
 สรุปเนื้อหาบทเรียน 
การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรูแ้บบ Micro Learning 

โดย  นางเดือนเพ็ญ  ธัญญะวานิช นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

เป้าหมายการเรียนรู ้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ Micro Learning ได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้เรียนสามารถประยุกตใ์ช้วิธีการเตรียมตัวผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ได้ 
3. ผู้เรียนสามารถประยุกตใ์ช้เครื่องมือการผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ได้ 

วิทยากร 

 ดร. ธีรตัน์ โสดารตัน์ 

ประเด็นการเรียนรู ้

1. ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ Micro Learning 
2. เตรียมตัวผลติคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้ 
3. เครื่องมือการผลติคลิปสัน้เพื่อการเรียนรู้ 

ประมวลรายวิชา 
 แบบทดสอบ Pre Test 
 บทที่ 1 บทแนะน ารายวชิา 

วิดีโอ, 1 นาท ี
 บทที่ 2 ท าความรู้จกั Micro Learning 

วิดีโอ, 8 นาท ี
 บทที่ 3 ข้อแตกต่างระหว่าง e-Learning กับ Micro Learning 

วิดีโอ, 12 นาท ี
 บทที่ 4 ความส าคัญของ Micro Learning 

วิดีโอ, 7 นาท ี
 บทที่ 5 หัวใจและองค์ประกอบของ Micro Learning 

วิดีโอ, 7 นาท ี
 บทที่ 6 ข้อแตกต่างของการเรียนรู้แต่ละประเภท 

วิดีโอ, 12 นาท ี
 บทที่ 7 การเตรียมการกอ่นการผลติให้โดนใจ 

วิดีโอ, 10 นาท ี
 บทที่ 8 อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตคลิปสั้น 

วิดีโอ, 8 นาท ี
 บทที่ 9 เทคนิคการถ่ายท าด้วย มือถือ 

วิดีโอ, 9 นาท ี



 บทที่ 10 ศัพท์เกี่ยวกับการผลิต VDO 
วิดีโอ, 9 นาท ี

 บทที่ 11 ขนาดภาพที่เหมาะสมกับ Social Media ต่าง ๆ 
วิดีโอ, 9 นาท ี

 บทที่ 12 เทคนิคการใช้ Zoom เพื่อผลิตสื่อสาธติ 
วิดีโอ, 8 นาท ี

 บทที่ 13 เครื่องมือสร้าง VDO : YouTube Video Builder 
วิดีโอ, 11 นาท ี

 บทที่ 14 ท าคลิปสั้น/ตดัต่อดว้ย Google Photos 
วิดีโอ, 8 นาท ี

 บทที่ 15 การผลติคลิปวดิีโอเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster 
วิดีโอ, 9 นาท ี

 บทที่ 16 การผลติคลิปวดิีโอเพื่อการศึกษาด้วย KineMaster 2 
วิดีโอ, 10 นาท ี

 บทที่ 17 ท าคลิปสอนง่าย ๆ ดว้ย PowerPoint 
วิดีโอ, 11 นาท ี

 บทที่ 18 แอฟตัดต่อวดิีโอบนมือถือแบบง่าย ๆ 
วิดีโอ, 10 นาท ี

 บทที่ 19 สรุปการท าคลปิสั้นให้โดนใจ 
วิดีโอ, 13 นาท ี

 บทที่ 20 Micro-Learning 
เน้ือหา, 1 นาที 

 แบบทดสอบ Post Test 
 แบบประเมิน 

วิธีประเมินผล ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้มากวา่ 60% จึงสามารถไดร้ับใบประกาศนียบัตร 

เน้ือหาประกอบด้วย ดังนี้ 

บทที่ 1 แนะน ารายวิชา 

 ในยุคที่เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก ข้อมูลข่าวสารมีการ
เปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการผลิตคลิปสั้นแบบ Micro Learning จึงเป็นความรู้และทักษะที่ส าคัญ ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รายวิชานี้จึงมคีวามหลากหลายของโปรแกรม สามารถผลิตคลิปสั้นแบบ 
Micro Learning ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้าเรียน 

 

 



บทที่ 2 ท าความรู้จกั Micro Learning 

 Micro Learning เป็นการเรียนรู้แบบระยะสั้น ๆ ลักษณะเรียนรู้กระชับ ตรงประเด็น ได้ทันทีที่
ต้องการ พัฒนาในเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ ตรงตามต้องการของผู้เรียน ค้นหาง่าย ใช้งานได้ทันที 

 หัวใจของ Micro Learning 

1. ต้องสั้นกระชับ 
2. ง่ายต่อความเข้าใจ 
3. ให้แนวทางในการน าไปปฏิบัติ 
4. แฝงด้วยอารมณ์ขัน 
5. เข้าถึงได้ง่าย 
6. โฟกัสที่ Mobile Learning Platform 
7. โลกหมุนเร็วขึ้น การพัฒนาต้องรีบหมุนตามไป 

วิธีการเรียนรู้แบบ Micro learning จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการเรียนรู ้

1. การเรียนรูจ้ากคลิปวิดีโอ 
2. การเรียนรูด้้วย Flash card 
3. การเรียนรู้ผา่นทางสื่อ Social Media 
4. การท าแบบทดสอบ Online Test 
5. การศกึษาจาก Podcast 
6. การศกึษาจาก Youtube 

บทที่ 3 ข้อแตกตา่งระหว่าง e-learning กับ Micro Learning 

 e-Learning ย่อมาจาก Electronics Learning เป็นการศึกษาทางไกลรปูแบบหนึ่ง ที่ผู้เรียนไม่
จ าเป็นต้องเรียนในห้องเรียน แต่เรียนได้ทุกเวลาที่สะดวก โดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ web – 
based learning เป็นการเรียนตามความถนัด ในช่วงเวลาทีว่่า เวลาสะดวกโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
หรือสัญญาณดาวเทียมผา่นระบบคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน (Web – based Learning) 

 e-Learning ส่วนมากเป็นการเรียนผ่านบนเว็บไซต์ การศึกษาทางไกลพร้อมใช้งานตามความ
ต้องการ เรียนรู้เป็นคอรส์ มีการประเมินผล 

 องค์ประกอบ e-Learning 

1. ระบบบริหารการเรียน 
2. เน้ือหารายวิชา 
3. การติดตอ่สื่อสาร 
4. การสอบ/วัดผลการเรียน 



 Micro Learning เป็นการเรียนรู้แบบระยะเวลาสั้น ๆ คอร์สเรียนสั้น ๆ กระชับและตรงประเด็น 

1. การเรียนรูท้ี่ใช้เวลาสั้น ๆ 
2. เป้าหมายต้องระบุถึงสิ่งที่จะกระท า 
3. พร้อมใช้งานไดต้ามความต้องการ 
4. เข้าถึงเน้ือหาได้ง่าย และรวดเรว็ 

องค์ประกอบ 

1. สั้นกระชับ 
2. เข้าใจง่าย 
3. เจาะประเด็น 
4. ความยืดหยุ่น และหลากหลาย 

วิธีการเรียนรู ้

1. การดูคลิปวิดีโอสั้น 
2. การอา่นบทความสั้น 
3. การท าแบบทดสอบที่มีเฉลย 
4. การดูอินโฟกราฟฟิก 

e-Learning ส าหรับองค์กร ในยุคโควิด 19 

1. เพิ่มทักษะการเรียนรู้ใหบุ้คลากร 
2. เลือกช่วงเวลาอบรมได้เอง 
3. การท าแบบทดสอบที่มีเฉลย 
4. ลดค่าใช้จ่ายจัดอบรมใหก้ับองค์กร 

Micro Learning ส าหรบัองค์กร 

1. สร้างกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ WFH 
2. เลือกช่วงเวลาอบรมได้เอง  
3. การท าแบบทดสอบที่มีเฉลย 
4. ค้นหาคู่มือการปฏิบัติงานที่ต้องการ 

บทที่ 4 ความส าคัญของ Micro Learning 

 คือการแบ่งข้อมูลที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ จ านวนมากพยายามท าให้ง่ายที่สุด 
เน้ือหาประกอบด้วยที่เฉพาะส่วนหลักและจ าเป็น 

  



ความส าคัญของ Micro Learning 

1. ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
2. สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
3. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
4. ประหยัดค่าใช้จา่ย 
5. เรียนรู้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
6. ส่งเสริมเน้ือหาการเรียนรู้สู่มวลชน 
7. ยุคของข้อมูลข่าวสาร 
8. ยุคปลาเล็กกินปลาช้า 

ความส าคัญของ Micro Learning เหมาะกับยุค โควิด และ WFH 

1. ใช้เวลาน้อยนิด เหมาะกับชีวิตที่วุ่นวาย 
- สามารถเลือกเวลาเริ่มเรียนและหยุดได้ตามที่ต้องการซึ่งย่อมดีกว่าการนั่งใน

ห้องเรียนเป็นเวลาหลายชั่วโมง การเรียนรู้แนวใหม่ท าให้การพัฒนาทักษะความรู้
เพื่ออาชีพเป็นไปได้ง่ายข้ึน 

2. เพิ่มความสามารถในการจดจ าผ่านการเรียนรู้ซ้ า ๆ 
- องค์ความรู้เป็นชิ้นส่วนเล็กน้อย สามารถทบทวนได้ทุกวันเมื่อเปรียบเทียบกับ

องค์ความรู้แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทบทวนมากกว่าท าให้ง่ายต่อ
การหลงลืม ดังนั้น เมื่อได้ทบทวนทักษะความรู้ที่ได้รับอย่างสม่ าเสมอจะสามารถ
จดจ าสิ่งเหล่านั้นได้ในระยะยาว 

3. ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
- การเรียนรู้แนวใหม่น าวิดีโอ เกม และแอพพลิเคชั่นมากมายมาปรับใช้ในการ

น าเสนออย่างน่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก เพลิกดเพลินไปกับการเรียนจาก
การรายงานของ Google พบว่า % ของจ านวนผู้ใช้ You tube พบว่าใช้ในการ
เรียนรู้ที่จะท าบางสิ่งบางอย่าง 

4. ราคาย่อมเยา ใคร ๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้ 
- การเรียนรู้แบบ Micro Learning ท าให้สนุกสามารถเพิ่มทักษะความรู้ทางอาชีพ

ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 

บทที่ 5 หัวใจและองค์ประกอบของ Micro Learning 

 คือการแบ่งข้อมูลที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ จ านวนมาก ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เรียนรู้ตรงตามประเด็น 

 การพัฒนา Micro Learning 

1. เน้ือหาต้องกระชับ 
เพราะความอดทนของคนมีน้อยลงมากทุกวันนี้จึงมีสโลแกนที่พูดกันเล่น ๆ ว่า “ยาว
ไม่อ่าน นานไม่ดู” ซึ่งบ่งบอกพฤติกรรมในการเสพสื่อของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน 



2. ง่ายต่อความเข้าใจ  
ภาษาและสื่อที่ใช้ต้องไม่ยาก สลับซับซ้อน หรือใช้ค าศัพท์เทคนิคมากเกินไป จนท าให้
เกิดความสับสนขึ้นได้ การออกแบบเนื้อหาที่ดีต้องท าให้ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้หรือ
ประสบการณ์โดยตรงในเรื่องนั้น ๆ มาก่อนฟังแล้วเข้าใจได้อย่างกระจ่างแจ้ง ใช้
ค าพูดง่าย ๆ ด้วยภาษาที่คนทั่วไปรับรู้ได้  

3. ให้แนวทางในการน าไปปฏิบัติ (How to) ที่ชอบ 
เข้าสู่ประเด็นทันที ที่ส าคัญต้องมีสเต็ป (Step) หรือขั้นตอนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
โดยไม่ต้องวิเคราะห์หรือตีความมากนัก 

4. แฝงด้วยอารมณ์ขัน 
เนื้อหาเป็นเรื่องส าคัญแต่การสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปบ้างจะท าให้บทเรียน
น่าสนใจ และน่าติดตามมากยิ่งขึ้น นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังอมยิ้มเล็ก ๆ ในใจ
ขณะเรียนได้อีกด้วย 

5. เข้าถึงง่าย 
การเรียนรู้แบบนี้ผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่หน้างานและก าลังประสบปัญหาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ เมื่อเข้าสู่ระบบ Micro Learning ต้องสามารถดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ทันที
ภายในคลิกเดียว 

6. โฟกัสที่ Mobile Learning Platform 
ทุกวันนี้โทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ชิดมากกว่ากระเป๋าสตางค์เสียอีก ดังนั้นเนื้อหาที่อยู่ใน 
Micro Learning จึงต้องถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือเป็น
หลัก ส่วนการใช้บน Tablet หรือ PC หรือช่องทางอื่น ต้องถือเป็นผลพลอยได้ที่ควร
จัดให้มีเท่านั้น 

บทที ่6 ข้อแตกต่างของการเรียนรู้แต่ละประเภท 

 Electronics Learning การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาทางไกลรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนไม่
จ าเป็นต้องเรียนในห้องเรียน 

 Micro Learning เหมาะส าหรับยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคข่าวสารมีจ านวนมาก สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น 
YouTube Facebook Instagram Twitter Line เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดเวลา 
กระชับ รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการ Micro Learning เรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ คอร์สเรียน   
สั้น ๆ   

 สถิติต่าง ๆ 

1. ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย จากผลส ารวจฯปี 2563 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 
วันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาที 

2. ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตราย Generation จากสถานการณ์ โควิด 19 ภาพรวมชั่วโมงการใช้
อินเทอร์เน็ต วันท างาน/วัยเรียน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า กว่า 2 ชั่วโมง 
Gen Y และ Gen Z ใช้เวลากว่าครึ่งวันบนโลกอินเตอร์เน็ต และจากมาตรการ Work from 
Home และ e-Learning วันท างาน/วัยเรียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2 ชั่วโมง 



3. Top 5 อาชีพกับชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต    
กลุ่มอาชีพ ปี 2563 

นักเรียน/นักศึกษา 12 ชั่วโมง 43 นาที 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 11 ชั่วโมง 28 นาที 
อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 11 ชั่วโมง 10 นาที 
เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจสว่นตัว 10 ชั่วโมง 21 นาที 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า 10 ชัวโมง 10 นาที 

         
กลุ่มอาชีพ ปี 2562 

นักเรียน/นักศึกษา 10 ชั่วโมง 50 นาที 
พ่อบ้าน แม่บ้าน 10 ชั่วโมง 38 นาที 
อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 10 ชั่วโมง 30 นาที 
เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 10 ชั่วโมง 34 นาที 
ว่างงาน/ไม่มีงานท า 10 ชัวโมง 32 นาที 

นักเรียน /นักศึกษายังคงใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดและเพิ่มขึ้น 
4. Top 10 กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิตของคนไทย มีการเติบโตจากปีที่ผ่านมาในทุกกิจกรรม 

Social Media ครองอันดับ 1 กิจกรรมยอดฮิต 8 ปีซ้อน เรียนออนไลน์ (e-Learning) 
กลับมาติด Top 10 ในรอบ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 

1. ใช้ Social Media 95.3% 
2. ดูโทรทัศน์ /ดูคลิป/ฟังเพลงออนไลน์ 85.0% 
3. ค้นหาข้อมูล 82.2% 
4. ติดต่อสื่อสารออนไลน์ 77.8% 
5. รับ-ส่งอีเมล์ 69.0% 
6. ซื้อสินค้าออนไลน์ 67.3% 
7. อ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 64.2% 
8. เรียนออนไลน์ (e-Learning) 57.5% 
9. เล่นเกมออนไลน์ 56.8% 
10. ท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ 56.5% 

5. Top 5 กิจกรรมออนไลน์ที่มีการเติบโตมากที่สุด 

ปี 

เรียน
ออนไลน์ (e-
Learning) 

ติดต่อสือ่สาร
ออนไลน์ทั้ง
ทางโทรศพัท์
และพูดคุย 
(Chat) 

ดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์/
เพลง/ละคร
ภาพยนต์/
เกม/ไอเทม
ในเกม 

สั่งอาหาร
ออนไลน ์

เล่นเกม
ออนไลน ์

2563 57.5% 77.8% 53.0% 49.8% 56.8% 
2562 24.4% 50.0% 28.4% 26.5% 34.1% 
ผลต่าง 33.1% 27.8% 24.6% 23.3% 22.7% 



บทที่ 7 การเตรียมการก่อนการผลิตให้โดนใจ 

1. Concept : แนวคิดหลักของเรื่องเป็นแม่บทของงาน ความรู้ความเข้าใจลักษณะเฉพาะร่วม
ของสิ่งเร้า (วัตถุ สถานการณ์ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ ฯลฯ) กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ความคิด
รวบยอดของสิ่งที่เรียกว่า “โต๊ะ” หมายถึงสิ่งเร้ากลุ่มหนึ่งที่มีขา และมีพื้นที่หน้าตัดส าหรับไว้
ใช้งาน เช่น เขียนหนังสือ วางสิ่งของฯลฯ แต่ไม่ใช่ส าหรับใช้พึ่งความคิดรวบยอดนี้เกิดขึ้นใน
จิต เราใช้ภาษาเรียกชื่อหรือใช้สัญลักษณ์แทนความคิดรวบยอดนั้นเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น 

2. Theme : สาระแก่นสานของเรื่อง หรือบทเรียนของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโต๊ะใช้ท าประโยชน์อะไร
ได้บ้าง 

3. Script :  สคริปต์ หรือ บท คือรายละเอียดของตัวละคร ฉาก มุมกล้อง การตัดต่อตัวหนังสือ 
เสียงประกอบฯลฯ ทุกอย่างต้องระบุให้ Script ทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

4. Storyboard : ตามหลักการของการสร้างภาพยนตร์ หรือคลิปวิดีโอเป็นภาพวาด แบบร่าง ที่
สร้างขึ้นจากสคริปต์ หากระบุรายละเอียดได้มาก การท างานจะสะดวกมากขึ้น 

บทที่ 8 อุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการผลิตคลิปสั้น 

1. ใม้กันสั่น 
2. เคสเลนส์ /เลนส์เสริม 
3. ตัวจับ/ด้ามจับมือถือ 
4. เพลตเสริมส าหรับต่ออุปกรณ์เสริม 
5. ขาตั้งมือถือ/กล้อง 
6. ไฟ LED 
7. ไมค์เสริมมือถือ/กล้อง 
8. จัดเซ็ตส าหรับ Live/Vlog 

บทที่ 9 เทคนิคการถ่ายท าด้วยมือถือ 

1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น กล้องวิดีโอที่อยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีคุณภาพสูงมากแล้วก็จริง
แต่หากต้องการจะเป็นนักผลิตสื่อวิดีโอมืออาชีพสูงสุดและเพื่อให้ได้งานวิดีโอระดับพรีเมี่ยม 
เช่น Application double Take 

2. อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพสูง 
3. คิดสตอรี่บอร์ด และหัวข้อที่จะพูดให้เสร็จก่อนถ่ายท า คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อดูคลิปวิดีโอที่ผู้

ด าเนินรายการเดินไปพูดไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีเส้น เรื่องที่ชัดเจนไม่รู้ว่าไฮไลท์และไคลแม็กซ์ของ
เน้ือหาอยู่ตรงไหน แน่นอนว่าคุณคงเลือกที่จะปิดคลิปน้ันแล้วไปดูช่องอื่นที่ด าเนินเรื่อสนุกกว่า 

4. เรียนรู้การปรับเปลี่ยนแต่งกล้องมือถือก่อนถ่ายวิดีโอ ก่อนลงมือถ่ายท าจริงทุกครั้ง จะต้อง
ตรวจสอบการตั้งค่าโฟกัสและแสงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่จะถ่ายท าและ
ทดสอบถ่ายวิดีโอจนแน่ใจว่าได้คุณภาพของที่ดีที่สุด จ าไว้เสมอว่ายอมเสียเวลาเล็กน้อยก่อน
เริ่ม ดีกว่าจะต้องถ่ายแก้ไขงานใหม่ทั้งหมด 

5. อย่าลืมเปิดโหมดการบิน และที่ชาร์จแบตเตอรี่ เรื่องเล็กน้อยที่อาจท าให้โครงการถ่ายท าวิดีโอ
ในวันนั้นล่มได้จงเปิดโหมดการบินเพื่อป้องกันสายเรียกเข้า 



6. พัฒนาเทคนิคการถ่ายท าใหม่ ๆ อยู่เสมอ เทคนิคดี ๆที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยท ามาก่อนสมัย
ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปเล่น ๆ กับเพื่อน 

7. ฝึกถ่ายวิดีโอด้วยมือถือบ่อย ๆ คุณสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ถ่ายวิดีโอจากมือถือสมาร์ทโฟน     
มืออาชีพ สร้างผลงานวิดีโอที่มีคุณภาพ สนุก มีคนติดตามมากได้ด้วยการฝึกฝนการท างาน
บ่อย ๆ นั่นเอง 

8. เสาะหาวิธีการลดความสั่นไหวในขณะถ่ายท า มีความจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์กันสั่นเมื่อถ่าย
วิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน เพราะเป็นเรื่องที่แทนจะเป็นไม่ได้เลยที่จะถือกล้องไว้นิ่ง ๆ ได้ตลอดการ
ถ่ายท า อุปกรณ์กันสั่นจะช่วยท าให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วย 

9. ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สถานที่ในการถ่ายท าเป็นสิ่งที่จะต้องค านึงถึงเป็นอันต้นๆ เสมอ ดังนี้ 
เสียงรบกวนระหว่างการถ่ายท า จ านวนคนที่จะอยู่ในพื้นที่รวมไปถึงแสง แนะน าให้เลือก
สถานที่ ที่มีเสียงรบกวนน้อย และให้ใช้ไมโครโฟนเสริมเพื่อคุณภาพเสียงที่ดี 

10. ถ่ายด้วยโหมด Landscape (แนวนอน) เสมอเพราะจะท าให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพการถ่ายใน
แนวตั้งจะท าให้มุมที่แคบและเห็นได้ชัดว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ 

บทที่ 10 ศัพท์เกี่ยวกับการผลิต VDO  

 ยุคของการเติบโตในส่วนของคอนเทนต์วิดีโอ ท าให้ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่หันมาลองท าวิดีโอให้คล่อง
มือหรือออกหน้ากล้องให้มากยิ่งข้ึน 

1. Transition เป็นการเปลี่ยนระหว่างฉากหนึ่งไปอีกฉากหนึ่ง เปลี่ยนรอยต่อระหว่างคลิป   
วิดีโอที่ 1 ยังวิดีโอที่ 2 ช่วงข้ันระหว่างฉากที่ 1 ฉากที่ 2  

2. Dolly เป็นอุปกรณ์กล้องมือถือตัวตั้งกล้องในการเลื่อน 
3. FPS การเปลี่ยนฉากภายในเวลา 1 วินาที 
4. Tint การปรับแต่งสี 
5. Subjecttive เป็นมุมมองของกล้องที่มองด้วยระดับสายตามองลงมา 
6. Tilt/Pan  Tilt คือการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งขึ้นลง การเคลื่อนไหวในแนวดิ่งขึ้น ลง การเลื่อน

กล้องซ้าย ขวา ล่าง บน  ส่วน Pan คือการเคลื่อนไหวในแนวราบ ซ้าย ขวา 
7. Tracking พบมากในสตูดิโอ การเคลื่อนกล้องไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ที่ผู้เคลื่อน 
8. Fade in/Fade out  การเปลี่ยนจากฉากสีด าให้เป็นภาพวิดีโอที่ถ่ายท า หรือปรับภาพวิดีโอที่

ถ่ายท าให้เป็นสีด า 
9. Shift Focus ถ่ายท าจากภาพที่เบลอแล้วไปชัด หรือถ่ายภาพชัดแล้วเบลอ เช่น หน้าชัดหลัง

เบลอท าให้ดูสวยงาม แปลกตา 
10. Boom Mic/Shotgun mic จะมีไมล์ที่เหมือนกับขนนก การเก็บภาพกว้าง ๆ  คือการเก็บทุก

องค์ประกอบ 
11. Lonv take ถ่ายท าทีเดียวจบไม่ต้องหยุดในการถ่ายท า 
12. Eye Level คือระดับสายตา  Angle/High Angle คือตั้งกล้องจากด้านบน ด้านล่าง  

Low Angle ถ่ายจากด้านล่างไปด้านบน 

 



บทที่ 11 ขนาดภาพที่เหมาะกับ Social Media ต่าง ๆ  

 แพลตฟอร์มของ Social Media มีความแตกต่างกันในเรื่องการแสดงผลของสื่อ ภาพและวิดีโอ ซึ่ง
ไม่สามารถใช้ภาพขนาดเดียวและโพสต์ลงไปทุกแพลตฟอร์มได้ เนื่องจากว่าผลลัพธ์จะออกมาแตกต่างกัน
ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ดังนั้น ถ้ารู้ว่าแพลตฟอร์มไหน แนะน าให้ใช้การแสดงผลอย่างไร   
คอนเทนต์ก็จะออกมาน่าสนใจกว่าที่เคย 

 แพลตฟอร์มยอดนิยมที่ใช้มากที่สุดในประเทศไทย 

1. Facebook ลงทั้งภาพและวิดีโอได้  
ขนาดรูปภาพที่ให้แสดงบน Facebook ในปี 2021 

- แบบจัตุรัส 1200 x 1200 px 
- แบบแนวตั้ง 960 x 1200 px 
- แบบแนวนอน 1200 x 800 px 

                ขนาดวิดีโอที่แสดงบน Facebook  

- แนวนอน 1920 x 1080 px 
- แนวตั้ง 1080 x 1920 px 
- จัตุรัส 1080 x 1080 px 
- ภาพ/วดิีโอ stories 1080 x 1920 px 

2. Twitter สามารถโพสตร์ปูได้ประมาณ 4 รูป 
- รูปในไทม์ไลน์  1 รูป 1200 x 1600 px 
- รูปในไทม์ไลน์ 2 รูป ขนาดแต่ละรูป 1400 x 1600 px 
- รูปในไทม์ไลน์ 3 รูป ขนาด 1 รูป 1400 x 1600 px  

 ขนาด 1200 x 675 จ านวน 2 รูป 
- รูปในไทม์ไลน์ 4 รูป ขนาดแต่ละรูป 1200 x 675 px 

3. Intagram  แสดงรูปและวิดีโอแบบเต็ม 
    ขนาดรูป 

- จัตุรัส 1080 x 1080 px 
- แนวตั้ง 1080 x 1350 px 
- แนวนอน 1080 x 608 px 

ขนาดคลิปวิดีโอ 

- แนวนอน 1920 x 1080 px ไม่เกิน 60 นาท ี
- แนวตั้ง 1080 x 1920 px ไม่เกิน 60 นาท ี
- ภาพ/วดิีโอ stories 1080 x 1920 px ไม่เกิน 15 วินาท ี

 

 



4. YouTube สามารถลงคลิปวิดีโอได้ทุกขนาด แต่มาตรฐานที่นิยมกันมากที่สุด  
ความละเอียด  720 p ขนาด 1280 x 720 px 
ความละเอียด 1080 p ขนาด1920 x 1080 px 
ความละเอียด 1440 p ขนาด 2560 x 1440 px 
ความละเอียด 2160 p ขนาด 380 x 2160 px 

บทที่ 12 เทคนิคการใช้ Zoom เพื่อผลิตสื่อสาธิต 

 Zoom ถือว่าเป็นโปรแกรมประชุมงานที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเพราะใช้งานแชร์หน้าจอระหว่าง 
Present ให้เพื่อนร่วมประชุมและเขียนไฮไลท์ได้ด้วย 

 องค์ประกอบของ Zoom 

- Share Screen Desktop คือแชร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
- Screen Presentation & Annotation 
- Record on Cloud or Computer 
- Share Screen Mobile 
- Chat 
- Mouse/Leyboard Control 

การปรับค่าวิดีโอใน Zoom เพื่อผลิตสื่อสาธิต 

- Camera จะให้เลือกขนาดของภาพ แนะน าให้ใช้ 16 : 9 จะได้ภาพที่กว้างขึ้น 
Original จะซมูเข้าหน้าเรา 

- Enable HD เปิดภาพเป็นระดับ HD ช่วยเพิ่มความคมชัด 
- Mirror my video ท าเป็นภาพสะท้อนเหมือนส่องกระจก 
- Touch up my appearance ปรับผิวให้เนียนข้ึน 
- Always display participant name on their video โชว์ชื่อระหว่างใช้งาน 
- Turn off my video when joining meeting ปิดวิดีโอเมื่อเข้าสู่ห้องประชุม 
- Spotlight my video when I speak ท าไฮไลท์หน้าโปรไฟล์  
- เวลาพูดที่ใช้งานบ่อยมากที่สุดคือ เอฟเฟคปรับผิวเนียน และเปลี่ยนพื้นหลัง 

บทที่ 13 เครื่องมือสร้าง VDO : YouTube Video Builder 

 วิธีการผลิตสื่อด้วย YouTube Video Builder เป้ฯตัวช่วย เป็นคลิปสั้น ๆ  

- สมัคร Account ของ google คือ Gmail เพื่อที่จะท าการ Log-in และเข้าไปที่ 
เว็บไซต์ Youtube.com โดยใช้บัญชีของ Gmail สามารถท าได้ คือ กดที่รูป   
อัฟโหลดวิดีโอเลือกไฟล์ หรือถ่ายทอดสด 

- ค าสั่งที่ส าคัญ  
1. ค าสั่งรายละเอียด 



2. ข้อมูลวิเคราะห์ ว่าภาพรวมเป็นอย่างไร สถิติคนดู ผู้ติดตาม การเข้าถึง การ
มีส่วนร่วม ความคิดเห็น 

3. ดูบนยูทูป 
4. แก้ไขชื่อและค าอธิบาย รับลิงก์ที่แชร์ โปรโมต (มีเว็บไซต์ Ads = ขยายธุรกิจ 

ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอให้ได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน) ดาวน์โหลด 
5. รายละเอียดของวิดีโอ 

บทที่ 14 ท าคลิปสั้น/ตัดต่อ ด้วย Google Phot0s 

 Google Photos คือพื้นที่เก็บความทรงจ าภาพนิ่งและวิดีโอ ต้องมีบัญชีของ Google สามารถใช้ 
งานได้ง่าย แชร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไอแพด ค้นหารูปได้ไวและสะดวก เว็บไซต์ที่สามารถใช้ภาพฟรี เช่น 
freepik 

 วิธีการใช้ 

1. สร้างอัลบั้ม 
2. สร้างลิงก์เพื่อแชร์ 
3. การเก็บข้อมูล พื้นที่ใช้ฟรี 15 GB 

บทที่ 15 การผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาด้วย Kine Master 

 สามารถดาวน์โหลดด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Googleplay และ Appstore 

ปุ่มต่าง ๆ 

1. สร้างใหม่ ก าหนดอัตราส่วนหน้าจอ 16 : 9 เหมาะเสนอบนยูทูป ขึ้นอยู่กับลักษณะของโปร
เจ็กต์ 

2. รับโปรเจ็กต์ จะมีค่าใช้จ่าย 
3. โหมดแสดงรูปภาพ จะมีรูปภาพ พอดี เต็มจอ อัตโนมัติ 
4. ระยะเวลาของรูปภาพสามารถตัดได้ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 4.5 วินาที 
5. ระยะเวลาของการเปลี่ยนฉาก 

บทที่ 16 การผลิตคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาด้วย Kine Master 2 

 เรียนรู้ค าสั่งแทรกตัวอักษร ควบคุมลักษณะข้อความสามารถใส่ลักษณะพิเศษของข้อความ เช่น 
การเคลื่อนไหว การกระพริบ ลักษณะสี เส้นขอบ เป็นต้น 

 ค าสั่งเกี่ยวกับเสียง เช่น เพลง เสียงเอฟเฟกต์ สามารถดาวน์โหลดฟรี เช่น Grand  Canon  ได้ 
3.4 MB  Join Us ดาวน์โหลดฟรี 869.2 KB 

 



บทที่ 17 ท าคลิปสอนง่าย ๆด้วย PowerPoint 

1. ใช้ในการน าเสนอในที่ประชุมแบบ Off line 
2. การใช้ผ่านระบบทางไกล Zoom 
3. Host สามารถบันทึกเป็นคลิปวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ  

ต้องมีบัญชีของ เมล์ตระกูล Outlook 

รูปแบบที่ 1 บันทึกเป็นคลิปวิดีโอและอัพโหลดบน ยูทูป เพื่อเผยแพร่ Micro Learning โปรแกรม
ที่แนะน าคือ Loom Pngimg.com โหลดสื่อฟร ี MAZWAI.Com คลิปวิดีโอสั้น ๆ 

รูปแบบที่ 2 ใช้โปรแกรม PowerPoint ระดับพรีเมี่ยม  มีค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเตมิ และเชื่อมโยง Sever 
 

บทที่ 18 แอฟตัดต่อวดิีโอบนมือถือแบบง่าย ๆ 

 โหลด CapCut  ผ่าน App Store และ Google Play มีแม่แบบส าเร็จรูป ใช้งานง่าย เหมาะ
เผยแพร่บน Tik Tok ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนี้ 

บทที่ 19 สรุปการท าคลปิสั้นให้โดนใจ 

1. ก าหนดเรื่องให้ชัดเจน  
2. การสร้าง Story board 
3. ก าหนดปุ่มเป้าหมายชัดเจน 
4. โดดเด่นดว้ย Storytelling ใช้บุคคลเล่าเรื่อง เชน่ ศิลปิน ดารา 
5. How To เป็นข้ันตอนง่ายและสั้น 
6. ตามเทรนด์อยู่เสมอ 
7. สร้างความแตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 20  













 

  

 

 

 

 

 

 


