคลือบดวย

แมเหล็กในรูปท่ีเปนมวนหรือเปนตลับ          เปนแหลงบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยระบบแอนาล็อค 

(Analog)     หรอืระบบดิจิตอล (Digital)  โดยสามารถถายทอดภาพและเสียงท่ีบันทึกนั้นออกมาไดทาง

เครื่องรับโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร     ซ่ึงมีประโยชนในการสามารถถายทอดท้ังภาพและเสียงออกมาได

คราวเดียวกัน  ทําใหผูชมเกิดความเขาใจและมีเจตคติท่ีดีตอการชมรายการวีดิทัศน   นอกจากนั้นยังเปน

การดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี และสามารถนํามาเปดซํ้าไดตามความตองการ   รูปแบบของรายการ

วีดิทัศนสามารถแบงออกได  3 ประเภท  คือ       

                 1)  รายการวีดิทัศนเพ่ือการคา (Commercial Television)      

                 2)  รายการวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา (Education Television) และ 

                 3)  รายการวีดิทัศนเพ่ือการสอน (Instruction Television)   
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โดยในแตละรูปแบบมีกระบวนการผลิตรายการท่ีคลายคลึงกันโดยครอบคลุม  ดานการวางแผน 

การผลิต   การเตรียมการผลิต  การดําเนินการผลิต  และการประเมินผลการผลิต    ในระหวางการผลิต

จะตองทํางานประสานกันเปนทีม    เพ่ือใหงานเปนไปอยางเรียบรอยและผลงานมีคุณภาพ                                                        

         ปจจุบันการผลิตวีดิทัศนหรือรายการโทรทัศน    ไดมีการพัฒนาเปนระบบแอนาล็อค (Analog)  

ระบบ PAL ท่ีพัฒนาภาพและเสียงดวยแถบเทป เปนการบันทึกดวยระบบดิจิตอล (Digital) เปนโทรทัศน

โทรทัศนความละเอียดสูง ( High-definition television - HDTV) เปนการถายทอดสัญญาณโทรทัศนท่ี

มีความละเอียดของภาพ มากกวาระบบถายทอดสัญญาณโทรทัศนแบบดั้งเดิม   โดยสัญญาณดังกลาวจะ

แพรภาพดวยระบบโทรทัศนดิจิตอล   การถายทอดสัญญาณโทรทัศนความละเอียดสูง         สามารถให

ความละเอียดของภาพสูงสุด 1920x1080 จุดภาพ (Pixel) ซ่ึงมีชื่อเรียกวา โทรทัศนความละเอียดสูงเต็ม

รูปแบบ (Full HD)  ซ่ึงเปนระดับสูงสุดท่ีสัญญาณภาพจะสามารถรองรับ ระบบการออกอากาศสัญญาณ

โทรทัศนความละเอียดสูง (High-Definition Broadcast)   สําหรับความละเอียดของภาพ     ท่ีสามารถ

แสดงบนจอโทรทัศนความละเอียดสูง ในปจจุบันสูงถึง 3840x2160 จุดภาพ   หรือท่ีเรียกวา Quad HD   

ซ่ึงเกิดจากความสามารถท่ีสัญญาณโทรทัศนจะสงได แตใชเฉพาะกับการแสดงภาพความละเอียดสูงจาก

ชองทางอ่ืน (วิกิพีเดีย, 2560 : เว็ปไซต)   

      เอกลักษณ ทองใหญ (2559)     ไดกลาววา อุปกรณการถายทําไดมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ

ภาพจากระบบ PAL เปนระบบ Full HD     จึงทําใหขนาดของภาพจาก  4:3 เปลี่ยนมาเปน 16:9  และ

รูปแบบของการบันทึกภาพเปลี่ยนมาเปนการบันทึก  (File Format & Media Recorder) ดวย SD 

Card, CF Card   และ Flash Memory  ในการบันทึกภาพวีดิทัศนในแตละกลองแตละรุน จะมีลกัษณะ

การบันทึกภาพและไฟลท่ีแตกตางกัน  

         2.1.2  รูปแบบของรายการวีดิทัศนการศึกษา 

                  ณรงค สมพงษ (2535)  ไดแบงประเภทของรูปแบบรายการผลิตวีดิทัศน  ดังตอไปนี้ 

                  1.  รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue Program Format)     เปนรายการท่ีผูปรากฏตัว

พูดคุยกับผูชมเพียงหนึ่งคน    สวนมากจะมีภาพประกอบเพ่ือมิใหเห็นหนาผูพูดอยูตลอดเวลา      ผูท่ีมา

บรรยายควรเปนผูท่ีมีความสามารถ และเชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีจะพูดเพ่ือใหผูชมสนใจ 

                  2.  รูปแบบสนทนา (Dialogue Program format)    เปนรายการท่ีผูดําเนินการจะเปน

ผูอภิปราย  1 คน และมีผูรวมอภิปรายตั้งแต 2 คนข้ึนไปมาสนทนาพูดคุยกนถึงเรื่องราวตางๆ มีการถาม

คําถามสนทนากัน แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน      โดยไมจําเปนตองมี

ผูดําเนินรายการ ใครจะพูดกอนพูดหลัง หรือจะพูดเสริมกันไดตามแตผูออกรายการจะเห็นสมควร 

                       3.  รูปแบบอภิปราย (Discussion Program format)     เปนรายการท่ีผูดําเนินรายการ

อภิปรายหนึ่งคนปูประเด็นคําถามใหผูรวมอภิปรายตั้งแต  2 คนข้ึนไป แตไมควรเกิน 4 คน    ผูอภิปราย

แตละคนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองตอประเด็นตาง ๆ  

                  4.  รูปแบบสัมภาษณ  (Interview Program format)    เปนรายการท่ีมีผูสัมภาษณและ

ผูท่ีถูกสัมภาษณ คือ วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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                  5.  รูปแบบเกมหรือตอบปญหา  (Quiz Program format)    มักเปนรายการบันเทิงเปน

สวนใหญ     โดยใหผูชมทางบานเลนเกมแขงขันกนตามท่ีผูจัดกําหนดให หรือตอบปญหาตาง ๆ รายการ 

ประเภทนี้ นอกจากจะไดรับความสนุกสนานแลวยังไดรับความรูไปดวย 

                   6.  รูปแบบสารคดี  (Documentary Program format)      เปนรายการท่ีเสนอเนื้อหา

ดวยภาพและเสียงบรรยายตลอดรายการโดยไมมีพิธีการ  ซ่ึงเปนรูปแบบรายการท่ีใหท้ังความรู     ความ

เพลดิเพลินทําใหเราอารมณและโนมนาวจิตใจ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท 

                       6.1  สารคดีเต็มรูป เปนการดําเนินเรื่องดวยภาพและเนื้อหาตลอดรายการ 

                       6.2  รูปแบบก่ึงสารคดีก่ึงพูดคนเดียว  (Semi Documentary)    เปนรายการท่ีมีผู

ดําเนินรายการ   ทําหนาท่ีเดินเรื่องพูดคุยกับผูชมและใหเสียงบรรยายตลอดรายการ   นอกนั้นเปนภาพ

แสดงเรื่องราวตาง ๆ 

                   7.  รูปแบบละคร   (Dramatically style) เปนการจัดรายการ     โดยใชการแสดงเปน

หลักใน    การเดินเรื่องใหเหมือนจริงมากท่ีสุด   อาจจัดฉากข้ึนในสตูดิโอ  หรือออกไปถายทําในสถานท่ี

จริง ๆ ก็ไดในทางการศึกษาใชละครเพ่ือจําลองสถานการณชีวิตคนในสังคม      โดยสอดแทรกเนื้อหาไว

ในบทสนทนาและภาพท่ีปรากฏโดยผูชมไมรูตัว   มีหลายรูปแบบ  อาจจะเปนการแสดงละครอยางเดียว

ตลอดรายการ       ละครจากวรรณคดีท่ีตองการนํามาเผยแพรวัฒนธรรมและประเพณีไทย     หรืออาจ

ใชรูปแบบท่ีมีผูดําเนินรายการผสมกับละครดวยเชน ใชละครนําเรื่อง        ใชละครเปนตัวอยางเพ่ือเปน

ตัวเราใหเกิดความคิดและนําไปสูการอภิปราย ขยายประเด็น หรือสรุปประเด็นจากเรื่องท่ีไดพูดถึงไป

แลว 

                   8.  รูปแบบสารละคร   (Docu – Drama Program format) เปนรายการท่ีผสมผสาน

รูปแบบสารคดีเขากับรูปแบบละครหรือการนําละครมาประกอบรายการท่ีเสนอเนื้อหาบางสวน     มิใช

เสนอเปนละครท้ังรายการ เพ่ือใหการศึกษาความรูและแนวคิด 

                   9.  รูปแบบสาธิต (Demonstration Program format)  เปนรายการท่ีเสนอข้ันตอนใน

การทําสิ่งตาง ๆ ใหผูชมนําไปปฏิบัติหรือทดลองทําดวยตนเอง เปนงานฝมือตาง ๆ 

                  10.  รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music Program Format)     เปนรายการ

เพ่ือความบันเทิง โดยนําเสนอการบรรเลงดนตรี และการใชเพลง มี 4 ลักษณะ คือ 

                        10.1  แบบมีวงดนตรี และนักรองมาแสดงสดในสตูดิโอ 

                        10.2  ใหนักรองมารองควบคูไปกับเสียงดนตรีท่ีบันทึกมาแลว 

                        10.3  ใหนักรองและนักดนตรีมาแสดง แตใชเสียงท่ีบันทึกมาแลว 

                        10.4  แบบมีภาพประกอบ หรอื Music VDO 

                  11.  รูปแบบการถายทอดสด (Live Program format) เปนรายการท่ีถายทอดเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนั้น 
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              12.  รูปแบบนิตยสาร  (Magazine Program format) หรือรายการแมกกาซีน   เปน

รายการท่ีนําเสนอแบบเดียวกับนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ 

                 13.  รูปแบบขาว   (New Program format)  เปนรายการท่ีนําเสนอรายงานเหตุการณท่ี

สําคัญเปนท่ีสนใจของประชาชน ลักษณะรายการมีผูบรรยาย 2-3 คน และจัดฉากหลังใหสวยงาม 

เพ่ือใหไมนาเบื่อ พรอมกับเหตุการณท่ีกําลังรายงาน 

                 14.  รูปแบบสถานการณจําลอง (Contrived Program format) สวนใหญใชในการศึกษา

เฉพาะกรณี มีลักษณะสรางสถานการณข้ึนมา  เพ่ือใชเปนกรณีตัวอยางในกรณีศึกษา    เชน       การใช

สถานการณจําลองการแนะแนว สถานการณจําลองการสอน 

                 15.  รูปแบบการสอนโดยตรง  (Direct Teaching Program format)   เปนการนําเสนอ

การสอนของครูแตละวิชา โดยมีผูเรียนเปนกลุมเปาหมาย มีวิธีการอยู 3 รูปแบบ 

                       15.1  ถายทอดรายการสดดวยกลองวงจรปด      อาจจะใชหองเรียนขนาดใหญหรือ

ถายทอดไปยังหองตาง ๆ ในบริเวณใกลเคียง ผูเรียนสามารถเห็นเหตุการณในหองเรียนปกติ 

                       15.2  ถายทอดออกอากาศไปทางโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ  

                       15.3  บันทึกเทปโทรทัศน เปนการลดขอบกพรองในการนําเสนอ 

                 16.  รูปแบบโตวาที  (Debate Program format)  เปนวิธีการพูดแบบโตวาทีมานําเสนอ 

โดยผูดําเนินรายการจะตองตั้งญัตติหรือหัวขอท่ีเปนประโยชนและนาสนใจ       มีความสามารถในศิลปะ

การพูดเพ่ือสรางบรรยากาศ และประสานฝายเสนอ และฝายคานใหกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน 

                  17.  รายการปกิณกะบันเทิงหรือวาไรตี้   (Variety Program format)    เปนรายการท่ี

รวบรวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบสนองกลุมผูชอบท่ีหลากหลาย      ซ่ึงมีความสนใจใน

การชมตางกัน     รูปแบบรายการมีท้ังการแสดงดนตรี  รองเพลง  ละครสั้น  เกม  สาธิต  สนทนา  และ

สัมภาษณผูรวมรายการ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในรายการ มีพิธีกรเปนผูดําเนินรายการและสรางสีสันใหกับ

รายการ 

2.1.3  ประโยชนของวีดิทัศนการศึกษา 

                   วชริะ อินทรอุดม (2539) ไดสรุปถึงคุณคา และประโยชนของวีดิทัศนเพ่ือการศึกษาวา 

                   1.  ผูชมไดเห็นภาพและไดยินเสียงไปพรอมๆ กัน      ซ่ึงเปนการรับรูโดยประสาทสัมผัส

ท้ัง  2 ทาง ซ่ึงยอมดีกวาการรับรูโดยผานประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว 

                   2.  ผูชมสามารถเขาในกระบวนการท่ีซับซอนไดโดยอาศัยศักยภาพของเครื่องมือ 

                   3.  การผลิตวีดิทัศนท่ีสามารถยอ  ขยายภาพ ทําใหภาพเคลื่อนท่ี  ชา เร็ว   หรือหยุดนิ่ง

ไดแสดง กระบวนการท่ีมีความตอเนื่องมีลําดับข้ันตอนไดในเวลาท่ีตองการ  โดยอาศัยเทคนิคการถายทํา

และเทคนิคการตัดตอ 

                   4.  บันทึกเหตุการณในอดีต และหรือ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนตางสถานท่ี  ตางเวลากัน  แลว

นํามาเปดชมไดทันที 
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                   5.  เปนสื่อท่ีใชไดท้ังเปนรายบุคคล กลุมยอย กลุมใหญ และใชกับมวลชนทุกเพศ  ทุกวัย   

และทุกระดับชั้น 

                   6.  วีดิทัศนท่ีไดรับการวางแผนการผลิตท่ีดีและผลิตอยางมีคุณภาพ    ท่ีสามารถใชแทน

ครูได   ซ่ึงจะเปนการลดปญหาการขาดแคลนครูไดเปนอยางดี 

                   7.  ใชไดกับทุกข้ันตอนของการสอนไมวาจะเปนการนําเขาสูบทเรียนข้ันระหวางการสอน   

หรือข้ันสรุป 

                   8.  ใชเพ่ือการสอนซอมเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                   9.  ใชเพ่ือบันทึกภาพท่ีเกิดจากอุปกรณการฉายไดหลายชนิด เชน ภาพสไลด ภาพยนตร   

โดยไมจําเปนตองใชเครื่องฉายหลายประเภทในหองเรียน 

                   10.  ใชเปนแหลงสําหรับใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง        โดยการทําหองสมุด

วีดิทัศน ใชในการฝกอบรมผูสอนดวยการบันทึก 

                   11.  การสาธิตวิธีการสอน การบันทึกรายการ หรือการจัดการศึกษาใหม ๆ 

                   12.  ชวยปรบัปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู       โดยการใชเทคนิคการสอนแบบจุลภาค 

(Micro teaching) การเรียนรูแบบเปด (Open Learning)   และการศึกษาทางไกล (Distance 

Education) 

          2.1.4  กระบวนการผลิตส่ือวีดิทัศน 

                   ดร.บรรพต  สรอยศรี (2560)    ไดอธิบายกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน     สามารถแบง

ออกเปน 4 ข้ันตอน ตามหลัก 4P ดังนี้ 

    1.  ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production) เปนข้ันตอนการเตรียมการกอนการผลิต 

ในเรื่องของการประชุม วางแผนการถายทํา การศึกษาคนควาหาขอมูล การทําบทโทรทัศน        การทํา 

Story Broad คัดเลือกตัวแสดง   กําหนดรูปแบบการถายทํา การเตรียมอุปกรณถายทํา    ประสานงาน

การถายทํา กําหนดตารางงาน ระยะเวลาการผลิต กําหนดงบประมาณ การสงมอบงาน 

    2.  ข้ันตอนการถายทํา (Production)  คือ กระบวนการถายบันทึกสัญญาภาพและเสียง 

เพ่ือใหได Footage   สําหรับการผลิตวีดิทัศน สามารถแบงการถายทําไดเปน 2 รูปแบบ คือ การถายทํา

โดยใชกลองตัวเดียว (ENG Camera)  และถายทําโดยใชกลองหลายตัว (Multi Camera) ซ่ึงจะเปนการ

ถายทําในสตูดิโอ(Studio Room) หรือจะเปนการถายทําภาคสนาม (In field)     ข้ึนอยูกับการกําหนด

รูปแบบการถายทํา จึงมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน 

    3.  ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)   คือ กระบวนการตัดตอภาพและเสียง  

ซ่ึงจะประกอบไปดวยองคประกอบเสริมทางดานเทคนิคอ่ืนๆ ดวย      เชน การใชเทคนิคพิเศษของภาพ      

การใสเสียงประกอบ Sound FX การแกไขภาพและเสียงท่ีเกิดจากการถายทํา    นอกจากนี้ยังรวมไปถึง

การจัดทําเนื้อหารายการหลังการตัดตอเสร็จสมบูรณใหสามารถบันทึกอยูในสื่อวีดิทัศนชนิดตางๆ    เพ่ือ

การเผยแพร 
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                   4.  ข้ันตอนของการนําเสนอ – เผยแพรผลงาน (Presentation) ระดับของการนําเสนอ

และเผยแพรผลงานสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ การเผยแพรภายในองคกร ในเรื่องการนําเสนอใน

การสัมมนา การฝกอบรม และการเผยแพรสูสาธารณะ  เชน   การเผยแพรผานอินเตอรเน็ต    เว็บไซต  

และบนอุปกรณมือถือตางๆ  

2.1.5  ประเภทของการตัดตอ 

                    การตัดตอภาพยนตร  โทรทัศน หรือวีดิทัศน มีพัฒนาการอยางตอเนื่องโดยการเริ่มจาก

การตัดตอกับเนื้อเทปดวยเครื่องตัดตอเทป    จนกระท่ังมาถึงการตัดตอบนเครื่องคอมพิวเตอร     ซ่ึงเรา

สามารถแบงรูปแบบการตัดตอได 2 แบบ ดังนี้ 

                    1)  การตัดตอแบบ Linear เปนการตัดตอแบบเกา     คือ การตัดตอจากมวนเทปวิดีโอ 

โดยนําเทปมาเรียงตามลําดับเรื่อง  ผานเครื่องเลนเทปอยางนอย 2 เครื่อง เพ่ือทําการบันทึกเทปตนฉบับ

ไปยังเทปเปลาท่ีเตรียมไว    การตัดตอนั้นตองเริ่มจากตนเรื่องไปจนจบเรื่อง   ไมสามารถกระโดดขามไป

ทําสวนอ่ืนๆ ได ดังนั้น  จึงเรียกการตัดตอแบบนี้ตามลักษณะการทํางานท่ีเปนเสนตรงวา การตัดตอแบบ 

Linear  แตไมนิยมใชวิธีนี้ในการตัดตอในปจจุบัน 

                    2)  การตัดตอแบบ Non-Linear เปนการตัดตอท่ีพัฒนามาจากการตัดตอแบบ  Linear   

โดยแกไขปญหาปญหาเดิมท่ีไมสามารถตัดตอตามจุดตางๆ หรือแกไขแบบกระโดดไปมาได    จุดเดนของ

การตัดตอแบบนี้คือจะใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการทํางาน      ทําใหสามารถแกไขหรือเลือก

ตัดตอในจุดใดจุดหนึ่งกอนก็ได มากกวานั้นยังรองรับการจัดทําเปนสื่อในรูปแบบดิจิตอลตางๆ ในปจจุบัน 

เชน  กลองดิจิตอลวิดีโอ กลองดิจิตอล การดตัดตอ เครื่องเขียน/อานแผนบันทึกขอมูล  เปนตน 

(จุฑามาศ จิวะสังข, 2557 : 2) 

         2.1.6  การหาคุณภาพและประเมินส่ือวีดิทัศน 

                 สมัคร  อยูลอง (2556)  ไดสรุปการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนวา           เปน

กระบวนการหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้นๆ         วาตรงตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีได

กําหนดไวหรือไมและเปนการตรวจสอบวาสื่อนั้น  มีความสัมพันธกับผูเรียนและสถานการณท่ีตองเรียนรู

หรือไม     สื่อการเรียนการสอนท่ีไดผานการประเมิน         การหาจุดพกพรองและนํามาปรับปรุงแกไข     

กอนท่ีนําสื่อนั้นไปใชงานจริงและเผยแพรตอไปหรือไม  การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนจึงเปน

ข้ันตอนท่ีสําคัญหนึ่ง    ท่ีจะชวยใหสื่อการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

                  2.1.6.1  แนวทางการประเมินประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอน 

                             เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528) กลาววา การหารประสิทธิภาพของสื่อการเรียน

การสอนนั้นจะถือเปนหลักแบบสมถรรฐาน  คือ   มาตรฐาน  90/90   เชนเดียวกับการหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนโปรแกรมหรือโมดลู     ผลลัพธคาประสิทธิภาพชุดบทเรียน  E1/ E2 ซ่ึงจะมีหมายความวา  

ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในชุดการเรียน        คิดเปนรอยละจากการประกอบกิจกรรมหลัง

เรียน  E1 และประสิทธิภาพ   ของผลลัพธคิดเปนรอยละจากการประเมินกิจกรรมระหวางเรียน E2 
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                              นอกจากนี้ บุญชม  ศรีสะอาด (2545)    ไดจําแนกวิธีการประเมินสื่อการเรียน

การสอนเปน 3 วิธีดังนี้ 

                              วธิีท่ี 1 ประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูสอนโดยใชแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญ

หรือผูสอนพิจารณาท้ังทางดานคุณภาพ        เนื้อหาสาระและเทคนิคการจัดทําสื่อการเรียนการสอนนั้น  

แบบประเมินมีลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale)หรือเปนแบบเห็นดวย  ไมเห็นดวย  สรุปผล

ความถ่ีแลวอาจจะทดลองความแตกตางระหวางความถ่ีดวยไครสแควร 

                              วธิีท่ี 2 ประเมินโดยผูเรียน   มีลักษณะเชนเดียวกับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ

หรือผูสอน  แตเนนการรับรูคุณคาของผูเรียนเปนสําคัญ 

                              วธิีท่ี 3  ประเมินโดยการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน   เปนการประเมินใน

ดานประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความเท่ียงตรงถึงคุณภาพและคุณคา   โดยจะวัดจากผลท่ีเกิด

การเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก  โดยวัตถุประสงคของการสอน  อาจจําแนกเปน 2 วิธี คือ 

                                        วธิีท่ี 3.1 กําหนดเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา โดยเปนเกณฑข้ันต่ํา เชน  

เกณฑ 80/80 หรือ 90/90 

                                        วธิีท่ี 3.2  ไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา แตจะพิจารณาจาก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญหรือไม           หรอืเปรียบเทียบวา

ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนดวยสื่อการสอนนั้นสูงกวาหรือเทากับสื่อหรือเทคนิคอยางอ่ืนหรือไมโดยใชสถิติ

ทดสอบ t- test 

                      โดยสรุป  แนวทางการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอนนั้น   มีแนวทางการทําได

หลายวิธี       ข้ึนอยูกับรูปแบบและหลักการของสื่อการเรียนการสอน    รวมท้ังกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

ประเมินสื่อการเรียนการสอน     ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและการเลือกใช   

 

2.2  เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) 

      2.2.1  ความหมายเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) 

               อรรถวิทย สุดแสง (2554) กลาววา ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Broadcaster) เปนระบบครบ

วงจรสําหรับสรางการผลิตรายการโทรทัศนท่ีใชฉากเสมือนสามมิติแบบ Real Time    เปนระบบสตูดิโอ

เสมือนจริงท่ีใชงานงาย   รองรับเทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีเปนมาตรฐานในอุตสาหกรรมการ

ผลิตรายการโทรทัศน ไดรับการออกแบบเปนพิเศษสําหรับหองถายทําขนาดเล็ก   ใชตนทุนต่ํากวาระบบ

สตูดิโอเสมือนจริงท่ีสมบูรณอ่ืนๆ สามารถสรางฉากเสมือนท่ีตองมีการติดตามมุมกลองได  

               อภิชาต ทัพพังเทียน และคณะ (2559) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D 

Virtual Studio) คือ ระบบหองสงเสมือน ท่ีนําภาพฉาก 3 มิติมาใชแทนฉากจริง  เพ่ือใชในการถายทํา

รายการตางๆ ไดอยางทันสมัย สมจริง และประหยัดคาใชจายในการปรับปรุงฉากหลัง รวมถึงยังสามารถ

ใชถายทํารายการไดหลายรายการไดในเวลาเดียวกัน 
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     Throughwave Thailand (2560) ไดนิยามศัพทของคําวา ระบบสตูดิโอเสมือนจริง 

หมายถึง เทคโนโลยีของอุปกรณเครื่องมือใดๆ ก็ตามท่ีทําหนาท่ีจําลองคุณสมบัติทางกายภาพของหอง

ถายทํารายการโทรทัศนหรือโรงถายทําภาพยนตรออกมาไดตามคําจํากัดความขางตน ระบบสตูดิโอ

เสมือน มีระบบหองสงเสมือน ท่ีนําภาพฉาก 3 มิติมาใชแทนฉากจริง  เพ่ือใชในการถายทํารายการตางๆ 

ไดอยางทันสมัย สมจริง และประหยัดคาใชจายในการปรับปรุงฉากหลัง     รวมถึงยังสามารถใชถายทํา

รายการหลากหลายรายการไดในเวลาเดียวกันอีกดวย 

    จากคําจํากัดความท่ีไดกลาวมาขางตน   สามารถสรุปความหมายเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน 

(3D Virtual Studio) ไดวา เปนระบบหองสงเสมือน ท่ีนําภาพฉาก 3 มิติมาใชแทนฉากจริง  เพ่ือใชใน

การถายทํารายการตางๆ ไดอยางทันสมัย  สมจรงิ  ประหยัดคาใชจายในการปรับปรุงฉากหลัง     

รวมถึงยังสามารถใชถายทํารายการหลากหลายรายการ   พิธีกรหรือผูดําเนินรายการจะถายทํารายการ

อยูภายในหองท่ีเปนฉาก    สีเขียว    เพ่ือใหระบบ 3D Virtual Studio สามารถตัดภาพของพิธีกรเพ่ือ

ไปซอนในฉาก 3 มิติได โดยใชการ Keying สีเขียวออก  และพิธีกรสามารถเคลื่อนท่ีไปมาภายในฉากสี

เขียวนี้ได ระบบ 3D Virtual Studio ก็จะทําการจําลองใหเสมือนวาพิธีกรกําลังเดินอยูในฉากจริงๆ 

พรอมท้ังจําลองแสงเงาใหมีความสมจริงยิ่งข้ึนอีกดวย 

       2.2.2  ปญหาการถายทําแบบเดิม   

                 ปจจุบันการถายทํารายการแบบเดิมท่ีมีการสรางฉากจริงสําหรับการถายทํานั้น  นอกจาก

จะมีตนทุนสูงในการสรางและมีคาใชจายในการดูแลรักษาท่ีสูงแลว  ยังมีขอจํากัดทางดานการแสดง

ขอมูลตางๆ ใหทางผูชมเขาใจงาย  ไมวาจะเปนกราฟหรือคลิปวีดิโอ  อีกท้ังยังไมสามารถปรับแตงฉากให

เขากับเหตุการณปจจุบัน  หรือมีความหวือหวาเพ่ือดึงดูดความสนใจ ทําใหขอจํากัดของการถายทราย

การตางๆ เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา  เนื่องจากมีความยึดหยุนต่ํา  และมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา  จึงไดมี

การนําเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) เขามามีบทบาทท่ีสําคัญในการผลิตสื่อสารมวลชน  

ซ่ึงมีประโยชนในดานความประหยัดท่ีไมตองสรางฉากจริง  และคาบํารุงรักษา  แตสามารถจําลองฉากใน

การถายทําจากโปรแกรมสามมิติและอนิเมชั่นได  

       2.2.3  การนําระบบสตูดิโอเสมือนในสถาบันการศึกษา 

      สําหรับคณะนิเทศศาสตรในทุกๆ มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับการผลิตรายการ

โดยตรงนั้น เทคโนโลยี 3D Virtual Studio ถือเปนเทคโนโลยีท่ีขาดไมไดในการใชประกอบการเรียนการ

สอน เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจในตัวเทคโนโลยี เพ่ือตอบรับตออุตสาหกรรมบันเทิงท่ีมี

การใชงานเทคโนโลยีนี้มากข้ึนเรื่อยๆ 

      ในขณะเดียวกัน คณะมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยตางๆ ก็ใหความสนใจกับเทคโนโลยี

สตูดิโอเสมือนนี้เชนกัน เนื่องจากผลงาน 3 มิติตางๆ ท่ีสรางข้ึนมานั้น สามารถนํามาใชงานในระบบ



14 
 

สตูดิโอเสมือนได เปนการเตรียมพรอมเพ่ือสรางคนสําหรับตลาดการสรางฉากเสมือนใหแกรายการตางๆ 

นั่นเอง 

      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยท่ีมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล ก็สามารถนําเทคโนโลย ี

3D Virtual Studio ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถนําสื่อประเภทอ่ืนๆ เชน 

PowerPoint Presentation, Video Clip หรือแมแต Website มาแสดงผลในฉากหลังเพ่ือเสริมความ

เขาใจในเนื้อหาตางๆ ไดอยางดียิ่งข้ึนอีกดวย (Throughwave Thailand, 2560 : เว็ปไซต)       

       2.2.4  หองผลิตรายการโทรทัศนเสมือนจริง (Virtual studio) 

                 หองผลิตรายการโทรทัศนเสมือนจริง (Virtual studio) หมายถึงหองผลิตรายการโทรทัศน

ท่ีซ่ึงยินยอมใหมีการเชื่อมโยงกันระหวางภาพของตัวบุคคลกับสวนประกอบในภาพท่ีเปนวัตถุสิ่งของใดๆ  

อันถูกสรางข้ึนมาดวยเครื่องคอมพิวเตอรอยางสอดคลองกันท่ีสุด จนดูเสมือนวาตัวบุคคลอยูในฉากนั้น

จริง   สําหรับการเชื่อมตอผสมผสานกันเชนนั้นถูกกระทําโดยเทคโนโลยีแบบโครมาคีย       ซ่ึงในขณะท่ี

ปจจัยสําคัญของระบบหองถายทําเสมือนจริงคือ  การเคลื่อนกลองท่ีใชถายทําจริงไปไดท้ังสามมิติพรอม

กันกับภาพท่ีถูกสรางข้ึนดวยกลองเสมือนจริงในคอมพิวเตอร โดยท้ังสองสวนนั้นถูกทําใหเคลื่อนไหวไป

พรอมกันดวยมุมมอง หรือทัศนียภาพท่ีสอดคลองกัน  ดังนั้นภาพท่ีปรากฏโดยฉากเสมือนจริงยอม

แปรเปลี่ยนไปตามการผันแปรใดๆ    ของกลองไมวาจะเปนในเรื่องการซูม การแพน มุมกลอง ท้ังหมดนี้

คือความแตกตางระหวางระบบของฉากเสมือนจริงกับระบบโครมาคียแบบเดิม      อีกประการหนึ่งก็คือ

มันมีความสามารถทําไดแบบในเวลาท่ีเปนจริงไดตลอดเวลา(Realtime)  อันแตกตางจากเทคนิคของ

การสรางภาพยนตรท่ีจําเปนตองผานกระบวนการตัดตอและทําเทคนิคภาพพิเศษเสียกอน ในระบบของ

การสรางภาพเสมือนจริงประกอบไปดวยการใชเทคนิคหลายประการดังนี้ 

     1.  การติดตามการเคลื่อนท่ีของกลอง(camera tracking)  ไมวาจะเปนระบบการตรวจจับ
ดวยแสงหรือระบบการตรวจจับดวยกลไก  เพ่ือกอใหเกิดขอมูลอยางตอเนื่องท่ีทําหนาท่ีอธิบายมุมมองท่ี
แทจริงของตัวกลอง 

     2.  โปรแกรมซอฟทท่ีนําเอาขอมูลการเคลื่อนท่ีของกลองแลวทําหนาท่ีสรางภาพเสมือนจริง
ของหองถายทํารายการข้ึนมา (Realtime rendering software) 

     3.  เครื่องผสมสัญญาณภาพ (video mixer)     ซ่ึงทําหนาท่ีเชื่อมโยงภาพจริงท่ีเกิดจากตัว

กลองท่ีถายทําแบบโครมาคียเขากับภาพท่ีสรางข้ึนอยางตอเนื่อง     โดยโปรแกรมซอฟแวรข้ึนมาใหออก 

เปนสัญญาณขาออกเพ่ือนําไปบันทึกหรือวานําไปออกอากาศสดไดทันที 
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       2.2.5  ขอดีของการใชฉากเสมือนจริง 

      ประโยชนสูงสุดของการมีฉากเสมือนจริงก็คือ สามารถสรางสรรคใหฉากประกอบดูหรูหรา

มีราคาแพงโดยท่ีไมตองสรางฉากจริงๆ ข้ึนมา นอกจากนี้ยังมีขอดีอ่ืนอีก ดังนี้ 

      1. สามารถเตรียมการไดรวดเร็วกวาการสรางฉากจริงข้ึนมา 

      2. สามารถเลือกเอาฉากมาจากในรายการท่ีไดจัดทําเตรียมไวลวงหนา      และยังสามารถ

สับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับตัวบุคคลไดทันที 

      3. เราสามารถถายทําภาพท่ีเห็นประชาชนท่ัวไปจากท่ีไหนสักแหง     แลวก็เพ่ิมภาพท่ีเกิด

จากตัวผูรวมรายการท่ีอยูในหองสตูดิโอเพ่ิมเขาไปในฉากนั้นไดดวย 

      4. สามารถเลือกกําหนดมุมมองภาพในฉากเสมือนไดหลายตําแหนง 

      5. เราสามารถสรางสรรคดวยการกําหนดใหมีพ้ืนท่ีบางสวนในฉากเสมือน    เปนภาพซอน

อยูในฉากหรือวากําหนดใหเปนสวนท่ีเปนกราฟก ตัวหนังสือ หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได 

        2.2.6  เง่ือนไขของฉากเสมือนจริง 

       1. จํากัดตัวผูรวมรายการไวท่ีไมเกินสามคน     เนื่องจากทําใหเกิดความซับซอนยุงยาก

มากข้ึน  ถาหากมีผูรวมรายการมากกวาสามคน ประการแรกจําเปนตองใชฉากหลังสีเขียวเพ่ิมข้ึนและ

การจัดแสงอาจทําใหบางสิ่งท่ีไมตองการปรากฏอยูในภาพดวย ยิ่งมีวัตถุนอยชิ้นการแยกแยะออกจากพ้ืน

สีเขียวยิ่งทําไดดีมากข้ึนดวย และอันท่ีจริงแลวควรจํากัดผูรวมรายการไมเกินสองคน 

       2. ควรใชกลองหลายตัว ทําใหภาพท่ีออกมาดูนาสนใจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะถาเปนการ

สนทนาระหวางคนสองคนควรใชจํานวนสามกลอง     ก็จะสามารถกระตุนความนาสนใจมากกวาใช

กลองเดียว 

       3. ยิ่งวางแผนมาก   ยิ่งปลอดภัย    ถาในกรณีท่ีมีการวางแผนเตรียมการมาดีแลว   แตวา

ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงภายหลังจากท่ีเริ่มตนการทํางานก็ยอมอาจทําใหเกิดปญหาตามมาได 

          2.2.7 อุปกรณในการถายทําในสตูดิโอ (Virtual Studio) 

                   อุปกรณในการถายทําในสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio)  มีลักษณะคลายสตูดิโอ  เรา

สามารถพัฒนาหองสตูดิโอใหเปน Virtual Studio โดยการทาฉากใหเปนสีเขียว   หรือสามารถนําผาสี

เขียวมาเปนฉากก็ไดและจะตองมีเครื่อง Switcher ท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio)       

ซ่ึงหองสตูดิโอจะมีอุปกรณดังตอไปนี้ 
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                   1.  สตูดิโอ (Green Screen Studio Room) 

 

ภาพท่ี 2.1 หองสตูดิโอท่ีใชฉากสีเขียว หรือ Green Screen Studio Room 

                  2.  ไฟ(Light) 

             

                                          ภาพท่ี 2.2 ไฟท่ีใชในการจัดแสงในสตูดิโอ 

               3.  กลอง Sony PXW-Z100 Professional 4K Handheld XDCAM Camcorder 

   

       ภาพท่ี  2.3 กลอง Sony PXW-Z100 Professional 4K Handheld XDCAM Camcorder 
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               4.  ขาตั้งกลอง 

 

                                             ภาพท่ี 2.4 ขาตั้งกลองยี่หอ Manfrotto 525MVB 

               5.  ไมโครโฟนไรสาย Wireless Microphone 

 

                                   ภาพท่ี 2.5  ไมโครโฟนไรสาย ยี่หอ Sony  

               6.  Intercom ระบบไวเลส 

 

ภาพท่ี  2.6  Intercom ระบบไวเลส ยี่หอ รุน UltraLITE 7 Ch 
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                     7.  อุปกรณสงสัญญาณวิดีโอภาพ และเสียงไรสาย 

 

ภาพท่ี 2.7   อุปกรณสงสัญญาณวิดีโอภาพ และเสียงไรสาย ยี่หอ AIRBOND รุน HD-300 

 

2.3  ระบบสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) โปรแกรม TriCaster 410 

2.3.1.  เครื่อง TriCaster 410 

 

ภาพท่ี 2.8  เครื่อง Virtual Set  ยี่หอ TriCaster 410 

       เครื่อง TriCaster 410 เปนเปนเครื่องท่ีใชในการทํา Virtual Set  สามารถนําสัญญาณภาพจาก

กลองได 4  ตัว   สามารถทํา Virtual Set  ไดถึง 4 แบบ    มีเครื่องผสมเสียง (Mixer)   ในตัว  สามารถ

บันทึกภาพไดท้ังภาพนิ่ง  (Grab) และภาพวีดิโอ    มีระบบสามารถถายทอดสดออนไลน  (Media 
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Publishing)  ในหลายโปรแกรม เชน Facebook , Youtube  ซ่ึงสวนประกอบของเครื่อง Tri Caster 

410 ประกอบดวย  

      1.  ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม Tri Caster 410 (Hardware  and  software  fail-

safe) พรอมอุปกรณคอมพิวเตอร เชน เมาส คียบอรด หูฟง 

      2.  จอคอมพิวเตอร 2 จอ ท่ีสามารถรับสัญญาณภาพ DVI และ HDMI ได 

      3.  เครื่องสลับสัญญาณภาพ (Switcher Controls) 

 

2.3.2  การติดตั้งและเช่ือมตอระบบสัญญาณภาพและเสียงของเครื่อง Tri Caster 410 

(Input Connections TriCaster’s backplate)  

 

 

ภาพท่ี 2.9 การติดตั้งและเชื่อมตอระบบสัญญาณภาพและเสียงของเครื่อง Tri Caster 410 

1.  แหลงจายไฟ ตอดวยสาย AC 
2.  ชอง USB ไวสําหรับเชื่อมตอเมาสและคียบอรด หรือตอเขากับอุปกรณตางๆ    ดวยหัว 

USB ในการนําไฟลเขามาในเครื่อง 
3.  ชองสัญญาณออกไปท่ีจอ Monitor ดวยสาย HDMI 
4.  ชองสัญญาณออกไปท่ีจอ Monitor ดวยสาย DVI 
5.  ชองตอสัญญาณภาพเขา ดวยสาย SDI 
6.  ชองตอสัญญาณภาพเขาท่ีเปน Analog   ท้ังสัญญาณท่ีเปน   Component , 

Composite ตอดวยสาย BNC  
7.  ชองสัญญาณภาพออก (Video Out) ตอดวยสาย SDI   ไปยังจอโทรทัศนหรือเครื่อง

โปรเจคเตอร 
8.  ชองตอสัญญาณภาพออกท่ีเปน Analog ท้ังสัญญาณท่ีเปน Component , 

Composite ตอดวยสาย BNC  
9.  ชองสัญญาณภาพออก (Video Out) ตอดวยสาย HDMI ไปยังจอโทรทัศนหรือเครื่อง

โปรเจคเตอร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 9 10 

11 

12 8 13 

14 

15 16 



20 
 

10.   ชองสัญญาณเสียงเขา (Analog Audio Input) ตอดวยสาย XLR ตัวผู 
11.   ชองสัญญาณเสียงเขา (Analog Audio Input) ตอดวยสายโฟนสเตอริโอ 1/4 
12.   ชองสัญญาณเสียงออก (Analog Audio Output) ตอดวยสาย XLR ตัวเมีย 
13.   ชองสัญญาณเสียงออก (Analog Audio Output) ตอดวยสายโฟนสเตอริโอ 1/4  
14.    Headphones Output Stereo ¼ 
15.   ชองท่ีใชตอสายสัญญาณอินเตอรเน็ต 
16.   ชองตอสัญญาณภาพดวยสาย RGB , DVI , HDMI 
 

  2.3.3  สวนประกอบของ Switcher Controls 

 

ภาพท่ี 2.10 สวนประกอบของ Switcher Controls 

A    คําสั่ง Overlay ใชในการซอนภาพเพ่ิมเติมเขาไปในฉาก Virtual Set 

B    คําสั่ง  M/E Group ใชในการกําหนดคาของ Virtual Set   

C   คําสั่ง Utility Row 

D   คําสั่งในการเลือกสัญญาณภาพ Switcher Controls Program and Program Preview  

E   Record คําสั่งท่ีใชในการบันทึกภาพนิ่ง (Grab)และวีดิโอ (Rec) รวมท้ังการ Streaming  

          F   Live Set ปุมท่ีกําหนดขนาดของฉาก Virtual Set วาจะให ZOOM มากนอยเพียงใ  

G   Virtual Input เปนการเลือกฉาก Virtual Set ท่ีไดเลือกไว จาก V1-V4 

H   MEDIA PLAYERS GROUP  ใชในการกําหนดใหไฟลใน  DDR, GFX, Sound ในการเลน 

(Play) หยุด (Stop) หรือกลับไปเริ่มตนใหม  

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 
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 I  Joystick  Delegates Positioner Group เปนสวนในการปรับขนาด ตําแหนง ของคาตางๆ 

เชน Virtual Set, DDR , DSK  

J  DSK  Transition ปุมท่ีใชใหคําสั่ง DSK1 และ DSK2 แสดงผล 

K  Transition Group เปนเครื่องมือท่ีใชในการเปลี่ยนภาพในลักษณะตางๆ   ตามท่ีไดกําหนด

ใน Transition โดยอาจจะใชปุม Take เพ่ือใหภาพตัดไปอีกภาพหนึ่ง หรือใชปุม Auto เพ่ือใหภาพแสดง 

Transition หรือการใช T- Bar ในการ Transition ภาพก็ได 

 

            

 Media Player Group Play / Stop DDR1,DDR2           ปรับคา DSK1,DSK2,                                     

        

                Transition                              คําส่ัง DSK1,2 ให GFX ,Buffer แสดงผล           

ภาพท่ี 2.11 สวนประกอบตางๆ และหนาท่ีของปุมตางๆ ของ Switcher Controls  
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           2.3.3.1  ระบบการติดตั้งเครื่อง TriCaster 410 

 

ภาพท่ี 2.12 ระบบการติดตั้งเครื่อง TriCaster 410 

      2.3.3.1  ข้ันตอนการเปดเครื่อง 

                         1.  กดปุมเปดท่ีเครื่องบริเวณดานหนาของเครื่องและปดฝาลง 

                         2.  เม่ือเปดเครื่องข้ึนมาแลว โปแกรมจะทําการ Bootโปรแกรมจนจะข้ึนหนาจอ 

ดังตัวอยางภาพดานลาง   ซ่ึงจะมีคําสั่งตางๆ  ในโปรแกรม  TriCaster 410 ตางๆ ดังนี้ 

 

 



23 
 

 

                                    ภาพท่ี 4.13 การเปดโปรแกรม TriCaster 410 

 

ภาพท่ี 2.14 คําสั่งตางๆ ในโปรแกรม TriCaster 410 

                  ปุม New เปนการสรางงานข้ึนมาใหม โดยจะตองกําหนดชื่องาน  

การกําหนด Template กําหนดแหลงการบันทึกงาน,  Video Standard  และ  Resolution 

                ปุม Open เปนการเปดไฟลงานท่ีสรางไวแลว ชื่อไฟลงานจะข้ึนอยูท่ี

บริเวณดานซายมือ 

    ปุม Add-Ons เปนการนําไฟลเขาไปในเครื่อง เชน   ไฟลฉากท่ีเราสราง

เอง หรือฉากท่ีมาพรอมกับโปรแกรม   จึงสามารถเขาไปปรับหรือแกไข        โดยการใชคําสั่ง Virtual 

Set Editor และสามารถนําไฟลแอนิเมชั่นท่ีจะนําไปเปน Buffer ในคําสั่ง Animation Store Creator 
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   ปุม Help เปนการเชื่อมตอเว็ปไซตท่ีการชวยเหลือหรือแกไขปญหาตางๆ ท่ี

โปรแกรมไดสรางไว 

  ปุม Shutdown ใชในการปดโปรแกรม 

                            3.  เม่ือเราจะสราง Project ใหคลิกท่ีไอคอน New เพ่ือสรางงานใหม และ

จะตองกําหนดคาดังตอไปนี้ 

                        

ภาพท่ี 2.15 คําสั่งและการตั้งคาในสรางงานใหม New Project โปรแกรม TriCaster 410 

                            1.  Enter Session Name เปนกําหนดชื่อของงาน   ถาไมมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ โปรแกรมจะตั้งชื่อเปนวัน  เดือน  ป ท่ีสรางไฟล 

                  2.  Template เปนการเลือก Template ท่ีโปรแกรมสรางไวให 

                  3.  Volume เปนการกําหนดพ้ืนท่ีการเก็บไฟลงานและไฟลวีดิโอตางๆ 

                            4.  Video Standard เปนการกําหนด Format ของไฟลวีดิโอ   โดยท่ัวไปจะ

เลือกเปน PAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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                            5.  Resolution เปนการกําหนดความละเอียดของงาน  โดยอาจจะเลือกเปน 

1080i หรือ 1080p   เม่ือกําหนดคุณสมบัติของ   Project  งานเรียบรอยแลว    โดยใหคลิกท่ีปุม Start 

Session แลวกดปุม Start Live Production 

                             6.  Start Session เม่ือเราตั้งคาในสวนตางๆ เสร็จสิ้นแลว       ก็ทําการสราง

โปรแกรมโดยกดปุม Start Session 

                        4. ในหนาของโปรแกรม จะเปลี่ยนเปนหนาตาง   The Live Desktop   ซ่ึงมีคําสั่ง

ดังตอไปนี้ 

                                ปุม Live เปนการเขาไปในโปรแกรม เพ่ือทํางานบันทึกเทป 

      

ภาพท่ี 2.16 คําสั่ง Live ในการเขาไปในสวนตัวโปรแกรม TriCaster 410 

                      ปุม Mange เปนการเขาไปในแหลงของขอมูลตางๆ เชน คลิปท่ีบันทึกไปแลว 

ภาพนิ่ง Titles และไฟลเสียง 

        

                       ภาพท่ี 2.17 คําสั่ง Manage ในการจัดการคลิปวิดีโอ ภาพนิ่ง เสียง  
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                             ปุม Graphics เปนการสรางตัวอักษร หรือกราฟกเตรียมไว เพ่ือนําเขาไปใชใน

โปรแกรม 

        

ภาพท่ี 2.18 คําสั่ง Graphics ในการจัดการเรื่องของกราฟก 

                       5.  เม่ือกดปุม Start Live Production จะปรากฏหนาตางของโปรแกรม  The Live 

Desktop  

 

ภาพท่ี 2.19 คําสั่งของสวนตางๆ บนหนาจอ โดยแบงตามหนาท่ีของโปรแกรม TriCaster 410 

 

            Dashboard เปนสวนของคําสั่งใน Menu ตางๆ  ขอมูลพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล การ

คําสั่งท่ีใชในการบันทึกภาพนิ่ง (Grab) และวีดิโอ (Rec) รวมท้ังการ Streaming 

            Monitoring เปนสวนท่ีใชในการดูสัญญาณภาพจากกลอง Camera ภาพจาก DDR, 

GFX, NET  ใชในการเลือกสัญญาณภาพในสวนของการ Preview และ Program 
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            Live Control  เปนสวนของการ Switcher, Transition, DSK and M/E 

Controls  

            Tabbed Modules  เปนสวนของเพ่ิมเติมตัวอักษร (GFX)  ภาพ  Insert  (DDR) 

กราฟกเคลื่อนไหวตางๆ (Buffers) รวมท้ังคําสั่งในเรื่องของเสียง (Mixer) ดวย 

 

 

ภาพท่ี 2.20 คําสั่งของสวนตางๆ บนหนาจอ โปรแกรม TriCaster 410 

                 1.  User Interface คําสั่งของเมนูตางๆ 
                 2.  Recordable Macros คําสั่งในการบันทึกภาพ 
                 3.  Workspaces ในสวนของพ้ืนท่ีการใชงาน 
                 4.  Live  Streaming ใชในการออกอากาศสดผานระบบ Streaming 
                 5.  Grab เปนปุมท่ีทําเปนภาพนิ่ง 
                 6.  Recording ใชในการบันทึกภาพวีดิโอ และการออกอากาศ   ผานสื่อออนไลน
ชองทางตางๆ เชน Facebook Youtube และอ่ืนๆ 
                7.  Live Desktop Monitors การนําภาพจากคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ตเขาใน
โปรแกรม 
                8.  Cameras  การเชื่อมสัญญาณภาพเขามาในโปรแกรม 
                9.  Network Sources  การเชื่อมตอภาพจากเว็บไซตตางๆ 
                10.  DDRs  การโหลดภาพวีดิโอเขามาใชในงาน 
                11.  Graphics  การโหลดภาพกราฟกเขามาใชในงาน 
                12.  Look-Ahead Preview Monitor  จอท่ีใชในการแสดงภาพท่ีทํากอนการบันทึก  
                13.  Program Monitor  จอท่ีใชในการแสดงภาพท่ีทําการบันทึก  
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                14.  Live Virtual Sets การกําหนดลักษณะของการทํา Virtual Sets 
                15.  M/E Buses  โปรแกรมท่ีใชในการซอนฉาก  
                16.  M/E Effects  เครื่องมือท่ีใชในการซอนฉาก 
                17.  Switcher Effects  เครื่องมือท่ีใชในการเลือกภาพท่ีจะทําการบันทึก  
                18.  TransWarp Effects  การใส Effects  เครื่องมือท่ีใชในการเปลี่ยนภาพ 
                19.  Media  การนําไฟลวีดิโอเขามาใสโปรแกรม 
                20.  Buffers  การใสภาพกราฟก  Animation ตางๆ เขามาในโปรแกรม  
                21.  Multi-Channel Audio Mixer การทํางานในสวนของเสียง 

นอกจากนี้ยังมีคําสั่งของ Audio Mixer ควบคุมในเรื่องของนําเขาของเสียง การปรับแตงเสียง 

 
ภาพท่ี 2.21 คําสั่งของ Audio Mixer 

      2.3.3.2  การนําภาพจากกลองวีดิโอเขามาในโปรแกรม  (Configure Video Inputs) 

                        1.  การกําหนดใหภาพจากกลองวิโอเขามาในโปรแกรมโดยไปท่ีชอง Camera 1 

จะมีเครื่องหมายรูปเฟองทางดานลาง  เม่ือคลิกเขาไปจะมีหนาตางของ Input Setting ซ่ึงมีคําสั่งตางๆ 

ดังนี้ 

                

                                     

 

 

 

 

 

                     ภาพท่ี 2.22 คําสั่งของ Input Setting 
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ภาพท่ี 2.23 คําสั่งของ Input Setting ในเรื่องของการเลือกสัญญาณภาพ การปรับแสง ปรับสีของภาพ    

                         Connection  ใหเลือกใหถูกตองตามสัญญาณภาพท่ีมาจากกลองวีดิโอและการตั้ง

ไฟล Project 

                        Proc Amp  เปนการปรับสีภาพท่ีมาจากกลองวีดิโอ เชน ปรับความสวาง ความ

คมชัด 

                        Edges  เปนสวนของการปรับขนาดของภาพจากกลองวีดิโอหรือการ Crop ภาพ 

เม่ือตองการใหภาพกลับไปเหมือนเดินใหคลิกท่ีปุม Reset และคําสั่ง Feather คือการปรับความฟุงของ

ขอบภาพ 

 

ภาพท่ี 2.24 คําสั่งของ Edges ในเรื่องของการ Crop ภาพ 
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      2.3.3.3  คําส่ัง Live Matte 

                           การ Live Matte หรือ Keying      เม่ือปรับการนําภาพจากกลองวีดิโอเขามาใน

โปรแกรมดวยคําสั่ง Input Setting แลว     จะสังเกตวาพ้ืนหลังจะเปนสีเขียว    ดังนั้นจึงจําเปนตองนํา 

สีเขียวออกมากอน  เพ่ือท่ีจะไดทําการซอมฉากไดดวยคําสั่ง  Live Matte  หรือการ Keying เหมือน ใน

กระบวนการตัดตอ วิธีการคือใหคลิกท่ีหลอดหยดสี    แลวนําไปวางท่ีสีท่ีตองการเอาออก  คือ    สีเขียว 

พ้ืนหลังสีเขียวก็จะหายไป 

 

 

ภาพท่ี 2.25 คําสั่งของ Live Matte  

                ในกรณีท่ีทําการ Live Matte แลวพ้ืนหลังยังมีสีเขียวเหลืออยูใหปรับคาตางๆ คือ 

                          Tolerance  คือ  การ  Live Matte ใหเขาไปในพิธีกรมากข้ึน ถาปรับมากเกินไป 

อาจจะทําใหกินเขาไปในตัวพิธีกร  อาจทําใหหูแหวง หรืออวัยวะของพิธีกรขาดหายไปได 

                         Smoothness  คือ  กําหนดใหการ Live Matte มีขอบท่ีนุมนวลข้ึน 

                          Luma Limit  คือ  การกําหนดคาของการ Live Matte วาจะใหไดเทาไร 

                         Reset  คือ  การปรับคาใหเหมือนเดิม 

                          อยางไรก็ตามในการ   Live Matte ตองอาศัยกระบวนการจัดแสงดวย   เพราะจะ 

ตองจัดแสงใหสวางท่ัวถึง   ตําแหนงการยืนของพิธีกรท่ีไมใกลฉากเกินไป     หรืออาจจะใชวิธีการ Crop 

ภาพเขามามีสวนเก่ียวของดวยก็ได แลวแตประสบการณของผูทํางาน 
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      2.3.3.4  การสรางฉากใน Virtual Set 

                            การสรางฉาก Virtual Set สามารถทําไดถึง 4 ฉาก คือ  M/E 1- M/E4    ซ่ึงใน

เครื่อง TriCaster 410 นี้   มีฉากท่ีโปรแกรมสามารถนํามาใชได      หรือสามารถสรางฉากข้ึนมาเองได

โดยจะกลาวในข้ันตอนตอไป ซ่ึงการสรางฉาก  Virtual Set  นั้นจะใช ในสวนของ Live Control 

 

 

        ในสวนของการกําหนดภาพ A หรือ B                                  การเลือกฉาก VIRTUAL SETS  

ภาพท่ี 2.26 คําสั่งของ Virtual Set ในสวนของ Live Control 

                          2.3.3.4.1  การสรางฉากใน Virtual Set ในลักษณะ Holographic Live 

                                         Holographic Live  เปนลักษณะการสรางฉากจากภาพนิ่งมาเรียงตอ

กันเปนฉากพาโนรามา    ซ่ึงโปรแกรมสามารถใหพิธีกรยืนพูดอยูบนฉาก      และสามารถเคลื่อนฉากให

สอดคลองกับทิศทางการเดินของพิธีกรได        การสรางฉากแบบนี้สามารถทําไดจากโปรมกราฟกท่ัวไป 

เชน Adobe Photoshop, Adobe Illustrator  โดยการนําภาพถายหลายๆ ภาพ     หรือทํากราฟกท่ีมี

ความยาวเปนพาโนรามา ดังภาพตัวอยาง 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.27 ตัวอยางการสรางฉากพาโนรามา (Holographic Live)   
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                          2.3.3.4.2  การกําหนดมุมกลองของฉากในคําส่ัง PTZ TAB 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.28 ตัวอยางการสรางฉากพาโนรามา ท่ีจะนํามากําหนดมุมกลองของฉากในคําสั่ง PTZ TAB   

                        เม่ือไดฉากท่ีเปนในลักษณะ Holographic Live แลว เราสามารถกําหนดขนาดของ

ภาพในมุมตางๆ โดยใชคําสั่ง PTZ TAB ซ่ึงสามารถวางมุมกลองไดตามจํานวนกลองท่ีใชในการถายทําดัง

ภาพตัวอยาง 

 

ภาพท่ี 2.29 คําสั่ง PTZ TAB ในการปรับตําแหนงของฉากแบบ Holographic Live   
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      2.3.3.5  การสรางฉากใน VIRTUAL SETS ดวยโปรแกรมอ่ืนๆ 

                            การใชฉาก VIRTUAL SETS นอกจาก Template          ท่ีโปรแกรมใหมาแลว  

สามารถสรางข้ึนจากโปรแกรมอ่ืนๆ ได  เชน   โปรแกรมกราฟก  2  มิติ  ไดแก    Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator  หรือสรางจากโปรมแกรม 3 มิติ เชน 3D Max, Maya   หรือสรางฉากท่ีเคลื่อนไหว

ได เชน Adobe After Effect  แตสิ่งสําคัญของการออกแบบฉากนั้น   เนนเปนการสรางฉากท่ีมีแนวลึก

เขาไปดูเปน 3 มิติ และการวางตําแหนงของพิธีกรใหอยูระหวางโตะพิธีกอนกับฉาก     ตัวอยางเชน การ

สรางฉากในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ดังภาพตัวอยาง 

 

      

       

  ภาพท่ี 2.30 ตัวอยางการสรางฉากในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
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       2.3.3.6  ลักษณะของการออกแบบฉาก  

           การออกแบบฉาก Virtual Sets สามารถออกแบบไดหลายลักษณะ ตาม

รูปแบบและเนื้อหาของรายการ เชน การออกแบบฉากเพ่ือการนําเสนอขาว   จากตัวอยางท่ีหรือรายการ

ขาวโดยท่ัวไป จะออกแบบฉากเปนการจําลองหองสตูดิโอ     และอาจจะมีจอ Monitor เพ่ือใชในการใส

กราฟกหัวขอขาว หรือภาพเหตุการณท่ีกําลังจะนําเสนอ   ซ่ึงผูอานขาวสามารถยืนหรือนั่งในการนําเสนอ

ขาวและสามารถมีปฏิสัมพันธกับกราฟกได  เชน รายการพยากรณอากาศ หรือการเพ่ิมเติมฉากในสวน

ของดานหลังใหดูเหมาะสมมากยิ่งข้ึน   โดยไมตองไปถายทําในสถานท่ีจริง 

 

 

 

ภาพท่ี 2.31 ตัวอยางการออกแบบฉากในลักษณะฉากขาวสําหรับการนั่งหรือยืน 
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ภาพท่ี 2.32 ตัวอยางการออกแบบฉากในลักษณะการเพ่ิมฉากหลัง 

 การออกแบบฉากท่ีใชในการเรียนการสอนหรือนําเสนองาน      สามารถออกแบบไดโดยทําเปน 

Picture in Picture คือ สามารถใสภาพหลายภาพในจอเดียวกันซ่ึงจะมีลักษณะการวางภาพแตกตางกัน 

ดังตัวอยาง 

         

       

ภาพท่ี 2.33 ตัวอยางการออกแบบฉากท่ีมีลักษณะ Picture in Picture 

 

 

 

https://www.wikihow.com/Use-Picture-in-Picture
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      2.3.4  การนําฉากเขามาในโปรแกรม  

                เม่ือเราออกแบบฉากในโปรแกรมตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว        ในกรณีนี้จะขอยก 

ตัวอยางการนําฉากท่ีทําจากโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เขามาในโปรแกรม  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 

                                1.  การไปท่ีคําสั่ง Add-ons แลวเลือก Virtual Set Editor 

             

ภาพท่ี 2.34 ข้ันตอนการนําฉากเขามาในโปรแกรม 

                               2.  ไปท่ีคําสั่ง Browse หรือ Form Photoshop เพ่ือหาไฟลฉาก 

 

ภาพท่ี 2.35 ข้ันตอนการเลือกไฟลฉาก 
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               3.  เม่ือเราแกไขฉากเสร็จแลว ใหไปท่ีคําสั่ง File แลว เลือก Export To เลือก This 

TriCaster 

 

ภาพท่ี 2.36 ข้ันตอนการExport เขาไปในโปรแกรม 

              4.  จากนั้นก็สามารถนําฉากไปใชในโปรแกรม TriCaster 410    ข้ันตอนคือโดยการ

คลิกเครื่องหมายบวก (+)  แลวหาไฟลฉาก    และสามารถปรับตําแหนงของฉากได ในคําสั่ง      Effect 

Preset Editor 

 

       

ภาพท่ี 2.37 ข้ันตอนการเพ่ิมฉากใน Virtual Set   
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ภาพท่ี 2.38 การกําหนดมุมกลองและการจัดองคประกอบภาพในมุมตางๆ 

                   เม่ือเรานําฉากเขาในโปรแกรมแลว ตอไปจะเปนการนําฉากกับพิธีกรมาซอนกัน ใหสังเกต

ท่ี Switcher จะมีปุมคําสั่ง M/E Buses จะแบงเปนแถว A กับ แถว B ซ่ึงจากตัวอยางจะเห็นวา เราได

ออกแบบฉากโดยให A เปนภาพพิธีกร และ B เปนภาพท่ีจะ Insert ในรายการ เม่ือเราเลือกตามท่ี

อธิบายมา ภาพของพิธีกรจะซอนกับฉากท่ีเราสรางมาและจะมีภาพ Insert    ตามจุดท่ีเราใหแสดงภาพ 

และเราสามารถสรางฉากเตรียมไวได 4 ฉาก โดยกดปุมท่ี Switcher ท่ี ชองคําสั่ง live Control ME1-

ME4 

 

     ภาพท่ี 2.39 การปรับคําสั่งในการประกอบภาพกับฉากใน Virtual Set  

 

 

 

 

A 

B 

Live Control ME1-ME4 

 

M/E Buses 
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       2.3.5  คําส่ัง Live Control 

 

                                          ภาพท่ี 2.40  คําสั่ง live Control 

                ในคําสั่ง live Control จะเปนในสวนของการเลือกภาพ ท่ีเรียกวา  Switcher  

Rows และการกําหนดการใส  Effect  ในการเปลี่ยนภาพ  (Transition)                                   

                         Switcher Rows ในสวนของการทํางานของ Switcher จะมีของ 2 แถว คือ 

PGM หรือ Program และ PREV หรือ Preview      โดยภาพท่ีจะบันทึกจะเปนภาพท่ีแสดงในจอ PGM 

สวนในจอของ PREV จะเปนภาพท่ีเตรียมจะข้ึนจอในชวงถัดไป   นอกจากการเลือกภาพจากกลองวีดิโอ

ตางๆ แลว สามารถทํา Effect ภาพตางๆ การใส Transition ในการเปลี่ยนภาพไดดวย 

 

Switcher Layer Controls 
 

 
                                                

                                            ภาพท่ี 2.41 คําสั่ง Switcher Rows 
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                 2.3.6  Transition คือ การใส Effect ในการเปลี่ยนภาพ เชน  Fade, Wipe  

 
 

                                       
                                                 ภาพท่ี 2.42  คําสั่ง Transition 

      2.3.7  คําส่ัง  DDR 

                          DDR เปนการเพ่ิมเติม (Insert)    ภาพวีดิโอท่ีใชในประกอบเนื้อหาท่ีพิธีกรกําลัง

นําเสนอ  ซ่ึงสามารถตัดตอหรือเตรียมการกอนการออกอากาศ      สามารถทําเปนเนื้อหาตอเนื่องกันได 

(Playlist) ซ่ึงในโปรแกรมนี้มี  2 DDR   เพ่ือสะดวกในการนําเสนอเนื้อหาติดตอกันหรือมีภาพวีดิโอเปน

จํานวนมาก   ภาพจาก DDR นี้   สามารถนําไปข้ึนในจอท่ีฉากใน Virtual Set ไดอีกดวย   ข้ันตอนการ

นําภาพเขาใน DDR  คือ คลิกท่ีเครื่องหมาย + ดานลางซาย  และเลือกไฟลท่ีใชในการ Insert   

 

ภาพท่ี 2.43 สวนประกอบตางๆ ของคําสั่ง DDR   
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 Playlists คือ การเรียงไฟลท่ีจะใชใหตอเนื่องกัน 

 

ภาพท่ี 2.44  การสราง Playlists ใน DDR 

   Transport  Controls เปนเครื่องมือในการเลน หยุด กลับไปเริ่มตน  ไปจุดสุดทาย  และ

การเลนวนไปเรื่อยๆ  

 

ภาพท่ี 2.45 Transport Controls 

 

        Trimming and Scrubbing ไฟลวีดิโอสามารถเลือกจุดเริ่มตนและจุดสุดทาย       ซ่ึงใน

กรณีท่ีจะใชเพียงบางสวนของไฟลวีดิโอ    สามารถยอ - ขยายแถบสีน้ําเงินได  และทางดานขวามือ จะมี

คําสั่ง Sing คือการเลนเพียงครั้งเดียว     สวนคําสั่ง Auto play จะเปนการสั่งใหเลนจากคลิปท่ี 1 จนถึง

คลิปสุดทาย และรูปลูกศรวงกลม คือการเลนวนกลับไปเริ่มคลิปท่ี 1 ใหม 

 

 

ภาพท่ี 2.46 การใชงานในสวน Trimming and Scrubbing 
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                2.3.8  DSK Source 

                       การใส  DSK  คือการใสกราฟกตัวอักษร  รูปทรงตางๆ  สามารถพิมพตัวอักษรตาม 

ท่ีเราตองการ ตัวอักษรจะอยูในหมวด  GFX  สวนกราฟก Animation  จะอยูในหมวด  Buffer      ซ่ึงมี

วิธีการสราง GFX คือ 

                        การสรางตัวอักษรใน GFX  

                         1.  เปดคําสั่ง  GFX  คลิกเครื่องหมาย +  ก็จะมีรูปแบบตัวอักษรและแถบตัวอักษร

สําเร็จรูปให 

 

            

 

 

ภาพท่ี 2.47 ข้ันตอนการสรางตัวอักษร 

                Editing Title Page  สามารถปรับ Font  และขนาดของตัวอักษรไดเหมือนกับ

การทําตวัอักษรในโปรแกรมอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 2.48 คําสั่งในการปรับแตงตัวอักษร Editing Title Page 
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                 Stand-in Images สามารถใส Logo หรือรูปภาพได      โดยการคลิกท่ี Insert 

Image และหารูปท่ีตองการใส 

 

ภาพท่ี 2.49 คําสั่ง Stand-in Images 

      2.3.9  การใสกราฟกและ Animation ในคําส่ัง Buffer  

 

ภาพท่ี 2.50 ลักษณะของใสกราฟกและ Animation ในคําสั่ง Buffer 

                         การใสกราฟกและ Animation ในคําสั่ง  Buffer ใชวิธีการนําภาพเขามาเหมือนกัน 

ในคําสั่ง  Buffer  สามารถนําเขามาไดถึง  9  ชอง   โดยการนํากราฟกเขามาในโปรแกรม   ใหเราคลิกท่ี

เครื่องหมายบวก (+) แลวเลือกไฟลท่ีเราตองการ 

          

ภาพท่ี 2.51 การนํากราฟกเขามาในโปรแกรม ในคําสั่ง Buffer 
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             นอกจากนี้ยังสามารถสราง  lower third  หรือจากโปรแกรมกราฟกตางๆ       เชน    
Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator โดย Save เปนไฟลโปรแกรม PSD หรือไฟล .png   เพ่ือให
พ้ืนหลังโปรงใส    สามารถนําไปซอนกับวีดิโอได  หรือเปน lower third  ท่ีเคลื่อนไหวก็สามารถทําจาก
โปรแกรมทํา Animation  เชน  Adobe After Effect  ก็ได 

 

 
ภาพท่ี 2.52 ตัวอยางการสราง  lower third 

       2.3.10  DSK CONTROLS  

                           DSK CONTROLS เปนการกําหนดให Cameras , Network , Media Players 

และBuffer ใหแสดงผลซอนบนภาพท่ีกําลังบันทึกอยู  ซ่ึงใน Switcher จะมี 2 DSK   คือ  DSK1, DSK2 

และ KEY1   สังเกตวาดานลางของ   DSK Controls  สามารถเลือกไดวาจะให  Cameras , Network , 

Media Players และ Buffer  อันไหนแสดงข้ึนมา  สามารถเปลี่ยนรูปแบบของ Transition  ระยะเวลา  

และตําแหนงของ DSK และ KEY ไดดวย 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพท่ี 2.53 คําสั่ง DSK  Controls 
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                           การให DSK และ KEY แสดงผลทําไดโดยการกดท่ีปุม TAKE ภาพจะข้ึนมาโดยไม

มีการ ใส Transition  สวนเม่ือกดปุม  AUTO  ภาพจะคอยๆ ปรากฏข้ึนมาตาม  Transition และระยะ 

เวลาท่ีกําหนดไว 

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 2.54 ปุมท่ีใชในการให DSK แสดงผล 

 

 

ภาพท่ี 2.55 ตัวอยางการใส DSK 

      2.3.11  Network Input  

                Network Input  คือการนําสัญญาณภาพ  ในรูปแบบของคอมพิวเตอรหรือภาพ

จากอินเทอรเน็ตเขามาในเครื่อง TriCaster 410   จะมีชองสายสัญญาณตออินเตอรเน็ตเพ่ือนําสัญญาณ

ภาพหนาคอมพิวเตอรมายัง  Switcher  โดยจะตองลงโปรแกรม  IVGA PRO (WINDOWS)    ในเครื่อง

คอมพิวเตอรกอน 
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                โปรแกรม IVGA PRO (WINDOWS) เปนโปรแกรมสําหรับการนําสัญญาณภาพ

หนาคอมพิวเตอรมายัง Switcher  เชน   ในกรณีการสอนดวย  Power Point  หรือนําภาพจากเว็บไซต

เขามาดวย 

                    

     

ภาพท่ี 2.56 โปรแกรม IVGA PRO (WINDOWS) 

                 ข้ันตอนการใชงานโปรแกรม  IVGA PRO (WINDOWS) 

                        เม่ือเราตอสายสัญญาณอินเตอรเน็ตระหวางเครื่องคอมพิวเตอร Notebook  กับ  

Switcher แลว   ตอจากนั้นเปดโปรแกรม IVGA PRO (WINDOWS)  ในคอมพิวเตอร Notebook  แลว

ใหปรับคาท่ี Destination  โดยการคลิกท่ีรูปสามเหลี่ยมแลวตั้งคาเปน TriCaster –XD(1) 
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              ภาพท่ี 2.57 การตอสายสัญญาณตออินเตอรเน็ตท่ีเครื่องคอมพิวเตอรและ Switcher 

                            

ภาพท่ี 2.58 การปรับคาโปรแกรม IVGA PRO (WINDOWS) 

           โปรแกรมจะสงภาพท่ีเปนหนา Desktop ไปยัง  Switcher    ถาเม่ือตอสายสัญญาณ

ถูกตองจะปรากฏภาพในชอง Net 1 หรือ Net 2 

 

ภาพท่ี 2.59 สัญญาณภาพจะปรากฏในชอง Net1 หรือ Net2 
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         2.3.12  การนําเสียงเขามาในโปรแกรม (Configure Audio) 

                               ในโปรแกรม TriCaster 410 นอกจากการตอสาย SDI  เพ่ือนําเสียงจากกลอง

เขามาท่ีโปรแกรมแลว  จะมีในสวนของเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) มีตอสายสัญญาณ  Input  เขา

มาในโปรแกรมแลวจะตองเลือกชองสัญญาณใหถูกตองดวย คือสามารถเลือกสัญญาณเขาเปน Mic1, 2 , 

Line , SDI  โดยการคลิกท่ีรูปเฟองท่ีชอง Audio 1 จะมีหนาตางของ Audio Configuration 

 

 

                                ภาพท่ี 2.60 ลักษณะการทํางานของเครื่องผสมเสียง (Audio Mixer) 

 

ภาพท่ี 2.61  การปรับคาในคําสั่ง Audio Configuration 
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    เม่ือเราตอสายสัญญาณเสียงเขากับเครื่องแลว สามารถปรับคาตามสายสัญญาณเสียงท่ีได

เชื่อมตอไว  3 กรณี คือ 

1. กรณีท่ีตอเขาชอง Mic1,2  เปนการตอสัญญาณเสียงดวยสาย XLR 

    2. กรณีท่ีตอเขาชอง Line  เปนการตอสัญญาณเสียงดวยสาย RCA 

    3. กรณีท่ีตอเขาชอง SDI  เปนการตอสัญญาณภาพและเสียงจากกลองวีดิโอท่ีสงออกมา 

HD-SDI  (High-definition Serial Digital  Interface) คือระดับภาพท่ีมีความละเอียดสูง 

SDI เปน Interface ใชสงผานสัญญาณวีดีโอท่ีเขารหัสเปนแบบดิจิตอล    รวมถึงสัญญาณเสียงสัญญาณ

ควบคุมหรือแมกระท่ังไฟเลี้ยงผานสาย Coaxial หรือสาย RG-6   ดังนั้นเราจึงสามารถท่ีจะทําการสง

สัญญาณวีดีโอท่ีมีความละเอียดสูงระดับ Full HD 1080p  โดยไมตองบีบอัดหรือลดทอนสัญญาณและ

ไมตองเดินสายอ่ืนเพ่ิมอีกดวย 

นอกจากนี้สามารถสงออกเสียงในโปรแกรมตางๆ ได   และสามารถเพ่ิมลด  แพนซาย-ขวา เพ่ิม 

Gain ไดตามท่ีตองการเหมือนเครื่องผสมเสียงท่ัวไป 

 

      2.3.13  การกําหนดคุณสมบัติของไฟลท่ีจะทําการบันทึก (Record Configuration)  
                 การกําหนดคุณสมบัติของวิดีโอ ท่ีจะทําการบันทึกภาพและการกําหนดการสง
สัญญาณภาพท่ีจะออกไปตามอกตามชองสัญญาณตางๆ เชน HDMI, Steam หรือจากชอง Network 
เราสามารถกําหนดภาพใหเหมือนกับสัญญาณภาพท่ีชอง Program สัญญาณภาพมีความละเอียด 
(Resolution) เทาไร  โดยการคลิกรูปเฟองท่ีดานลางของชอง Program Monitor  โดยปรับคาใน 
Output Configuration  

   

ภาพท่ี  2.62 การกําหนดคุณสมบัติของไฟลท่ีจะทําการบันทึก และการ Output ภาพในแบบตางๆ 
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       2.3.14  การบันทึกภาพนิ่ง  ในโปรแกรม TriCaster 410  จะบันทึกภาพนิ่ง โดยการกด

ปุม (Grab)  ท่ีอยูใน Dashboard  หรือกดปุม  Grab  ท่ี  Switcher 

  

               

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.63 ปุมท่ีใชในบันทึกภาพนิ่ง (Grab)  

                2.3.15  การบันทึกภาพเคล่ือนไหว 

       การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยปุมในการกดบันทึก(Record) ท่ีอยูใน Dashboard 

ดานบนของ Program monitor หรือปุม Record ท่ี Switcher ในการบันทึกสามารถปรับคุณภาพของ

ไฟลวิดีโอไดหลายลักษณะ  เชน  QuickTime 4 : 4 : 2, MEPG-2 4 : 4 : 2, AVI 4 : 4 : 2, H264 หรือ

เฉพาะ Audio โดยเราสามารถปรับไดโดยการคลิกรูปเฟองดานขาง Save To  

  

 

                         

 

 

ภาพท่ี 2.64 ปุมท่ีใชในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Record)  การปรับคาใน Record Configuration 
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 นอกจาการบันทึกภาพจาก Program Monitor แลว     โปรแกรมสามารถบันทึกภาพ

วีดิโอแยกกลองได    โดยการกดท่ีคําสั่ง Secondary Sources ในคําสั่ง Save To โปรแกรมก็จะบนัทึก

แยกกลองไว สามารถนําภาพไปใชในการตัดตอเพ่ิมเติมได 

 

 

ภาพท่ี 2.65 การปรับคําสั่ง Secondary Sources 

 

2.4  การประเมินความพึงพอใจของส่ือการสอน 

          2.4.1 ความหมายความพึงพอใจ 

                  พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542   ไดใหความหมายคําวา “พึงพอใจ” คือ 

พอใจ ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 793) 

                  ความพึงพอใจ  หมายถึง   ความรูสึกหรือทัศนคติของตนตอสิ่งของคน    หรือสิ่งอ่ืนใดใน

ทางบวกจะแสดงออกมาในรูปของความรูสึกของตนท่ีแบงออกมาจากมาตรฐานของตนเองวา   มีปรมิาณ

มานอยเพียงใด   ซ่ึงความรูสึกนั้นเกิดข้ึนเม่ือมีแรงจูงใจท่ีสามารถตอบสนองความตองการของรายบุคคล     

กอใหเกิดความชอบ ความสุขความสบายใจ   

        ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง   สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด          เปน

ความรูสึกของบุคคลในทางบวก   ความชอบ  ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ 

หรือเปนความรูสึกท่ีพอใจตอสิ่งท่ีทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ  และเปนความรูสึกท่ีบรรลุถึงความ

ตองการ 
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2.4.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

          Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ 

(motive) หรือแรงขับดัน (drive)     เปนความตองการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลเกิด

พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง   ซ่ึงความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน  ความ

ตองการบางอยาง   เปนความตองการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชน ความ

หิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง    เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก

ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน 

(belonging)     ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น   ความ

ตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เม่ือไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด   โดยทฤษฎีท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุด   มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว     และทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด 

        1.  ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s of Needs) 

             ธรรมชาติของมนุษยตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s of Needs) มี

ลําดับความตองการอยู  5  ข้ันตอน ไดแก 

            1.1  ความตองการทางกาย เปนความตองการเบื้องตนเพ่ือความอยูรอดของชีวิต 

            1.2  ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง       เม่ือความตองการทางดานรางกาย

ไดรับการตอบสนอง ลําดับความตองการในข้ันตอไปก็คือมีความปลอดภัยและม่ันคง 

            1.3  ความตองการทางดานสังคม คือ   ตองการท่ีจะเขารวมหรือมีสวนรวมและไดรับ

การยอมรับจากสังคม 

            1.4  ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองนับถือ     เปนความตองการใหคนอ่ืนยกยอง
ตนและ ใหเกียรติ รวมท้ังเห็นความสําคัญของตน 

    1.5  ความตองการความสําเร็จในชีวิต คือ ความตองการอยากจะไดและอยากจะเปน
ตามความตองการของตนเอง เปนความตองการข้ันสูงสุดของมนุษย 

 
                  2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด 
                      ซิกมันด ฟรอยด ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานไววา    บุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลัง

ทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยด  พบวา    บุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเราหลายอยาง 

สิ่งเราเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง   บุคคลจึงมีความฝน พูดคําท่ีไมตั้งใจพูด มีอารมณอยู

เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก 

                      ขณะท่ี ชาริณี (2535) ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา      บุคคลพอใจ
จะกระทําสิ่งใดๆ    ท่ีใหมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งท่ีเขาจะไดรับความทุกข    หรือความ
ยากลําบาก   โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีนี้ได 3 ประเภท คือ 
                      1.  ความพอใจดานจิตวิทยา (psychological hedonism)    เปนทรรศนะของความ
พึงพอใจวามนุษยโดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใดๆ 
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                      2.  ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวา
มนุษยจะพยายามแสวงหาความสุขสวนตัว    แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของ
มนุษยเสมอไป 
                      3.  ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism)        ทรรศนะนี้ถือวามนุษย
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู          และเปนผูท่ีไดรับ
ผลประโยชนผูหนึ่งดวย 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จารีย   แกวนาค และ ธีรณัฏฐ  รุจิระยรรยง (2561) ไดศึกษาการสรางฉากหลังของระบบ
สตูดิโอเสมือนโดยใชเทคนิคพาโนรามา เพ่ือศึกษาวิธีการสราง Virtual Studio    โดยใชเทคนิคฉากหลัง
แบบพาโนรามา เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ัวไปท่ีอยูใน Generation Y ชวงอายุ 20-37 ป 
และ Generation X ชวงอายุ 38-52  ป ท่ีมีตอรายการพยากรณอากาศ  ท่ีใชเทคนิคฉากหลังพาโนรามา 
กับเทคนิคฉากหลังแบบไมเคลื่อนไหว ผลการศึกษาพบวา    การนําเทคนิคพาโนรามา  มาใชในการผลิต
รายการพยากรณอากาศ       กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในรูปแบบรายการท่ีมีฉากพาโนรามามากกวา
รายการพยากรณอากาศท่ีใชภาพนิ่ง    การจัดองคประกอบโดยรวม   อาทิ    กราฟกตาง ๆ    มุมกลอง 
การเคลื่อนกลองขณะถายทํา ขนาดและการสัดสวนของภาพ ความตอเนื่องของรายการท่ีใชพิธีกรดําเนิน
เรื่อง   สงผลใหผูเชี่ยวชาญรับรูไดงาย และเขาใจในเนื้อหาท่ีนําเสนอ   

      พิทยา สรอยหลง (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง    การสรางฉากเสมือนโดยการวิเคราะหภาพ

จากกลองเดี่ยว   โดยมีแนวคิดเริ่มตนท่ีตองการสรางระบบฉากเสมือนท่ีทํางานไดโดยอาศัยการวิเคราะห

ภาพท่ีถายไดเพียงอยางเดียว สามารถใชงานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ัวไป ไมจําเปนตองซ้ือ

ฮารดแวรเพ่ิมเติม และมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา    ในการทํางานของระบบฉากเสมือนจะอาศัยการวิเคราะห

ภาพท่ีถายได เพ่ือคํานวณตําแหนงและแนวการเคลื่อนไหวของตัวกลอง โดยฉากท่ีใชจะมีลวดลายเฉพาะ

เพ่ือใหสามารถคํานวณตําแหนงของกลองได     แลวจึงนํามาสรางโมเดลสามมิติท่ีเหมาะสมกับมุมมอง

ของกลอง เพ่ือทําเปนฉากเสมือนใหกับวัตถุท่ีถาย ระบบท่ีสรางข้ึนสามารถประมวลผลภาพวิดีโอท่ีความ

ละเอียด 352 x 240 พิกเซลไดท่ีความเร็วไมต่ํากวา 25 เฟรมตอวินาที และมีความแมนยําในการคํานวณ

ตําแหนง สามารถสรางฉากสามมิติไดอยางถูกตอง สมจริง ระบบท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปประยุกตใชได

ท้ังในงานภาพยนตร โฆษณา หรือรายการโทรทัศน ท่ีตองการความรวดเร็วในการทํางานและความ

ประหยัด 

      ตรีรัตน  จันทรตรี และคณะ (2557) ไดมีการนําเทคนิคการสรางฉากเสมือนจริง (Virtual 

Set) มีใชในการผลิตละครยอนยุค เพ่ือเพ่ิมความสมจริงในการรับชม ซ่ึงผลปรากฏวา การนําเทคนิคการ

สรางฉากเสมือนจริง (Virtual Set) ใชกับละครแนวยอนยุค  เพ่ือสรางสิ่งท่ีเปนอดีตและไมสามารถ

เกิดข้ึนไดในปจจุบัน  สามารถจําลองฉากในอดีตซ่ึงในปจุบันไมสามารถถายทําไดในสถานท่ีจริง    ตอง

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87
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อาศัยการสรางฉากเสมือนจริง (Virtual Set) เขามามีสวนเก่ียวของ  ดังนั้นจึงสามารถนําการสรางฉาก

เสมือนจริง (Virtual Set) ในรูปแบบการสอนหรือสื่อวีดิทัศนท่ีเปนละคร   หรอืสอนในเรื่องของ

ประวัติศาสตรในสมัยตางๆ ไดอยางดี 

           อรรถวิทย สุดแสง และคณะ (2554) ไดทําการวิจัยในการพัฒนาระบบสตูดิโอเสมือนจริง : 

Broadcaster  โดยการนําเทคโนโลยี "หุนยนต" มาเปนทางเลือกหนึ่งในการทําระบบสตูดิโอเสมือนจริง 

ซ่ึงเปน การประหยัดตนทุนคาใชจายในการผลิตรายการโทรทัศน    ทดแทนการสรางฉากโดยใชฉากจริง      

ท่ีมีความสวยงาม แตตองใชงบประมาณท่ีสูงมาก    ในขณะท่ีระบบสตูดิโอเสมือนจริงในบานเรา เปน

เทคโนโลยีท่ีนําเขาจากตางประเทศมูลคาหลายลานบาท    ระบบสตูดิโอเสมือนจริงท่ีไดพัฒนาข้ึนเปน

การสรางฉากตางๆ  โดยใชคอมพิวเตอรกราฟก    ในการถายทํารายการโทรทัศน คอมพิวเตอรจะทํา

การประมวลผลเพ่ือสรางเปนภาพใหเหมือนวามีฉากอยูจริง  ซ่ึงทําใหสามารถสรางฉากตางๆ ท่ีไม

สามารถสรางไดจริงในสตูดิโอได จุดเดนของระบบสตูดิโอเสมือนจริง    จะเปนระบบท่ีมุงเนนสําหรับ

ผูประกอบการขนาดเล็กท่ีเขาถึงไดงาย     ไมตองใชอุปกรณจํานวนมากในราคาท่ีแพง    หลักการ

ทํางานของระบบสตูดิโอเสมือนจริง     เริ่มจากการใชกลองวีดิโอถายทํานักแสดงท่ีอยูหนาฉากสี

เขียว (Green Screen) ซ่ึงมีการลงรหัสไว   เพ่ือการคํานวณดวยคอมพิวเตอรวากลองอยูในตําแหนงใด 

จากนั้นระบบคอมพิวเตอรจะนําขอมูลมาประมวลผล    เพ่ือสรางภาพฉากออกมาเสมือนวามีภาพจริง

ปรากฏอยู   เปนฉากสามมิติท่ีสามารถสรางสรรคภาพสถานท่ีขนาดใหญได  ท้ังๆ ท่ีถายทําในสตูดิโอท่ีมี

พ้ืนท่ีขนาดเล็ก



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบและกระบวนการบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน   โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอ

เสมือน (3D Virtual Studio) เปนการพัฒนารูปแบบสื่อวีดิทัศน โดยการนําเทคโนโลยีโลยีสตูดิโอเสมือน 

มาใชในผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

 1. ศึกษารูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอนโดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน   (3D Virtual 

Studio) 

      2. พัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  
           3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา     ท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน   
โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

รายละเอียดและข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัยมีดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ   นักศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล      คณะเทคโนโลยี

สือ่สารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จํานวน  243 คน 

 กลุมตัวอยาง คือ   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3   สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล    คณะ

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคพิเศษ

และการรวมภาพ  ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2561  จํานวน 1  หองเรียน   โดยใชการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง  (Purposive   Sampling)     โดยพิจารณาจากการใหความรวมมือและสนใจในเรื่องเทคโนโลยี

สตูดิโอเสมือน จํานวน  30  คน 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้แบงเปน 

1.  การพัฒนาสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน       โดยการใช

เทคโนโลยสีตูดิโอเสมือน ความยาว 10 นาที 

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค เปนแบบวัด

ท่ีใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)   5  ตัวเลือก จํานวน  15  ขอ   

3. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   เปนแบบทดสอบแบบปรนัย   จํานวน  20  ขอ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง  เทคนิคการสราง

ฉากในสตูดิโอเสมือน  แบงเปน 3 ตอน  คือ 1) ขอมูลท่ัวไป   2) คะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง     

ซ่ึงเปนแบบวัดท่ีใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  5 ตัวเลือก จํานวน  15 ขอ 3) ขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม  
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3.3 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

1. การพัฒนาส่ือวีดิทัศน  เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน โดยการใชเทคโนโลยี

สตูดิโอเสมือน ความยาว 10 นาที 

       1.1  ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับดานการใชเทคโนโลยีสตูดิโอ

เสมือน (3D Virtual Studio) 

     1.2  ศึกษาและคนควาขอมูลและวิธีการสรางฉากเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual 

Studio) 

               1.3  นําขอมูลมาเขียนกําหนดวัตถุประสงค  โครงเรื่อง บทโทรทัศนและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ

ดานการผลิตรายการโทรทัศนและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน   ตรวจสอบความถูกตองของ

เนื้อหา 

               1.4  ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศนการสอน จะแบงกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอนออกเปน 

4 ข้ันตอน ตามหลัก 4P ดังนี้ 

      1.4.1  ข้ันตอนกอนการถายทํา (Pre-Production)    เปนข้ันตอนการเตรียมการกอน

การผลิต ในเรื่องของการประชุม  วางแผนการถายทํา  การศึกษาคนควาหาขอมูล    การทําบทโทรทัศน     

การทํา Story Broad กําหนดรูปแบบการถายทํา   การเตรียมอุปกรณถายทํา   ประสานงานการถายทํา    

กําหนดตารางงาน ระยะเวลาการผลิต  กําหนดงบประมาณ  และการประเมินสื่อ 

     1.4.2  ข้ันตอนการถายทํา (Production)  คือ    กระบวนการถายบันทึกสัญญาณภาพ

และเสียง เพ่ือใหได Footage สําหรับการผลิตวีดิทัศน   สามารถแบงการถายทําไดเปน  2  รูปแบบ คือ 

การถายทําโดยใชกลองตัวเดียว (ENG Camera)      และถายทําโดยใชกลองหลายตัว (Multi Camera)      

ซ่ึงจะเปนการถายทําในสตูดิโอ(Studio Room) หรือจะเปนการถายทําภาคสนาม (In field)   ข้ึนอยูกับ

การกําหนดรูปแบบการถายทํา จึงมีขอดี ขอเสียแตกตางกัน 

     1.4.3  ข้ันตอนหลังการถายทํา (Post-Production)  คือ   กระบวนการตัดตอภาพและ

เสียง องคประกอบเสริมดานเทคนิคอ่ืนๆ ดวย  เชน การใชเทคนิคพิเศษ  การใสเสียงประกอบ การแกไข

ภาพและเสียงท่ีเกิดจากการถายทํา        นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดทําเนื้อหารายการหลังการตัดตอ

เสร็จสมบูรณใหสามารถบันทึกอยูในสื่อวีดิทัศนชนิดตางๆ เพ่ือการเผยแพรไดอยางเหมาะสม 

                   1.4.4  ข้ันตอนการนําเสนอ – เผยแพรผลงาน (Presentation)  ระดับของการนําเสนอ

และเผยแพรผลงาน      สามารถแบงออกเปน  2 ระดับ คือ การเผยแพรภายในองคกร  การนําเสนอใน

การประชุม   สัมมนา การฝกอบรม  และการเผยแพรสูสาธารณะ  เชน  การเผยแพรผานอินเตอรเน็ต  

เว็บไซตและบนอุปกรณมือถือตางๆ  

    1.5  นําวีดิทัศนการสอนใหผูเชี่ยวชาญ 6 ทาน แบงเปนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  3  ทาน 

ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อวีดิทัศน  2  ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยสีตูดิโอเสมือน 1 ทาน  
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     1.6  นําสื่อวีดิทัศนท่ีไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองกลุม

ตัวอยางตอไป      

 

              2. แบบประเมินคุณภาพส่ือวีดิทัศนสําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค   

        2.1 ศึกษา  วัตถุประสงค วิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพ จากตําราและเอกสารตาง ๆ  

        2.2  กําหนดวัตถุประสงคของแบบประเมินคุณภาพ 

                  2.3  สรางแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค    เปน

แบบวัดท่ีใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ตัวเลือก   ซ่ึงแบบวัดคุณภาพดานเนื้อหาจํานวน 

7 ขอ   และเปนแบบวัดคุณภาพดานเทคนิค  22  ขอ   กําหนดความหมายของคะแนนใหกับตัวเลือกใน

แบบสอบถามแตละขอดังนี้ (สมัคร อยูลอง, 2556: 16) 

5   คะแนน   หมายถึง   มีคุณภาพดีมาก 

4   คะแนน   หมายถึง   มีคุณภาพดี 

3   คะแนน   หมายถึง   มีคุณภาพปานกลาง 

2   คะแนน   หมายถึง   ตองปรับปรุง 

1   คะแนน   หมายถึง   ใชไมได 

                  2.4  นําแบบประเมินคุณภาพผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเขาใจทางดานภาษา    ดานการ

วัดประเมิน และดานสื่อวีดิทัศน   จํานวน 3 ทาน   ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน    และตรงตาม

วัตถุประสงค     โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม  ( IOC : Index  of  Item  

Objective  Congruence) 

                          +1  หมายถึง แนใจวามีความสอดคลอง  

                           0  หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง  

                          -1  หมายถึง แนใจวาไมสอดคลอง  

                 2.5  เลือกขอคําถาม    โดยใชเกณฑการพิจารณาดัชนีความสอดคลองจะตองสูงกวา  0.5  

จึงจะยอมรับไดวามีความสอดคลองจริง และปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

      2.6. นําแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค  ประเมินโดย

มีการกําหนดการแปลผลคาเฉลี่ยและเกณฑการแปลความหมายดังนี้ 

4.51 – 5.00  หมายถึง   มีคุณภาพดีมาก 

3.51 – 4.50  หมายถึง   มีคุณภาพดี 

2.51 – 3.50  หมายถึง   มีคุณภาพพอใช 

1.51 – 2.50  หมายถึง   ควรปรับปรุง 

1.00 – 1.50  หมายถึง   ใชไมได 
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   3.  แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

                 3.1  ทําการวิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียนท่ีสรางข้ึน    และ 

สรางแบบทดสอบซ่ึงเปนแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก และเติมคํา จํานวน 20 ขอ 

                 3.2  นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ    ในดานเนื้อหาและดานการวัดประเมินผล

ตรวจสอบและนํามาปรบัปรุงแกไข  

                 3.3  หลังจากนั้นนําไปวิเคราะหแบบทดสอบรายขอท้ังฉบับ โดยนําไปทดลองใช (try out) 

กับนักศึกษาท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  

                 3.4  นําผลคะแนนการทดสอบท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความยากงาย  (Difficulty หรือ P)  

และคาอํานาจจําแนก (Discrimination หรือ r) ของขอสอบแตละขอ    ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน   ถา

ตอบผิดหรือไมตอบจะไมไดคะแนน (0 คะแนน) โดยขอสอบท่ีดีจะมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 

0.80และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20 – 1.00  

                 3.5  ทําการคัดเลือกขอสอบท่ีดี   ท่ีมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20 – 0.80  และมีคา

อํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.20 – 1.00 มาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)   ของแบบทดสอบ  

โดยวิธีคู เดอร ริชารดสัน (Kuder-Richardson KR-20) โดยมีคาความเชื่อม่ัน  0.953  

                 3.6  นําขอสอบท่ีไดไปแยกเขากลุมตามเนื้อหา เพ่ือใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน  

 

   4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอส่ือวีดิทัศนการสอน เรื่อง เทคนิคการ

สรางฉากในสตูดิโอเสมือน โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

                4.1  ศึกษา วัตถุประสงค  วิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ  จากตําราและเอกสาร

ตาง ๆ  

                4.2  สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ   เปนแบบประเมินท่ีใชมาตราสวนประมาณคา  

(Rating  Scale)  5  ระดับ   ตามวิธีการของลิเกิรท (Likert)  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังนี้คือ 

      5    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

4    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

3    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

2    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

1    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

                 4.3  นําแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญ         ตรวจสอบความเขาใจดานภาษา  

ตรงตามวัตถุประสงค     และหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม  ( IOC : Index of Item 

Objective  Congruence) 

 4.4  นําไปทดลองใช (try out)    กับนักศึกษาท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 30  คน คือ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปท่ี 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
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  4.5  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง เทคนิค

การสรางฉากในสตูดิโอเสมือน โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน เพ่ือหาคาความเท่ียงจากการวัดความ

สอดคลองภายใน (Measure of Consistency)       โดยวธิีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)       ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชสําหรับวัดความคงเสนคงวาภายในของเครื่องมือ

วิจัยท่ีเปนแบบสอบถาม   แบบวัดท่ีใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)       ไดคาความเท่ียงตรง

ภายในของแบบวัดเทากับ (0.8721) 

             โดยมีการกําหนดการแปลผลคาเฉลี่ยและเกณฑการแปลความหมายดังนี้  

(สัภยา ไชยมาตย และ ณัฐพงษ พระลับรักษา , 2558 : 98 ) 

4.50 – 5.00  หมายถึง       นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

3.50 – 4.49  หมายถึง       นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  

2.50 – 3.49 หมายถึง       นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

1.50 – 2.49  หมายถึง       นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับนอย  

1.00 – 1.49  หมายถึง       นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด

             

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

 1.  ประชุมเตรียมการดําเนินการกับอาจารยผูสอน   เตรียมสถานท่ีและอุปกรณในการฉายสื่อ

วีดิทัศนการสอน  

 2.  การจัดกลุมตัวอยาง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

เทคนิคพิเศษและการรวมภาพ  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2560  จํานวน 1  หองเรียน   30 คน   

โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive   Sampling)  

3.  เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 

     3.1  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ สื่อวีดิทัศนการสอน เรื่องเทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอ

เสมือน ความยาว 10 นาที 

     3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลไดแก  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน      และ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน   เรื่อง      เทคนิคการสรางฉากใน

สตูดิโอเสมือน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

     4.1  ทดสอบดวยแบบทดสอบกอน – หลังเรียน  

     4.2  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ โดยใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics ในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 
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5. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง  เทคนิคการสรางฉากใน

สตูดิโอเสมือน โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน ความยาว 10 นาที    ท่ีไดพัฒนาข้ึน      โดยการใช

แบบสอบถามความพึงพอใจและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ    สรุปผลและอภิปรายผล     

รวมท้ังขอเสนอแนะในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช 

 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

           1. หาคาสถิตพ้ืนฐาน  รอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการทดสอบคาที 

(t - test  dependent  samples)  

 3.  วิเคราะหคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน    เรื่อง  เทคนิคการ

สรางฉากในสตูดิโอเสมือน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)          โดยการใช

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  

3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 1. คาสถิตพ้ืนฐาน  คาเฉลี่ย   รอยละ   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                            คาเฉลี่ย         X   =   
N

fX∑  

  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

SD     =    ( )1
)( 22

−

∑−∑
nn

n fXfX
 

          2. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  หรือตัวชี้วัดกับขอคําถามท่ี

สรางข้ึน    วิธีการพิจารณาแบบนี้จะเรียกวา      ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

(Index of Item – Objective  Congruence : IOC)  โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ (ไพศาล  วรคํา, 

2559 : 269) 

                                        
N

R
IOC

∑=  

              เม่ือ     IOC   คือ   ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสอบถาม 

   ΣR   คือ   ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

   N      คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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         3. การวิเคราะหของมูลของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (สมประสงค  เสนารัตน, 2556 

: 87 -109) 

               3.1 การวิเคราะหหาคาความยากงายของแบบทดสอบรายขอ  โดยใชสูตร 

                                                 
n

LRR
HP

2

+
=  

 เม่ือ 

   P       คือ  คาความยากงาย 

   RH
    คือ  จํานวนผูตอบถูกของขอนั้นในกลุมสูงขอนั้นท้ังหมด 

                       RL
     คือ  จํานวนผูตอบถูกของขอนั้นในกลุมต่ําขอนั้นท้ังหมด 

                        N      คือ  จํานวนผูตอบในแตละกลุม 

               3.2 ความเท่ียงตรง 

      การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงสภาพสามารถดําเนินการโดยการคํานวณหาคาสัมประ

สิทธิสหสัมพันธ  (correlation  coefficient) ของเพียรสัน (Pearson) มีสูตรดังนี้ 

                                 rXY = 
∑∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

])(][)([ 2222 YYNXXN

YXXYN
 

   เม่ือ 

    rXY     =   สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

    N      =  จํานวนผูเรียนท่ีทําแบบทดสอบ 

    ΣX   =  ผลรวมคะแนนแบบทดสอบท่ีหาความเท่ียงตรงเชิงสภาพ 

    ΣY =  ผลรวมคะแนนความรูของผูเรียนท่ีเปนเกณฑ 

                3.3 สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) (พิสุทธา  อารีราษฎรร, 2549 : 134) 

                      สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบ เปนคาความเชื่อม่ันท่ีคํานวณหาไดจากสูตรครอนบราช (Cronbach) การหาคาความ

เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยแบบทดสอบคาคะแนนท่ีไดอาจจะเปนคาอะไรก็ไดท่ีมีคามากกวา 1 สูตรท่ี

ใชในการคํานวณมีดังนี้ 
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                              α = 
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n  

       เม่ือ  

             α   คือ  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

             n     คือ  จํานวนขอของแบบทดสอบ 

                 2
iS   คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ 

            2
tS    คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบบั 

4.  การวิเคราะหหาคุณภาพแบบสอบถาม  

              4.1  คาความเชื่อม่ันโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด (Cronbach  alpha  

coefficient) (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545 : 174) 
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  เม่ือ       α    แทน  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

               K    แทน  จํานวนขอของเครื่องวัด 

   ∑si

2    แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

    st

2         แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

5.  คาสถิตท่ีใชทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียน จากกลุม

ตัวอยางเดิม ( t- test  dependent  Samples) 

        t           =     
( )
1

22

−

∑−∑
∑

N

N
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DD
       ;   df  =   n -1  

  เม่ือ      t     คือ   คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

   D    คือ   คาผลตางระหวางคูคะแนน 

   N    คือ   จํานวนตัวอยาง



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน โดยการใช

เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือนเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน ซ่ึงมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1  ผลการตรวจสอบคุณภาพส่ือวีดิทัศนการสอน เรื่อง เทคนิคการสรางฉากใน

สตูดิโอเสมือน โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน   โดยผูเช่ียวชาญ 

             จากการพัฒนารูปแบบสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง      เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอ

เสมือน โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน     ทางผูวิจัยไดนําสื่อวีดิทัศนท่ีไดพัฒนาข้ึน นําไปตรวจสอบ

ความถูกตองและความเหมาะสม   โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน   ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

3 ทาน  ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน  2 ทาน       และผูเชี่ยวชายดานเทคโนโลยีสตูดิโอ

เสมือน (3D Virtual Studio) 1 ทาน        ไดผลสรุปการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของสื่อวีดิทัศน

การสอน       โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน   ดานเนื้อหาอยูในระดับดี  ( X  = 3.80, SD = 0.26)   

ดานเทคนิคอยูในระดับดี  ( X  = 3.70, SD = 0.18) เชนกัน 
  

         ตอนท่ี 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี 4.1  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรยีนและ

หลังเรียนของกลุมตัวอยาง 

                                                                            

         คะแนน 

                                                        
         กอนเรียน   30             20               10.30          1.46        24.29       0.000** 

         หลังเรียน   30             20               14.90          1.29 

 

** P <  .01 

 จากตารางท่ี 4.1แสดงวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน ( X = 14.90) 

สูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบกอนเรียน ( X = 10.30)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

 

              ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 N         คะแนนเต็ม          X            S.D.          t            Prob.      
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           ตอนท่ี  3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอส่ือวีดิทัศนการสอน  เรื่อง เทคนิค

การสรางฉากในสตูดิโอเสมือน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน ของกลุมตัวอยาง 

                         3.1  ขอมูลท่ัวไป       

                       นักศึกษาท่ีใหขอมูล คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ชั้นปท่ี 3   สาขาวิชา

เทคโนโลยสีื่อดิจิทัล     คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีได

ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคพิเศษและการรวมภาพ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้    1) เปนเพศชาย (12 คน)  คิดเปนรอยละ 40  เปนเพศหญิง จํานวน (18 คน)  คิดเปนรอยละ 60 

2) อายุของกลุมตัวอยาง  18-20  ป จํานวน (5 คน) คิดเปนรอยละ  16.67  อายุ  21-25  ป     จํานวน 

(25 คน) คิดเปนรอยละ 83.33       และกลุมตัวอยางท้ังหมดกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3    คณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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                        3.2  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอส่ือวีดิทัศนการสอน เรื่องเทคนิคการ

สรางฉากในสตูดิโอเสมือน ท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศน

การสอนเรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual 

Studio) 

 

                        ประเด็นคําถาม 

                                                                                                              
1. รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ                                3.70         0.46              มาก 

2. เปนสื่อวีดิทัศนท่ีแปลกใหม                                   3.53      0.50              มาก 

3. การออกแบบฉากสวยงามนาสนใจ   3.90      0.30      มาก 

4. ภาพสื่อความหมายตรงตามเนื้อหา                             3.50      0.50             มาก 

5. ความยาวของเรื่องเหมาะสม                                  3.89      0.35             มาก 

6. ความชัดเจนของภาพและเสียง                                  4.00               0.63              มาก 

7. กราฟกสวยงาม เขาใจงาย                                       3.87        0.46              มาก 

8. ตัวอักษร อานงาย ชัดเจน                                        3.77     0.53              มาก 

9. ชอบการใชฉากสตูดิโอเสมือน                                   3.78    0.46              มาก 

10. เทคนิคพิเศษท่ีนํามาใชเหมาะสม                              4.10               0.53             มาก 

11. การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับฉาก                       3.80               0.46              มาก 

12. เนื้อหาเปนประโยชนตอการนําไปใช                          3.84               0.47             มาก 

13. สามารถถายทอดเนื้อหาท่ีเปนจิตนาการได                  3.83               0.53              มาก 

14. อยากใหนําไปใชกับวิชาอ่ืนๆ                                   3.85              0.51               มาก 

15. ความพึงพอใจโดยภาพรวม                                    3.70              0.46              มาก 

 

                                 รวม                  3.74       0.28             มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2  คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน   เรื่อง เทคนิค

การสรางฉากในสตูดิโอเสมือน โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน      มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.74, SD = 0.28 )     โดยความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในเรื่องของเทคนิคท่ีนํา 

มาใชเหมาะสม ( X  = 4.10, SD = 0.53 ) รองลงมาคือ    ความชัดเจนของภาพและเสียง ( X  = 4.00, 

SD = 0.63 ) และเรื่องการออกแบบฉากสวยงามนาสนใจ ( X  = 3.90, SD = 0.30 )   

   ระดับคะแนน ( n = 30 ) 

  X                S.D.             ระดับ 
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4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

     1. นาจะมีการสาธิตการใชเครื่องใหชมดวย 

      2. ออกแบบฉากไดสวยงามและมีการเคลื่อนกลองท่ีเหมาะสม      แตฉากอาจจะดูแข็งไม

เหมือนฉากจริง 

     3. การเปลี่ยนฉากยังดูไมราบรื่นเทาท่ีควร 

     4. ศัพททางดานเทคนิคคอนขางมาก ควรมีการเพ่ิมคําอธิบายใหมากข้ึน



 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

         ในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน         โดยการใช

เทคโนโลยสีตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) นี้ มีวัตถุประสงค    1) ศึกษารูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน

การสอน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน 2)พัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน โดยการ

ใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  และ 3)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี

สื่อวีดิทัศนการสอน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน 

 

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย  
            5.1.1  ศึกษารูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน    โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D 
Virtual Studio) 

       5.1.2  พัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  
            5.1.3  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการ
สอน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน 

 
5.2 ขอบเขตของการวิจัย 

      5.2.1 ดานเนื้อหา  

                      การพัฒนารูแบบการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน         โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

(3D Virtual Studio)  เม่ือไดศึกษาและไดกระบวนการการผลิตสื่อวีดิทัศนแลว       ผูวจิยันําไปผลิตสื่อ

วีดิทัศนการสอนเรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือนในรายวิชาเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (Virtual 

Studio) ความยาวประมาณ 10 นาที 

          5.2.2 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

                   ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยี

สือ่สารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน   243 คน 

                    กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้นปท่ี 3  ปการศึกษา 2560    สาขาวิชา

เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จํานวน 

30 คน 
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5.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้แบงเปน 

1.  การพัฒนาวีดิทัศนการสอน เรื่องเทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือนโดยการใชเทคโนโลยี

สตูดิโอเสมือน ความยาว 10 นาที 

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค  เปนแบบวัด

ท่ีใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)   5  ตัวเลือก จํานวน  15  ขอ   

3. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนยัและแบบเติมคํา จํานวน  

20  ขอ 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน    เรื่องเทคนิคการสราง

ฉากในสตูดิโอเสมือน   แบงเปน 3 ตอน     คือ 1) ขอมูลท่ัวไป  2) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อ   

วีดิทัศนการสอน   ซ่ึงเปนแบบวัดท่ีใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ 

3) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

   

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

 1.  ประชุมเตรียมการดําเนินการกับอาจารยผูสอน  เตรียมสถานท่ีและอุปกรณในการฉายสื่อ

วีดิทัศนการสอน  

 2.  การจัดกลุมตัวอยาง  นักศึกษาระดับปริญญาตรี   ชั้นปท่ี 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิค

พิเศษและการรวมภาพ  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2560  จํานวน 1  หองเรียน 30 คน โดยใชการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive   Sampling)  

3.  เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 

     3.1  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ สื่อวีดิทัศนการสอน เรื่อง  เทคนิคการสรางฉากใน

สตูดิโอเสมือน ความยาว 10 นาที 

     3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบ

ประเมินความพึงพอใจนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน      

โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

     4.1  ทดสอบดวยแบบทดสอบกอน - หลังเรียน  

     4.2  วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ   โดยใชโปรแกรม IBM SPSS Statistics ใน

การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 
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5. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน    เรื่อง    เทคนิคการสรางฉาก

ในสตูดิโอเสมือน    โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน ความยาว 10 นาที     ท่ีไดพัฒนาข้ึน    โดยใช

แบบสอบถามความพึงพอใจ  และนาํขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ   สรุปผลและอภิปรายผล  

รวมท้ังขอเสนอแนะในการนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชและเง่ือนไขการนําไปใช 

 

5.5 สรุปผลการวิจัย 
 
   5.5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพจากกลุมผูเช่ียวชาญ 
             จากการพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน โดยการใช

เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน   ผูวิจัยไดนํา

สื่อวีดิทัศนท่ีไดพัฒนาข้ึน  นําไปตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม     โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 

ทาน  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน   ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อวีดิทัศน 2 ทาน และ

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสตดูิโอเสมือน (3D Virtual Studio) 1 ทาน ไดผลสรุปการประเมินตรวจสอบ

คุณภาพ ของสื่อวีดิทัศนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) ดานเนื้อหาอยูใน

ระดับดี  ( X  = 3.80, SD = 0.26)  ดานเทคนิคอยูในระดับดี  ( X  = 3.70, SD = 0.18)  

 

    5.5.2 สรุปผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง 
 
                    5.5.2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 

                          ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี  ท่ีไดลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคพิเศษและการรวมภาพ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561จํานวน 

1  หองเรียน    โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)  โดยพิจารณาจากการให

ความรวมมือและสนใจในเรื่องเทคโนโลยสีตูดิโอเสมือน  จํานวน 30 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  1) เปน

เพศชาย (12 คน)   คิดเปนรอยละ 40 เปนเพศหญิง จํานวน (18 คน) คิดเปนรอยละ 60     2) อายขุอง

กลุมตัวอยาง 18-20  ป  จํานวน (5 คน)   คิดเปนรอยละ  16.67   มีอายุ  21-25  ป  จํานวน (25 คน) 

คิดเปนรอยละ 83.33 และกลุมตัวอยางท้ังหมดกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
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                     5.5.2.2 สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ของกลุมตัวอยาง 

                             จากผลการวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง ปรากฏวา 

คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน ( X = 14.90)  สูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบกอนเรียน  

( X = 10.30)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 

 

           5.5.2.3 คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอส่ือวีดิทัศนการสอน เรื่อง เทคนิค

การสรางฉากในสตูดิโอเสมือน  โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)  

                   คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน      เรื่อง เทคนิค

การสรางฉากในสตูดิโอเสมือน    โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน   มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.74, SD = 0.28 )   โดยความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในเรื่องของเทคนิคท่ี

นํามาใชเหมาะสม ( X  = 4.10, SD = 0.53 ) รองลงมาคือ ความชัดเจนของภาพและเสียง ( X  = 4.00, 

SD = 0.63 ) และเรื่องการออกแบบฉากสวยงามนาสนใจ ( X  = 3.90, SD = 0.30 ) ตามลําดับ 

    

5.6 อภิปรายผล 

 

        5.6.1 ความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค 

          สื่อวีดิทัศนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) เรื่อง เทคนิค

การสรางฉากในสตูดิโอเสมือนท่ีพัฒนาข้ึน  ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน พบวามี

เนื้อหาท่ีนาสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจไดดี มีการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  มีความคิด

สรางสรรคในการออกแบบฉาก มีการเลือกใชรูปแบบตัวอักษร   ขนาดและสีท่ีอานงาย    มีการจัดวาง

องคประกอบของภาพกับพ้ืนท่ีท้ังหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ   การมีปฏิสัมพันธระหวางฉากกับอาจารย

ผูสอน มีการจําลองเหตุการณหรืออธิบายดวยกราฟกตางๆ จึงทําใหมีความสนใจมากข้ึน   มีการใชสื่อ

หลายๆ รูปแบบ เชน กราฟก แอนิเมชัน ภาพวีดิทัศนเพ่ิมเติมเขามา จึงทําใหสื่อมีความสนใจ และผูเรียน

สามารถเขาใจเนื้อหามากข้ึน 

 

     5.6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 

              จากผลการวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยาง ปรากฏวา  

คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน ( X = 14.90)    สูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบกอนเรียน   

( X = 10.30)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นวาเม่ือกลุมตัวอยางเม่ือไดชมสื่อการสอน

แลว กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจมากข้ึน      ซ่ึงตรงกับความเห็นของ  ตรีรัตน  จันทรตรี และคณะ 



71 
 

(2557)  ไดมีการนําเทคนิคการสรางฉากเสมือนจริง (Virtual Set)  สามารถนําการสรางฉากเสมือนจริง 

(Virtual Set) ในทํารูปแบบการสอน ในเรื่องของประวัติศาสตรในสมัยตางๆ ไดอยางดี เพราะเทคโนโลยี

สตูดิโอเสมือน     สามารถสรางฉากไดหลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ     และประหยัดคาใชจายในการ

สรางฉาก 

 

         5.6.3 ความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง 

         5.6.3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอส่ือวีดิทัศนการสอน    เรื่อง เทคนิคการ

สรางฉากในสตูดิโอเสมือน โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน                                  

                               ผลการประเมินจากกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน  พบวา        มีผลคะแนน

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนการสอน   เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน โดย

การใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  มีคะแนนเฉลีย่ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X  = 3.74, SD = 0.28 )   

โดยความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในเรื่องของเทคนิคท่ีนํามาใชเหมาะสม ( X  = 4.10,SD = 0.53 ) 

รองลงมาคือ ความชัดเจนของภาพและเสียง ( X  = 4.00, SD = 0.63 )     และเรื่องการออกแบบฉาก

สวยงามนาสนใจ ( X  = 3.90, SD = 0.30 ) ตามลําดับ   

         จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา การสรางฉากจากเทคโนโลยีเสมือน         สามารถ

ออกแบบฉากไดหลากหลายรูปแบบตามเนื้อหาท่ีตองการ       ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ อรรถวิทย  

สุดแสง และคณะ (2554)  ท่ีกลาววา ระบบสตูดิโอเสมือนจริง : Broadcaster  มาใชในการผลิตรายการ

โทรทัศน     ซ่ึงเปนการประหยัดตนทุนคาใชจายในการผลิตรายการโทรทัศน  ทดแทนการสรางฉากโดย

ใชฉากจริง  ท่ีมีความสวยงาม   โดยใชคอมพิวเตอรกราฟก  ในการถายทํารายการโทรทัศน คอมพิวเตอร

จะทําการประมวลผลเพ่ือสรางเปนภาพใหเหมือนวามีฉากอยูจริง  ซ่ึงทําใหสามารถสรางฉากตางๆ  ท่ีไม

สามารถสรางไดจริงในสตูดิโอได  

 

5.7 ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญและกลุมตัวอยาง 
     จากขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค    ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะใน

เรื่องการออกแบบใหสวยงาม   ตองอาศัยความเชี่ยวชาญในการออกแบบฉากใหเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีจะ

นําเสนอ  การเคลื่อนไหวของกลองในโปรแกรมยังเคลื่อนท่ีไดยังไมสมบูรณ   ซ่ึงผูวิจัยจะนําขอเสนอแนะ

ตางๆ ไปปรับปรุงใหสมบูรณมากข้ึน      สวนขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง       เคยเห็นการใชฉากท่ีใช

เทคโนโลยีเสมือน (3D Virtual Studio) ซ่ึงสามารถใสเทคนิคหรือการนําเสนอไดมากกวานี้   แตโดยรวม

แลวถือไดวาเปนสื่อวีดิทัศนท่ีนาสนใจ และนาจะนําไปใชในเนื้อหาหรือวิชาอ่ืนๆ ไดเปนอยางดี 
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5.8 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครั้งตอไป 
             5.8.1 การใชระบบเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) เปนเครื่องมือท่ีมีราคาสูง  
ซ่ึงเราสามารถใชวิธีการถายทําบนฉากสีเขียวแลวนําไปตัดตอในโปรแกรมตัดตอแทนก็ได 
              5.8.2  การออกแบบฉากโดยใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  (3D Virtual Studio)      สามารถ
ออกแบบเปนฉากตามสถานการณตางๆ  และเพ่ิมเติมในเรื่องของการใสกราฟกเคลื่อนไหวท่ีเปนสามมิติ
มากข้ึนและการเคลื่อนกลองในโปรแกรมใหมีความหลากหลายมากข้ึน 
              5.8.3  ผูสอนตองมีความรูในเรื่องของการสอน     โดยการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D 
Virtual Studio)  ในเรื่องการมีปฏิสัมพันธกับฉากและตองอาศัยการฝกปฏิบัติกับฉากมากข้ึน   กอนการ
บันทึกภาพการสอนจริง     และผูปฏิบัติงานหรือ Switcher      ตองมีทักษะในการลําดับภาพ  การวาง
ตําแหนงองคประกอบภาพรวมท้ังมีความชํานาญในการใชเครื่องมืออยางมาก

https://www.google.com/search?q=switcher&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwifp6qFxN_dAhUJtI8KHVG_CqsQBQgiKAA
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ภาคผนวก ก 

1.  รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

2.  หนังสือเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญประเมินแบบสอบถาม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประนอม  พันธไสว  

   ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ดร.เกียรติศักดิ์  สองแสง  

3. อาจารยวิษณุพร  อรุณลักษณ 

   ภาควิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

รายช่ือผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพส่ือดานเนื้อหา       

       1. อาจารยธีรศานต  ไหลหลั่ง  

   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยสีื่อดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

       2.นายทศพล บุญใส   

          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

       3. นายดํารงศักดิ์  ศรัทธาคม  

           นักวิชาการศึกษา ฝายผลิตสื่อการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รายช่ือผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพส่ือดานเทคนิค 

       1. นายชุติพงค  ปงเมือง  

          ตําแหนง ชางภาพ / ออกแบบกราฟก  บริษัท ซุปเปอร เอส เทคโนโลยี จํากัด 

      2. นายกษม  ทับงาม  

         ตําแหนงเจาหนาท่ีตัดตอสื่อออนไลน งานสรางสรรคการผลิตสื่อออนไลน ศูนยพัฒนาสื่อใหม 

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai PBS) 

      3. นายพิสิฐ ทองเหลี่ยม  

ตําแหนง Video Editor และ Photographer บริษัท The Zero Publishing  
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                                           ภาคผนวก ข 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  แบบประเมินคุณภาพส่ือวีดิทัศนการสอน  เรื่อง  เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน 
    สําหรับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค 

2.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวีดิทัศนการสอน เรื่อง เทคนิคการสราง  

     ฉากในสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)  

          3.  แบบทดสอบกอน -หลัง เรียน เรื่อง เทคนิคการสรางฉากสตูดิโอเสมือนจริง (3D Visual   

              Studio) 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง  เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 
คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
           การกําหนดความหมายของคะแนนใหกับตัวเลือกในแบบสอบถามแตละขอดังนี้   
    5   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 

4   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดี 
3   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
2   คะแนน    หมายถึง  ควรปรับปรุงแกไข 
1   คะแนน    หมายถึง  ใชไมได 

 
รายการ ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ใชไมได 

1.เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
- เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      
- เนื้อหามีความถูกตอง      
- การอธิบายเนื้อหาชัดเจน      
- ลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม      
- ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา      
2.ภาพและเสียงบรรยาย 
- ภาพสอดคลองกับเนื้อหา      
- ความถูกตองของเสียงบรรยาย      
 
  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        
                                                               ลงชื่อ...................................................... ผูประเมิน 
                                                                           (.....................................................) 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนการสอน  เรื่อง  เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3    

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค 

คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย / ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
           การกําหนดความหมายของคะแนนใหกับตัวเลือกในแบบสอบถามแตละขอดังนี้   
    5   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดีมาก 

4   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพดี 
3   คะแนน    หมายถึง  มีคุณภาพปานกลาง 
2   คะแนน    หมายถึง  ควรปรับปรุงแกไข 
1   คะแนน    หมายถึง  ใชไมได 

 
รายการ ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ใชไมได 

1.เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
  - เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      
  - วิธีการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ      
  - การอธิบายเนื้อหาชัดเจน      
  - ลําดับการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม      
  - ความเหมาะสมในการสรุปเนื้อหา      
2.ภาพและตัวอักษร 
  - ภาพสอดคลองกับเนื้อหา      
  - ภาพชัดเจนและมีคุณภาพ      
  - ภาพสอดคลองกับคําบรรยาย      
  - องคประกอบของภาพเหมาะสม      
  - ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม อานงาย 
ชัดเจน 

     

  - ตําแหนงของตัวอักษรมีความเหมาะสม      
3. เสียงบรรยายและดนตรี 
  - เสียงบรรยายเหมาะสมกับเนื้อหา      
  - เสียงบรรยายฟงงาย ชัดเจน      
  - เสียงดนตรีประกอบเหมาะสมกับการ
นําเสนอ 

     

4. ดานการออกแบบฉาก      
  - ฉากความเหมาะสมกับเนื้อหา      
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รายการ ความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง ใชไมได 

- ความสวยงามของฉาก      
- การมีปฏิสัมพันธระหวางฉากกับผูบรรยาย      
- ฉากดึงดูดความสนใจ      
- ฉากมีความเสมือนจริง      
5.เทคนิคการนําเสนอ      
  - เทคนิคการตัดตอเหมาะสม      
  - ระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสม      
  - ภาพรวมของการนําเสนอ      
 
 
  ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        
                                                               ลงชื่อ...................................................... ผูประเมิน 
                                                                     (.....................................................)
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวีดิทัศนการสอน 

เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)  

 
คําชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการรูปแบบ  

            การนําเสนอและเทคนิคในการผลติสื่อวีดิทัศน และจะนําผลไปพัฒนารปูแบบวีดิทัศนในลําดบัตอไป 

โดยใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

                                  5    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ 

4    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

3    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

2    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

1    หมายถึง   ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

            เพศ                  ชาย                 หญิง 

            อายุ                  ต่ํากวา 15 ป      16 – 20 ป     21 - 25 ป      26 ป ข้ึนไป 

            คณะ              ...................................     ชั้นป  ............................. 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวีดิทัศนการสอน เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตดูิโอเสมอืน (3D Virtual 

Studio)  

ขอ เร่ืองท่ีประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. เน้ือหาถูกตองชัดเจน      
2. ความนาสนใจของเน้ือเรื่อง      
3. เน้ือเรื่องเปนประโยชนตอการนําไปใช      
4. ความยาวของเรื่องเหมาะสม      
5. รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ      
6. ความชัดเจนของภาพ      
7. ภาพสื่อความหมายชัดเจน      
8. ตัวอักษร อานงาย ชัดเจน      
9. กราฟกสวยงาม เขาใจงาย      
10. เสียงบรรยายและเสยีงประกอบชัดเจน      
11. การออกแบบฉากสวยงามมีความนาสนใจ      
12. การมีปฏสิัมพันธระหวางผูสอนกับฉาก      
13. เทคนิคพิเศษท่ีใชเหมาะสม      
14. ความตอเน่ือง      
15. ความเหมาะสมโดยรวม      
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบกอน - หลังเรียน 

เรื่อง เทคนิคการสรางฉากสตูดิโอเสมือนจริง (3D Visual Studio) 

คําช้ีแจง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอใดไมใชจุดเดนของการใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือนจริง (Visual Studio) 

ก. สามารถเตรียมการไดรวดเร็วกวาการสรางฉากจริงข้ึนมา 

ข. สามารถถายทําไดในสตูดิโอไดอยางเดียว 

ค. สามารถเลือกกําหนดมุมมองภาพในฉากเสมือนไดหลายตําแหนง  

ง. สามารถสรางสรรค กราฟก ตัวหนังสือหรือภาพเคลื่อนไหวใหมีพ้ืนท่ีบางสวนในฉากเสมือนได 

2. องคประกอบหลักของเครื่อง TriCaster 410 มีอะไรบาง 

ก. Dashboard, Monitoring, Live Control, Tabbed Modules 

ข. Menu, Camera Setting ,Proc Amp Camera, Live Matte  

ค. Menu, Camera Setting, Live Control, Tabbed Modules 

ง. Dashboard, Monitoring, Proc Amp Camera, Live Matte  

3. ขอใดคือหลักการจัดไฟสําหรับการถายทําบนฉาก Green Screen 

         ก. เลือกใชวัสดุท่ีสะทอนแสงนอยท่ีสุด 

ข. พยายามใหแบบยืนอยูหางฉากหลังมากท่ีสุด 

ค. ควรใชกลองตัวเดียว ทําใหภาพท่ีออกมาดูนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

ง. ก และ ข ถูกตอง 

4. การสรางฉากใน Virtual Studio ควรสรางในลักษณะใด 

          ก. ควรสรางฉากท่ีมีแนวลึก ทําใหภาพดูมีมิติ 

ข. ไมควรใสภาพเคลื่อนไหวไปในฉาก 

ค. ตรงในท่ีจะใสภาพ Insert ใหใสพ้ืนสีเขียวไว 

ง. สรางฉากใหมีขนาด 1920 x 1080 pixel เทานั้น 

5. เลือกสัญญาณภาพจากกลองเขามาในเครื่อง Tri Caster 410 ใชคําสั่งใดในชอง Camera 

           ก. Proc Amp Camera 

ข. Live Matte  

ค. Camera Setting 

ง. Input Setting 

6. เม่ือเราทําการ Keying พ้ืนสีเขียวแลว ยังมีสีเขียวหลงเหลืออยู จะมีวิธีแกปญหาอยางไร 

           ก. จัดไฟเพ่ิมและใหแสงไฟสวางท่ัวถึงตัวพิธีกร 

ข. ปรับคา Tolerance , Smoothness, และ Luma Limit 

ค. ขอ ก และ ข ถูกตอง    ง. ปรับคา Hotsports Keying  
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7. ถาตองการลดขนาดภาพบางสวนของกลอง หรือการ Crop ภาพตองไปปรับท่ีทําสั่งใด 

           ก. Edges 

ข. Tracker  

ค. PTZ 

ง. LiveMatte  

8. เม่ือเราสรางฉากเสร็จแลวจะนําฉากเขามาในโปรแกรมจะตองไปท่ีคําสั่งใด 

         ก. Virtual Studio Setting 

         ข. Live Matte  

         ค. Virtual Set Import 

         ง. Virtual Set Editor  

9. M/E อะไร 

         ก. คําสั่งในการกําหนดลักษณะของ Virtual Set 

         ข. คําสั่งในการ Virtual Set Editor  

         ค. คําสั่งในการ Holographic Livesets 

         ง. คําสั่งในการปรับ Audio Configuration  

10. ในการซอนพิธีกรกับฉาก ใชเทคนิคใดบาง 

          ก. Holographic Livesets 

ข. Live Virtual Sets 

ค. Keying , Live Matte  

ง. P2P 
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จงใชภาพนี้ตอบคําถามตอไปนี้ 

 
 

 

ขอความตอไปนี้ตรงกับตัวอักษรใด 

11. ปุมท่ีให DSK แสดงผล คือปุมใด    

12. เลือกฉาก Virtual Sets คือปุมใด   

13. Play ภาพ Insert  คือปุมใด         

14. กําหนดลักษณะภาพใน Virtual Sets เชน ภาพจากกลอง และเลือกภาพท่ีจะใช Insert คือปุมใด  

15. กําหนดตําแหนง ขนาดของฉาก Virtual Sets และ DSK คือปุมใด    

 

16. สวนใหญภาพท่ีจะนํามา Insert ในรายการจะนําเขามาเตรียมไวในชองใด 

ก. DDR1 

ข. Buffer 

ค. GFX  

ง. Net 

17. จะสรางตัวอักษรหรือขอความตางๆ จะตองไปสรางท่ีคําสั่งใด 

ก. Buffer 

ข. DDR2 

ค. GFX  

ง. ก และ ข ถูกตอง 

 

A 

B 

C 

D 

E 
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18. ถาเราตองการภาพและเสียงมาจากกลอง จะตองปรับคาในชอง Audio เปนคาใด 

ก. SDI Embedded 

ข. Line 

ค. Audio Configuration  

ง. ก และ ข ถูกตอง 

19. DSK CHANNELS จะสัมพันธกับคําสั่งใด 

ก. DDR1 

ข. Buffer 

ค. GFX  

ง. ถูกทุกขอ 

20. ไฟลท่ีบันทึกเครื่อง Tri Caster 410 จะตองใชลักษณะใด 

ก. AVI 

          ข. QuickTime 

ค. H.264 

ง. ข และ ค ถูกตอง 

 

เฉลยแบบทดสอบกอน - หลังเรียน 

          1. ข.       2. ก. 

          3. ง.    4. ก. 

          5. ง.    6. ค. 

          7. ก.    8. ง. 

          9. ก.    10.   ค. 

          11. E    12. B 

          13. C    14. A 

          15. D    16. ก. 

          17. ค.    18. ก. 

         19.  ง.    20.  ง
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ภาคผนวก ค 

บทวีดิทัศนการสอน 

เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)  
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บทวีดิทัศนการสอนเรื่อง 

เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) 

ความยาว  10 นาที 

ท่ี ภาพ คําบรรยาย/เสียง 
1. 

 

ดนตรี 

2. CG  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดนตรี 

3. CG                เสนอ ดนตรี 
4. CG          วีดิทัศนการสอน เรื่อง 

เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน 
(Virtual Studio) 

ดนตรี 

5. 

 

         สวสัดีครับ สําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรูใน
เรื่อง    ของเทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน 
(Virtual Studio)    กอนอ่ืนเราตองทําการเรียนรู
และทําความเขาใจกับ         ระบบสตูดิโอเสมือน 
(Virtual Studio) กันกอนนะครับ 
 

6. 

 
 

สําหรับระบบสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) นั่น
นะครับ เปนการพัฒนาจากสตูดิโอท่ีใชในการถาย
ทําโดยปกติท่ัวไป  จะตองใชการออกแบบและทํา
ฉากท่ีเปนของจริง         ซ่ึงจะทําใหเราตองเสีย
งบประมาณในการออกแบบฉากแตละงานเปน
จํานวนมาก 

7. 

 

     จึงทําใหมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรข้ึนมา 
เพ่ือใหการนําเสนอรูปแบบรายการท่ีมีความนา 
สนใจมากยิ่ง ซ่ึงระบบสตูดิโอเสมือน  สามารถลด
ขอจํากัดในการสรางฉากโดยสามารถใชโปรแกรม
กราฟกออกแบบไดตามความตองการลด
งบประมาณในการสรางฉากและมีลูกเลนตางๆ  
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8. 

 

ซ่ึงระบบสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) ท่ีเราจะ
ไดนําเสนอวันนี้เปน TriCaster 410 Virtual Sets 
 
 
 

9. 

 

ในการทําหองสตูดิโอเสมือน   (Virtual Studio) 
จะประกอบดวยหอง  
1.  สตูดิโอท่ีมีฉากสีเขียว หรือ GreenScreen  
 
 
 

10. 

 

2.  กลองถายทําพรอมขาตั้งกลอง 
 
 
 
 
 

11. 

 

3.  ไฟ  ท่ีใชในการใหแสงสวาง จะเปนแบบแขวน
บนเพดานหรือใชในลักษณะตั้งกับพ้ืนก็ได 
 
 
 
 

12. 

 

4. ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone) 
 
 
 
 
 

13. 

 

5. Intercom ระบบไรสาย 
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14. 

 

6. สายสัญญาณภาพ เชน สาย SDI , สาย HDMI 
และสาย XLR 
 
 
 
 

15. 

 

สําหรับเครื่อง TriCaster 410 Virtual Sets ก็จะ
ประกอบดวย ตัว CPU , จอ Monitor, คียบอรด 
และเมาส เหมือนคอมพิวเตอรท่ัวไป  
 
 
 

16. 

 

สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณภาพจากกลองวิดีโอ 
เราจะใชสาย SDI ตอเขามาในชอง SDI IN ได 4 
ชอง ซ่ึงสามารถนําสัญญาณท้ังภาพและเสียงเขา
ในโปรแกรมได  จะมาสัญญาณภาพเอาออกเปน
สาย HDMI Out ไปยังจอคอมพิวเตอรท้ัง 2 จอ 
และสาย HDMI Out ไปยังจอโปรเจทเตอร 

17. 

 

หนา Interface ของตัว TriCaster 410 Virtual 
Sets จะประกอบดวย ชอง Camera 1-4, ชอง 
Preview Monitor, Program Monitor, M/E 
Buses, M/E Effects, Audio Mixer 
 
 

18. 

 

นอกจากหนาจอ Interface จะมีตัว Switcher ท่ี
มีปุมเหมือนในหนาจอ   จึงสามารถคลิกท่ีจอหรือ
กดปุมบน Switcher ได 
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19. 

 

เราไดรูถึงสวนประกอบของเครื่อง TriCaster 410 
กันแลวนะครับ ตอไปเราจะมาดูถึงการใชงานของ
เครื่อง TriCaster 410 Virtual Sets      ก็กดปุม 
Open   แลวรอจนเขาไปในโปรแกรม  TriCaster 
410  
 
 

20. 

 

เม่ือเขามาในหนาตาง Home ของโปรแกรม จะมี
ปุมอยู 4 ปุม คือ ปุม New , ปุม Open, ปุม 
Add-ons, ปุม Help ปุม Shutdown และปุม 
Help ซ่ึงถาเราจะสราง Project ใหม ใหคลิกท่ี 
ปุม New ถามี Project ท่ีสรางไวแลว ใหกดปุม 
Open 

21. 

 

สมมติวา เราจะสราง New  Project ข้ึนมาใหม 
ใหกดท่ีปุม New ก็จะมีหนาใหเราตั้งคาตางๆ คือ 
การตั้งคาในสรางงานใหม New Project 
โปรแกรม TriCaster 410 
 
 

22. 

 

1. Enter Session Name     เปนกําหนดชื่อของ
งาน     ถาไมการเปลี่ยนแปลง โปรแกรมจะตั้งชื่อ
เปนวันเดือนป 
 
 
 

23. 

 
 

2. Template   เปนการเลือก  Template     ท่ี
โปรแกรมสรางไวให 
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24. 

 

3. Volume     เปนการกําหนดพ้ืนท่ีการเก็บไฟล
งานและไฟลวีดิโอตางๆ 
 
 
 
 

25. 

 

4. Video Standard  เปนการกําหนด   Format 
ของไฟลวีดิโอ โดยท่ัวไปจะเลือกเปน PAL 
 
 
 
 

26. 

 

5. Resolution     เปนการกําหนดความละเอียด
ของงาน โดยอาจจะเลือกเปน 1080i หรือ1080P 
เม่ือกําหนดคุณสมบัติของ Project งานเรียบรอย
แลวใหคลิกท่ีปุม Start Session แลวกดปุม 
Start Live Production 
 

27. 

 

6. Start Session เม่ือเราตั้งคาในสวนตางๆ เสร็จ
สิ้นแลว ก็ทํากาสรางโปรแกรมโดยกดปุม Start 
Session 
 
 
 

28. 

 

      หนาตอไปจะเปนหนาตางของ Start  Live 
Production ก็จะมี  
      ปุม Live เปนการเขาไปในโปรแกรม เพ่ือ
ทํางานบันทึกเทป  
 
          

29. 

 

      ปุม  Mange      เปนการเขาไปในแหลงของ
ขอมูลตางๆ  เชน   คลิปท่ีบันทึกไปแลว   ภาพนิ่ง 
Titles และเสียง 
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30. 

 

ปุม Graphics เปนการสรางตัวอักษร หรือกราฟก
เตรียมไว เพ่ือนําเขาไปใชในโปรแกรม 
 
 
 
 

31. 

 

 เขาในหนาโปรแกรม Input Setting  อันดับแรก
เราตองเซ็ตการนําภาพจากกลองวีดิโอเขามาใน
โปรแกรม สังเกตท่ีชอง Cameraจะมีเครื่องหมาย
รูปเฟอง คลิกท่ีรูปเฟอง เพ่ือเขาไปเซ็ตคาตางๆ 
คือ 
 

32. 

 

       Connection       ใหเลือกใหถูกตองตาม
สัญญาณภาพท่ีมาจากกลองวีดิโอและการตั้งไฟล 
Project 
          Proc Amp เปนการปรับสีภาพท่ีมาจาก
กลองวีดิโอ เชน ปรับความสวาง ความคมชัด 
          Edges   เปนสวนของการปรบัขนาดของ
ภาพจากกลองวีดิโอหรือการ Crop ภาพ    คลิกท่ี 
Reset คือ  การปรับคาใหเหมือนเดิม 

33. 

 

   คําส่ัง Live Matte 
       การ Live Matte หรือ Keying เม่ือปรับ
การนําภาพจากกลองวีดิโอเขามาในโปรแกรมดวย
คําสั่ง Input Setting แลว จะสังเกตวาพ้ืนหลังจะ
เปนสีเขียว ดังนั้นจึงจําเปนตองนําสีเขียวออกมา 
เพ่ือท่ีจะไดทําการซอนฉากไดดวยคําสั่ง Live 
Matte หรือการ Keying ในกระบวนการตัดตอ 
วิธีการคือใหคลิกท่ีหลอดหยดสี แลวนําไปวางท่ีสี
ท่ีตองการเอาออก คือสีเขียว พ้ืนหลังสีเขียวก็จะ
หายไป 
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34. 

 

ในกรณีท่ีทําการ Live Matte แลวพ้ืนหลังยังมีสี
เขียวเหลืออยูใหปรับคาตางๆ คือ 
       Tolerance คือการ  Live Matte ใหเขา
ไปในพิธีการมากข้ึน ถาปรับมากเกินไป อาจะทํา
ใหกินเขาไปในตัวพิธีกร อาจทําใหหูแหวง หรือ
อวัยวะของพิธีกรขาดหายไปได 
        Smoothness คือกําหนดใหการ Live 
Matte มีขอบท่ีนุมนวลข้ึน 
        Luma Limit คือ การกําหนดคาของการ 
Live Matte สาจะใหไดเทาไร 
        Reset คือ  การปรับคาใหเหมือนเดิม 

35. 

 

       ในการ Live Matte ตองอาศัยกระบวนการ
จัดแสงดวย เพราะจะตองจัดแสงใหสวางท่ัวถึง
พิธีกร ตําแหนงการยืนของพิธีกรท่ีไมใกลฉาก
เกินไป หรืออาจจะใชวิธีการ Crop ภาพเขามามี
สวนเก่ียวของดวยก็ได แลวแตประสบการณของผู
ทํางาน 
 

36. 

 

       ตอไปเรามาเรียนรูในเรื่องของการสรางฉาก 
Virtual Set การสรางฉาก Virtual Set สามารถ
ทําไดถึง 4 ฉาก คือ M/E 1- M/E4 ซ่ึงในเครื่อง 
TriCaster 410 นี้ มีฉากท่ีโปรแกรมสามารถ
นํามาใชได หรือสามารถสรางฉากข้ึนมาเองไดโดย
จะกลาวในข้ันตอนตอไป ซ่ึงการสรางฉาก Virtual 
Set นั้นจะใช ในสวนของ Live Control 

37. 

 
 

การสรางฉากใน VIRTUAL SETS ดวย
โปรแกรมอ่ืนๆ 
           การใชฉาก VIRTUAL SETS นอกจาก 
Template ท่ีโปรแกรมใหมาแลว สามารถสราง
ข้ึนจากโปรแกรมอ่ืนๆ ได เชน โปรแกรมกราฟก 
2 มิติ ไดแก Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator   
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38. 

 

หรือสรางจากโปรมแกรม 3 มิติ เชน 3D Max  
Maya  หรือสรางแกท่ีเคลื่อนไหวได เชน  Adobe 
After Effect แตสิ่งสําคัญของการออกแบบฉาก
นั้น เนนเปนการสรางฉากท่ีมีแนวลึกเขาไป  ดู
เปน 3 มิติ และการวางตําแหนงของพิธีกรใหอยู
ระหวางโตะพิธีกรกับฉาก 
 

39. 

 

การสรางฉากใน VIRTUAL SETS มีหลายลักษณะ 
ซ่ึงจะข้ึนอยูกับลักษณะของรายการ หรือจะใช
เทคนิคการทํา PinP คือมีภาพ 2 ภาพอยูในจอ
เดียวกัน 

 
 

40. 

 

การสรางฉากใน Virtual Set ในลักษณะ 
Holographic Live 
      เปนการสรางฉากจากการภาพนิ่งมีทีลักษณะ
พาโนรามา ซ่ึงในโปรแกรมสามารถใหพิธีกรยืนพูด
อยูบนฉาก และสามารถเคลื่อนฉากใหสอดคลอง
กับทิศทางการเดินของพิธีกรได  การสรางฉาก
แบบนี้ สามารถทําไดโดยการถายทําภาพนิ่ง
หลายๆ ภาพ มาตอกันเปนพาโนรามา 

41. 

 

การนําฉากเขามาในโปรแกรม  
     เม่ือเราออกแบบฉากในโปรแกรมตางๆ เสร็จ
เรียบรอยแลว ในกรณีนี้ขอยกตัวอยางการนําฉาก
ท่ีทําจากโปรแกรม Adobe Photoshop เขามา
ในโปรแกรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

       1. การไปท่ีคําสั่ง Add-ons แลวเลือก  
Virtual Set Editor 

42. 

 

      2. ไปท่ีคําสั่ง Browse หรือ Form 
Photoshop  เพ่ือหาไฟลฉาก    ขอสําคัญในการ
สรางฉาก คือ  ไมควรมีหลาย layer มากนัก และ
จะตองเหลือ layer ของพิธีกรไวดวย 
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43. 

 

     3. เม่ือเราแกไขฉากเสร็จแลว ใหไปท่ีคําสั่ง 
File แลว เลือก Export To เลือก This 
TriCaster 
 
 
 

44. 

 

     จากนั้นก็สามารถนําฉากไปใชในโปรแกรม 
TriCaster 410 โดยการคลิกเครื่องหมายบวก 
แลวหาไฟลฉาก และสามารถปรับตําแหนงของ
ฉากได ในคําสั่ง Effect Preset Editor 
 
 

45. 

 

เม่ือเรานําฉากเขาในโปรแกรมแลว ตอไป
จะเปนการนําฉากกับพิธีกรมาซอนกัน สังเกตท่ี 
Switcher จะมีปุมคําสั่ง M/E Buses จะแบงเปน
แถว A กับ แถว B ซ่ึงจากตัวอยางจะเห็นวา เรา
ไดออกแบบฉากโดยให A เปนภาพพิธีกร และ B 
เปนภาพท่ีจะ Insert ในรายการ  

46. 

 

เม่ือเราเลือกตามท่ีอธิบายมา ภาพของ
พิธีกรจะซอนกับฉากท่ีเราสรางมาและจะมีภาพ 
Insert ตามจุดท่ีเราใหแสดงภาพ และเราสามารถ
สรางฉากเตรียมไวได 4 ฉาก โดยกดปุมท่ี 
Switcher ท่ี ชองคําสั่ง live Control V1-V4 

 
 

47. 

 

เปนอยางไรบางครับสาํหรับวันนี้ ในการออกแบบ
ฉากสตูดิโอเสมือนจริง หรือ Virtual Studio สวน
ใหญฉากท่ีออกแบบมา จะเนนเปนฉากท่ีแนวลึก
เขาไป และพิธีกรมีปฏิสัมพันธกับ หรือการสราง
เหตุการณจําลองข้ึนมา  เพ่ือทําใหผูชมไดเขาใจ
เหตุการณตางๆ ท่ีเรานําเสนอมากข้ึน    สําหรับ
ในตอนนี้ก็ขอจบการนําเสนอไวเพียงแคนี้นะครับ 
ขอบคุณครับ 
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48. CG  
ผลิตโดย  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ดนตรี 



 

                               ประวัตผูิวิจัย 

 

นายวันชัย  แกวด ี
ขอมูลท่ัวไป 

วันเดือนปเกิด   30 สิงหาคม  2522   อายุ  39 ป 

เช้ือชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ 

ท่ีอยูปจจุบัน บานพักราชการหอง 2834  ตึก 28  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                 ตําบลคลองหก   อําเภอธัญบุรี  จังหวัด ปทุมธานี   12110   

ท่ีอยูตามภูมิลําเนา บานเลขท่ี 30/1  หมู 9  ตําบล บึงคําพรอย  อําเภอ ลําลูกกา  จังหวัด 

ปทุมธานี                         12150   โทรศัพท 0-2904-7295 

Mobile: 08-5243-6010    E-Mail: wanchai_k@rmutt.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ ปริญญาตร ี  

 หลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ศษ.บ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) 

                                                      (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)   

 สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา  :   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

          ปการศึกษาท่ีจบ  2544 

               

ระดับ ปริญญาโท  

 หลักสูตรท่ีจบการศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

 สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

 ช่ือสถาบันท่ีจบการศึกษา :   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    

                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ปการศึกษาท่ีจบ  2549 

หนวยงานท่ีสังกัด  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เขารับราชการ        1 มิถุนายน 2552 
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ความสามารถ 

1. เปนอาจารยพิเศษสอนในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา         ของคณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรม   วิชาเทคนิคพิเศษและการรวมภาพและวิชาเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual 

Studio) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

         2. เปนผูเชี่ยวชาญดานการผลิตสื่อวีดิทัศน , การทําเทคนิคพิเศษ, Virtual Studio, Motion 

Graphic 

         3. เปนกรรมการตัดสินผลงานดานการผลิตสื่อการศึกษา 

 

ผลงานท่ีเกิดความภาคภูมิใจในชีวิต 

         1. ตัดตอวีดิทัศนถวายใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงทอดพระเนตร 

ในพิธีเปดงานครูโลก ระหวางวันท่ี 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

 2. เปนชางภาพในงานพิธีตางๆ   เชน   เปนชางภาพในงานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ        

ชั้นสายสะพาย ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน  

           3. เปนชางภาพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตั้งแตป พ.ศ.

2546 จนถึงปจจุบัน  

           4. เปนชางภาพในการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเรือนจํากลางอุดรธานี  เรือนจํากลางราชบุรี 

ของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา และงานเสด็จพระราชดําเนินอีกหลายงาน 

ผลงานดานวิชาการ 

           1.  คูมือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการศึกษาโดยใชโปรแกรมAdobe Premiere Pro CS 6 

          2.  เอกสารประกอบการฝกอบรมการทําเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน     โดยใชโปรแกรม Adobe 

After Effect CS6 

          3.  คูมือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน  ดวยระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) 

โปรแกรม TriCaster 410 

          4.  คูมือปฏิบัติงานการบันทึกรายการโทรทัศนและระบบการถายทอดสด โดยใชโปรแกรม 

Wirecast 
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