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บทคดัย่อ 
 

การจดัท ารายงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ขั้นตอนการท า VTR เพ่ือใชใ้นการโปรโมทรายการต่าง ๆ 
ของบริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จ ากดั” มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนของภาควิชาการ
โฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม สู่การปฏิบติังานสหกิจศึกษา 2) เพ่ือศึกษาการตดัต่อ VTR 
และเพ่ิมทกัษะทางดา้นการตดัต่อวีดีโอในการโฆษณา 

ในฐานะท่ีเป็นนกัศึกษาฝึกงานไดท้ างานท่ี บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จ ากดั และไดรั้บมอบหมาย
งานให้ท างานต าแหน่งตดัต่อวีดีโอโปรโมท VTR ท่ีประกอบไปดว้ยขั้นตอนการท างานดงัน้ี 1) ขั้นตอน
การรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเตรียมท า VTR 2) ขั้นตอนระหว่างการท า VTR  3) ขั้นตอนหลงัการท า VTR                                                                                    
 ผลจากการศึกษาและได้ปฏิบติังานจริงท าให้ได้รับประสบการณ์จากการท างานทั้ งในด้าน
กระบวนการความคิด การวิเคราะห์ การรู้จกัแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและรวมถึงการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นใน
องคก์รอยา่งเป็นระบบ 
             ตลอดระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สปัดาห์น้ี  นอกจากจะไดพ้ฒันาทกัษะ
ทางวิชาชีพแล้ว ยงัได้พฒันาทกัษะทางด้านปฏิบัติงานตามสภาพจริง และบูรณาการองค์ความรู้จาก
การศึกษาเขา้กบัการท างานในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การท างานอยา่งมือ
อาชีพต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคญั : โปรโมท/VTR 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การโฆษณา  (Advertising) เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดที่ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการ

ทาํธุรกิจ ส่วนความหมายของการโฆษณา คือกิจกรรมส่ือสารมวลชนที่เกิดขึ้นเพือ่จูงใจให้ผูบ้ริโภค

มีพฤติกรรมอนัเอ้ืออาํนวยต่อความเจริญของธุรกิจการขายสินคา้หรือบริการ โดยอาศยัจากเหตุผล

ซ่ึงมีทั้งกลยทุธ์จริงและเหตุผลสมมติ ผ่านทางส่ือโฆษณาที่ตอ้งรักษาเวลาและเน้ือที่ ที่มีการระบุ

บอกผูโ้ฆษณาอยา่งชดัเจน 

ปัจจุบนัการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจมีความรุนแรง บทบาทของการโฆษณาจึงทวคีวามสําคญั

ยิง่ขึ้น จากความหมายของการโฆษณา จะเห็นไดว้่านอกจากการใชส่ื้อโฆษณาจะมีความสาํคญัต่อ

การทาํธุรกิจแลว้การเลือกใชส่ื้อที่เหมาะสมต่อการนาํเสนอข่าวสารของธุรกิจก็เป็นส่ิงสาํคญัและ

จาํเป็นเช่นกนั 

ผู้ตัดต่อลําดับภาพ ทาํหนา้ท่ีตดัต่อภาพ ทาํหนา้ท่ีนาํภาพจากฟิลม์ท่ีถ่ายทาํมา มาร้อยเรียงให้

เป็นให้เป็นเร่ืองราวที่น่าสนใจ ผูต้ดัต่อสามารถใส่เทคนิคต่างๆ หรือว่าเสนอวิธีการเล่าเร่ืองที่

แตกต่างไปได ้แต่ตอ้งเล่าในส่ิงที่ผูก้าํกบัตอ้งการนาํเสนอ ผูต้ดัต่อภาพก็ตอ้งรู้วิธีการเล่าเร่ืองให้มี

ความต่อเน่ือง รู้จงัหวะว่าจงัหวะไหนที่ควรจะตดัภาพน้ี เปล่ียนไปอีกภาพหน่ึง ไม่ให้สะดุด ก็ยาก

มากๆ เหมือนกนั 

เพราะเหตุผลข้างต้นน้ี จึงทาํให้ต้องพฒันาความสามารถและปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม

ความสามารถในด้านต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อที่จะทาํให้การทาํงานประสบ

ความสาํเร็จ 

จากที่ไดม้าศึกษางานการตดัต่อ VTR ในแผนก Video Editor ของบริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล 

จาํกดั เพื่อศึกษาถึงวิธีการสร้างงาน การคิดงานกบัมืออาชีพที่ชาํนาญในวิชาชีพน้ี ขั้นตอนการผลิต

ส่ือ การถ่ายภาพ และการตัดต่อภาพ ทาํให้การทาํงานนั้ นเข้าใจง่ายขึ้ น เกิดความคิดวิธีการ

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ที่จะผลิตส่ือออกมาใหถู้กใจกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของรายงาน 

 1.2.1 เพือ่ศึกษาขั้นตอนในการตดัต่อ VTR ของบริษทั ไฮสตาร์ จาํกดั 

 1.2.2 เพื่อลงมือปฏิบติังานตามขั้นตอนการทาํ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการต่าง ๆ 

ของบริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

 1.2.3 เพือ่ใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานจริง และสามารถแกไ้ขปัญหาที่

เกิดขึ้นเฉพาะหนา้ได ้



2 

 
1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 ขอบเขตของรายงานการจดัทาํรายงานสหกิจศึกษา เร่ือง ขั้นตอนการทาํ VTR เพื่อใชใ้น

การโปรโมทรายการต่าง ๆ ของบริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 ผูศึ้กษาได้ทราบถึงขั้นตอนการทาํ VTR เพื่อใช้ในการโปรโมทรายการต่าง ๆ  ของ

บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

 1.4.2 ไดศึ้กษา และเรียนรู้การสร้างงาน VTR   

 1.4.3 ผูศึ้กษาไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานและสามารถแกไ้ขปัญหาที่

เกิดขึ้นเฉพาะหนา้ได ้

 

 

 



 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

รายงานผลการดําเนินรายงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ขั้นตอนการทาํ VTR เพื่อใช้ในการ           

โปรโมทรายการต่าง ๆ ของบริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั” มุ่งศึกษากระบวนการ ขั้นตอนในการ

ผลิตส่ือ ขั้นตอนการทาํงานในบริษทั ตดัต่อภาพดว้ยโปรแกรม adobe premiere pro เพื่อใชส้าํหรับ

การออกอากาศรายการต่าง ๆ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งผูศึ้กษาในเร่ือง

ต่อไปน้ีคือ 

2.1 VTR (Video Tape Recorder) และการโปรโมท 

2.2 กระบวนการผลิตวดิีทศัน์ 

 

2.1 VTR (Video Tape Recorder) และการโปรโมท 

VTR หมายถึง ส่ือวีดีทัศน์หรือวิดีโอซ่ึงใช้สําหรับบันทึกภาพและเสียง ส่วนมากมัก

หมายถึงวิดีโอแนะนําบุคคล องค์กร หรือสถานที่โดยย่อเพื่อให้ผูช้มเกิดความคุน้เคยและได้รับ

ขอ้มูลที่สาํคญัเบื้องตน้เก่ียวกบับุคคล หรือส่ิงที่จะไดส้ัมผสัหลงัจากที่ไดช้ม VTR แลว้ เช่น VTR 

แนะนาํองคก์รจะทาํใหผู้ช้มไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รวา่ทาํอะไร มีใครเป็นผูบ้ริหารบา้ง และอ่ืน ๆ 

ก่อนที่จะไดฟั้งการบรรยายจากตวัแทนขององคก์ร เป็นตน้ 

 

การโปรโมท หมายถึง การประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาผลงานใหม่ๆ ของสินคา้ หรือ

การบริการเพื่อที่จะให้ผูบ้ริโภคนั้นติดตามและใชบ้ริการมากขึ้น เช่น ศิลปินทาํเพลงขึ้นมาใหม่ จึง

ทาํการโปรโมทเพลงอลับั้มตวัเองผา่นรายการทีว ีหรือสถานีวทิยตุ่าง ๆ และช่องทางการดาวน์โหลด 

2.2 กระบวนการผลิตวีดิทัศน์ 

 

การผลิตรายการวดิีทศัน์ เป็นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมซ่ึงตอ้งมีผูน้าํที่มีหนา้ที่รับผดิชอบ มี

ความสามารถในการวางแผนดาํเนินการและตดัสินใจไดดี้ ในฐานะผูก้าํกบัรายการ เพราะผูก้าํกบั

รายการจะทาํหน้าที่ในการพฒันาแนวทางดาํเนินรายการด้านเทคนิคการผลิต และด้านความคิด

สร้างสรรคก์ารผลิต ตลอดจนถึงการลงมือการผลิต โดยให้คาํปรึกษาหารือ แนะนาํตลอดรายการ 

ตั้ งแต่ขั้นประชุมก่อนการวางแผนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของการลําดับภาพ และการถ่ายทอด

ออกอากาศ 



 

รายการผลิตวีดิทศัน์จะประสบความสาํเร็จหรือไม่ขึ้นอยูก่บัการวางแผนการผลิต และการ

ทาํงานของฝ่ายสร้างสรรค์ที่ดี โดยอาศัยจินตนาการ ความอดทนและความรู้ รวมทั้งศิลปะ

หลกัเกณฑต่์าง ๆ ดงันั้นการผลิตรายการวดิีทศัน์ผูผ้ลิตตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูผ้ลิตตอ้งศึกษาและเขา้ใจขอบเขตเน้ือหาเร่ืองราวท่ีจะผลิตเป็นอยา่งดี 

2. ผูผ้ลิตตอ้งเขา้ใจพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย หรือผูช้มใหม้ากท่ีสุด เช่น พื้นฐานประสบการณ์ เพศ 

วยั และความสนใจ เป็นตน้ 

3. ตอ้งมีการวางแผนในการผลิตใหค้รอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุด และผูช้มเขา้ใจไดง่้าย 

วภิา อุดมฉนัท ์(2544) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวดิีทศัน์ไว ้4 ประการ 

คือ 

1. Why : (ผลิตรายการทาํไม) ในการผลิตรายการก่อนอ่ืนใดทั้งหมด ผูผ้ลิตจะตอ้งเขา้ใจตนเองอยา่ง

ชดัเจนก่อนวา่มีวตัถุประสงคอ์ะไร หรือมีความจาํเป็นอะไรท่ีจะตอ้งทาํการผลิต เช่น 

– เพือ่การสอน (รายการเพือ่การศึกษา) 

– เพือ่แจง้ข่าวสาร (รายการข่าว) 

– เพือ่บนัทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี) 

– เพือ่ใหค้วามเพลิดเพลิน (รายการบนัเทิง) 

2. Who : (เพือ่ใคร) ขอ้สาํคญัต่อมาก็คือ ผูช้มที่เป็นเป้าหมายคือใคร เช่น 

– เด็กนกัเรียน นกัศึกษา 

– ครู ปัญญาชน 

– ผูใ้หญ่ 

– ผูช้มทัว่ไป 

3. What : (ผลิตเร่ืองอะไร) เม่ือกาํหนดเป้าหมายขอกลุ่มผูช้มไดแ้ลว้ จะตอ้งกาํหนดเน้ือหาสาระ ซ่ึง

ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์ว้ย เช่น 

– จะสอนเร่ืองอะไร 

– จะแจง้ข่าวอะไร 

– จะบนัทึกเหตุการณ์อะไร 

– จะใหค้วามบนัเทิงอะไร 

4. How : (รูปแบบอยา่งไร) ในการผลิตรายการวีดิทศัน์ผูผ้ลิตจะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะ

ผลิตรายการในรูปแบบใด จึงจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใหม้ากที่สุด เช่น 

– รูปแบบการอ่านรายงาน (Announcing) 

– รูปแบบการสนทนา (Dialogue) 

– รูปแบบสารคดี (Documentary) 

– รูปแบบละคร (Drama) 
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4. มีความเขา้ใจในการใช้เคร่ืองมือ เทคนิควิธีการในการผลิตโดยทัว่ไป เช่น เขา้ใจการถ่ายภาพ 

มุมมองภาพในระยะต่าง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวกบักบัการผลิต 

5. ตอ้งตระหนักว่าทุกภาพ ทุกเสียงที่แพร่ไปถึงผูช้มตอ้งมีความหมายกระจ่างชดัในตวัของมนัเอง 

ทั้งน้ีส่ือวดิีทศัน์เป็นการส่ือสารทางเดียว ไม่สามารถซกัถาม และตอบโตต้อบได ้

6. ผูผ้ลิตจะตอ้งเตรียมการใหค้รอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

6.1 เน้ือหาของรายการ (Program Content) เน้ือหาของรายการจะตอ้งน่าสนใจและดึงดูดผูช้ม 

6.2 ค่าใชจ่้ายในการผลิตรายการ (Budget) ผูผ้ลิตรายการตอ้งคาํนึงถึงงบประมาณในการผลิตแต่ละ

คร้ัง 

6.3 บทวดิีทศัน์ ผูผ้ลิตรายการตอ้งเขียนบทหรือจา้งเขียนบท และตอ้งนาํบทวดิีทศัน์ที่เรียบร้อยใหแ้ก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิต 

6.4 ผูรั้บผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการผลิต ผูผ้ลิต ผูเ้ขียนบท     ผูก้าํกบั

รายการ ผูจ้ดัการกองถ่าย และฝ่ายทาํหนา้ท่ีหลงักองถ่าย 

6.5 ตวัแสดง (Talent) ควรเลือกผูแ้สดงใหส้อดคลอ้งกบับทวดิีทศัน์ 

6.6 อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ไดแ้ก่ ฉากและวสัดุ โดยผูผ้ลิตตอ้งคุยเก่ียวกบัแนวคิด

ของรายการกับผูอ้อกแบบฉาก เพื่อให้ออกแบบได้ถูกตอ้ง และเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของ

รายการวดีีทศัน ์

ดงันั้นก่อนการผลิตรายการวีดิทศัน์ ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้น

การวางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใชอุ้ปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต 

ขั้นตอนการผลิตรายการวดิีทศัน์ 

ก่อนการผลิตรายการวีดิทัศน์ ผูผ้ลิตจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวาง

แผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใช้วสัดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต

รายการ 

อยา่งไรก็ตามสามารถสรุปเป็นขั้นตอนของการผลิตรายการวดิีทศัน์ได ้3 ขั้นตอน (3P) ดงัน้ี  

ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 

นับเป็นขั้นตอนที่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ก่อนเร่ิมทาํการผลิตรายการ ไดแ้ก่ การเตรียม

ขอ้มูล การกาํหนดหรือวางเคา้โครงเร่ือง การประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทาํ ประชุม

วางแผนการผลิต การเขียนสคริปต ์การจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การถ่ายทาํ อุปกรณ์การบนัทึกเสียง 

ห้องบนัทึกเสียง ห้องตดัต่อ กลอ้งวีดีโอถ่ายทาํ อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตวัผู ้

ด ําเนินรายการ ผูร่้วมรายการ ทีมงาน ทุกฝ่าย การเดินทาง อาหาร ท่ีพกั ฯลฯ หากจัดเตรียม

รายละเอียดในขั้นตอนน้ีไดดี้ ก็จะส่งผลใหข้ั้นตอนการผลิตงานทาํไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ขึ้น 

ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
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          1.1 การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง เร่ืองราวที่จะนาํมาผลิตเป็นรายการวีดิทศัน์ ซ่ึง

ถือว่าเป็นภารกิจแรกของผูผ้ลิตรายการที่จะตอ้งตั้งคาํถามให้กับตวัเองว่า แนวคิดคิดที่ได้นั้นดี

อย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไรต่อผูช้ม การหาแนวคิดหรือเร่ืองราว จึงเป็นงานที่จะตอ้งใช้

ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการคอนขา้งสูง 

          1.2 การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective) เม่ือไดเ้ร่ืองที่จะทาํการผลิตารายการแลว้ เป็นการ

คาดหวงัถึงผลที่จะเกิดกับผูช้มเม่ือได้รับชมรายการไปแล้ว ทุกเร่ืองที่นํามาจดัและผลิตรายการ

โทรทศัน์ ผูผ้ลิตจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคว์ามุ่งจะให้ผูรั้บไดรั้บหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติ 

หรือพฤติกรรมในดา้นใดบา้ง การกาํหนดวตัถุประสงคอ์าจตั้งหลายวตัถุประสงคก์็ได ้

          1.3 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เม่ือไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ลว้ ขั้นต่อไป

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือผูช้มว่ามีลกัษณะอยา่งไร เป็นการทาํความรู้ผูช้มในแง่มุมต่าง เก่ียวกบั

เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความตอ้งการ และจาํนวนผูช้ม เพื่อให้สามารถผลิตรายการ

ไดต้รงความตอ้งการมากที่สุด 

          1.4 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเน้ือหา และข้อมูลที่

เก่ียวกบัเร่ืองที่จะทาํการผลิตแลว้นาํมาวิเคราะห์ เพือ่ใหไ้ดเ้น้ือหาสาระ และขอ้มูลที่ถูกตอ้งทนัสมยั 

น่าสนใจ และเพิม่ความน่าเช่ือถือ การวเิคราะห์เน้ือหาเป็นหนา้ท่ีของผูผ้ลิตท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาจาก 

ตาํรา เอกสาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา และขอ้มูล และขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  อยา่งครบถว้น ทาํการ

ลําดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก เพื่อการนําเสนอที่เหมาะสม และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

กลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี 

          1.5 การเขียนบทวดิีทศัน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองจากการกาํหนดแนวคิด

จนถึงการวิเคราะห์เน้ือหา จนไดป้ระเด็นหลกัและประเด็นยอ่ยของรายการ แลว้นาํมาเขียนเป็นบท 

ซ่ึงเป็นการกาํหนดลาํดบัก่อนหลงัของการนาํเสนอภาพและเสียง เพือ่ใหผู้ช้มไดรั้บเน้ือหาสาระตาม

วตัถุประสงคท์ี่กาํหนดไว ้โดยระบุลกัษณะภาพ และเสียงไวช้ดัเจน นอกจากนั้นบทรายการวีดิทศัน์

ยงัถ่ายทอดกระบวนการในการจัดรายการออกมาเป็นตวัอักษรและเคร่ืองหมายต่าง ๆ เพื่อส่ือ

ความหมายใหผู้ร่้วมการผลิตรายการไดท้ราบ และดาํเนินการผลิตตามหนา้ท่ีของแต่ละคน 

          1.6 การกาํหนดวสัดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยที่ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งทราบว่าตอ้ง

ใช้วสัดุอุปกรณ์ใดบา้ง ซ่ึงตอ้งกาํหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับวสัดุอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเป็น

ขอ้มูลพื้นฐานในการจดัหา และเตรียมการต่อไป 

          1.7 การกาํหนดผูแ้สดง หรือผูด้าํเนินรายการ ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมของเน้ือหาและ

รูปแบบของรายการที่จะนาํเสนอ 

          1.8 การจดัทาํงบประมาณ โดยทัว่ไปจะมีการตั้งงบประมาณไวก่้อนแลว้ แต่ในขั้นน้ีจะเป็น 

การกาํหนดการใชง้บประมาณโดยละเอียด ซ่ึงจะเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการดาํเนินการผลิต เช่น 
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ค่าตอบแทนผูร้วมดาํเนินการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวสัดุรายการ ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง 

ค่าที่พกั และค่าพาหนะ เป็นตน้ 

ขั้นการผลิต (Production) 

คือ เป็นขั้นตอนการดาํเนินการถ่ายทาํตามเสน้เร่ืองหรือบทตามสคริปตที์มงานผูผ้ลิต ไดแ้ก่ 

ผูก้าํกบั ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง ช่างศิลป์ และทีมงานจะทาํการบนัทึกเทปโทรทศัน์ รวมทั้ง

การบนัทึกเสียง ตามที่กาํหนดไวใ้นสคริปต ์อาจมีการเดินทางไปถ่ายทาํยงัสถานที่ต่างๆ ทั้งในร่ม

และกลางแจง้ มีการสมัภาษณ์ จดัฉากจดัสถานท่ีภายนอกหรือในสตูดิโอ ขั้นตอนน้ีอาจมีการถ่ายทาํ

แกไ้ขหลายคร้ังจนเป็นที่พอใจ (take) นอกจากน้ีอาจจะเป็นตอ้งเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทัว่ไป ภาพ

เฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการขยายความ(insert) เพื่อให้ผูช้มได้เห็นและเขา้ใจรายละเอียดมาก

ยิง่ขึ้น โดยทัว่ไปจะมีการประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานให้กบัผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นและ

นั้นคือการทาํงานของทีม 

องคป์ระกอบของขั้นการผลิต (Production) มีดงัน้ี 

          2.1 ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทศัน์เป็นการทาํงานที่เป็นทีม ผูร่้วมงานมาจาก

หลากหลายอาชีพที่มีพื้นฐานที่ต่างกนั ซ่ึงการทาํงานร่วมกนัจะประสบความสาํเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่

กบัทีมงานที่ดี มีความความเขา้ใจกนั พดูภาษาเดียวกนั รู้จกัหนา้ที่ และใหค้วามสาํคญัซ่ึงกนัและกนั 

          2.2 ดา้นสถานที่ สถานที่ในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในหอ้งผลิตรายการ 

และภายนอกห้องผลิตรายการ สําหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ (Studio) นั้น ผูผ้ลิต

จะตอ้งเตรียมการจองหอ้งผลิต และตดัต่อรายการล่วงหนา้ กาํหนดวนัเวลาที่ชดัเจน กาํหนดฉากและ

วสัดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรียบร้อย ส่วนการเตรียมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผูผ้ลิตจะตอ้ง

ดูแลในเร่ืองของการควบคุมแสงสวา่ง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะตอ้งมีการสาํรวจสถานที่จริงก่อน

การถ่ายทาํ เพือ่ทราบขอ้มูลเบื้องตน้ และเตรียมแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้ เพือ่จะไดป้ระหยดัเวลา

ในการถ่ายทาํ 

          2.3 ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผูก้าํกับฝ่ายเทคนิคจะเป็นผูส้ั่งการเร่ืองการเตรียม

อุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องวีดิทัศน์ ระบบเสียง และระบบแสงและเคร่ืองบันทึกภาพ 

นอกจากนั้นยงัจาํเป็นตอ้งเตรียมอุปกรณ์สาํรองบางอยา่งให้พร้อมดว้ย ทั้งน้ีเพือ่ชวยแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ไดอ้ยา่งทนัทวงท ี

          2.4 ดา้นผูด้าํเนินรายการ และผูร่้วมรายการ การเตรียมผูจ้ะปรากฏตวับนจอโทรทศัน์เป็นสิงที่

จาํเป็น โดยเร่ิมจากการคดัเลือก ติดต่อ ซักซ้อมบทเป็นการล่วงหน้า โดยให้ผูด้าํเนินรายการ และผู ้

ร่วมรายการไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจในบทของตนเองท่ีจะตอ้งแสดง เพือ่จะไดไ้ม่เสียเวลาในการ

ถ่ายทาํ 

ขั้นการหลงัการผลิต (Post-Production) 

7 



 

คือ การตดัต่อลาํดบัภาพ หรือเป็นขั้นตอนการตดัต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเขา้ไวด้ว้ยกนั

ตามสคริปตห์รือเน้ือหาของเร่ือง ขั้นตอนน้ีจะมีการใส่กราฟิกทาํเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการ

ยอ้มสี การเช่ือมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบนัทึกเสียงในห้องบนัทึกเสียงใส่เสียงพูดซาวน์บรรยากาศ

ต่างๆ เพิ่มเติม อ่ืนๆ อาจมีการนําดนตรีมาประกอบเร่ืองราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิง่ขึ้น 

ขั้นตอนน้ีส่วนใหญ่จะดาํเนินการอยูใ่นหอ้งตดัต่อแต่มีขอ้จาํกดัหลายอยา่งเช่น การเพิม่เทคนิคพิเศษ

ต่างๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทนัสมยัและซับซ้อนมากยิง่ขึ้นมีเฉพาะช่างเทคนิคที่เก่ียวขอ้ง

และผูก้าํกบัเท่านั้น (ในบางคร้ังลูกคา้สามารถเขา้รับชมหรือมีส่วนร่วมในการผลิต) ระยะเวลาใน

ขั้นตอนน้ีขึ้ นอยู่กับระยะเวลาของบทและการบันทึกภาพ รวมถึงความยากง่ายและการใส่

รายละเอียดต่างๆเพิม่เติมของงานในแต่ละ THEME เช่น 3 วนั 7 วนั หรือมากกวา่ 15 วนัขึ้นไป 

องคป์ระกอบของขั้นการหลงัการผลิต (Post-Production) มีดงัน้ี 

          3.1 การลาํดบัภาพ หรือการตดัต่อ (Editing) เป็นการนาํภาพมาตดัต่อให้เป็นเร่ืองราวตามบท

วดิีทศัน์ โดยใชเ้คร่ืองตดัต่อ หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยการตดัต่อน้ีมี 2 ลกัษณะ คือ 

1) Linear Editing เป็นการตดัต่อระหว่างเคร่ืองเล่น/บนัทึกวีดิทศัน์ 2 เคร่ือง โดยให้เคร่ืองหน่ึงเป็น

เคร่ืองตน้ฉบบั (Master) และอีกเคร่ืองหน่ึงเป็นเคร่ืองบนัทึก (Record) ในปัจจุบนัไมนิยมใช้แล้ว 

เน่ืองจากการตดัต่อลกัษณะน้ีตอ้งใชผู้ท่ี้มีความชาํนาญเฉพาะดา้น และใชเ้วลานานมาก 

2) Non-Linear Editing เป็นการติดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ซ่ึงเป็นการตัดต่อท่ี

รวดเร็วและมีขอ้ผดิพลาดนอ้ยที่สุด 

          3.2 การบนัทึกเสียง (Sound Recording) จะกระทาํหลงัจากไดด้าํเนินการตดัต่อภาพตามบทวีดิ

ทศัน์เป็นที่เรียบร้อยแลว้ จึงทาํการบนัทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป 

          3.3 การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว

จะตอ้งนาํมาฉายเพือ่ตรวจสอบก่อนวา่มีอะไรท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ 

          3.4 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลงัการผลิต ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ 

1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหาคุณภาพของ

เทคนิคการนําเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา ผูเ้ขียนบท ผู ้

กาํกบัรายการ ทมีงานการผลิต และ 

2) การประเมินผลผลิต ซ่ึงจะเป็นการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั โดยจะประเมินในด้าน

ของความน่าสนใจ ความเขา้ใจในเน้ือหา และสาระท่ีนาํเสนอ 

3) การเผยแพร่ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพือ่ใหเ้ขา้ถึงเป้าหมายใหไ้ดม้ากที่สุด เท่าที่จะทาํได ้และ

ควรเก็บขอ้มูล ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูใ้ช ้เพือ่นาํมาแกไ้ขเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป 

ดงันั้นก่อนการผลิตวีดิทศัน์ ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการวางแผน  การ

เตรียมการผลิต การใชว้สัดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิตรายการ 

การผลิตวดีิโอ 
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การวางแผนเป็นการกาํหนดเร่ืองราวท่ีจะถ่ายทาํว่าตอ้งการถ่ายทาํส่ิงใด และกาํหนดความ

ยาวของเร่ืองเพือ่ที่จะไดเ้ตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อม 

การถ่ายทาํเป็นการบนัทึกภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิงหรือเหตุการณ์สําคญัต่าง ๆ ที่ผูผ้ลิต

ตอ้งการจะถ่ายทาํเพือ่จะไดน้าํขอ้มูลนั้นเก็บไว ้

แคปเชอร์ (Capture)เป็นการถ่ายโอนขอ้มูลที่เป็นภาพอยา่งเดียว หรือทั้งภาพและเสียงทีได้

จากเทปวีดีโอ (VHS) มาบนัทึกลงใน Harddisk ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยทาํการจดัเก็บเป็น

ไฟล์ .AVI หลาย ๆ ไฟล์ ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลที่สมบูรณ์ และสามารถนาํไฟล ์ .AVI น้ีไปใชใ้นการ

ตดัต่อภาพได ้

การตดัต่อเป็นการนาํไฟลห์ลาย ๆ ไฟลท์ี่จดัเก็บอยูใ่นเคร่ืองคอมพวิเตอร์มาเรียงต่อกนั โดย

ทาํการเลือกภาพและเสียงที่ตอ้งการ จากนั้นจึงทาํการตกแต่งภาพ โดยการเพิ่มเติมขอ้มูลต่าง ๆ เช่น 

สีสนั ความสวยงาม ขอ้ความ เพิม่ความเร็วหรือลดความเร็วในการแสดงภาพเคล่ือนไหว ลดเหล่ียม

ของภาพ หรือจะทาํการปรับเปล่ียนความยาวของข้อมูลก็ได้ เช่นการตัดต่อวีดีโอด้วย Adobe 

Premiere ปัจจุบนัการตดัต่อวีดีโอด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะได้งานที่มีคุณภาพดีกว่า เน่ืองจาก

สามารถเพิม่เทคนิคพเิศษ ปรับแต่งภาพใหส้วยงามได ้จึงไดรั้บความนิยม แต่ผูท้ี่ตอ้งการตดัต่ออยา่ง

มืออาชีพตอ้งไม่ลืมว่างบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ตดัต่อนั้นมีราคาแพง หากจะทาํการตดัต่อ

เพือ่เพิม่ความรู้ก็ควรใชอุ้ปกรณ์ที่มีราคาเหมาะกบังานที่จะทาํ เพือ่ป้องกนัความส้ินเปลืองโดยเปล่า

ประโยชน์ 

การจดัทาํส่ือประสมเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้าการตดัต่อวีดีโอดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยนาํ

ผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าทาํการเก็บบนัทึกให้อยูใ่นรูปของไฟล์ต่าง ๆ เทปวีดีโอ แผ่นวีซีดี หรือแผ่นดีวีดี 

ซ่ึงเป็นส่ือที่นิยมมากในปัจจุบนั เพื่อจะได้เก็บผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เหล่านั้นไว ้หรือนําออกมาเพื่อ

เผยแพร่ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

      HIGH STAR CHANNEL CO., LTD 

3.2.1 ที่ตั้งสถานประกอบการ : 1082/23 ถนนพหลโยธิน   

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0-2272-0510-1 

โทรสาร  0-2272-0512 

         

 

ภาพประกอบที่ 3.1  ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

 



 

ภาพประกอบที่ 3.3 ช่องทางการติดตามรับชมผา่น YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UC1JnX4aUJJ0FeCIrKyyqOAw 

 

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลักขององค์กร 

 

บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกัด ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณปัญญา ดีเจริญโชติ บริษัทมี

นโยบายว่าทุกคนต้องทํางานเป็นทุกด้าน เพ่ือที่จะสามารถพึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้ในยาม

คบัขัน  

 บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั เป็นผูจ้ดัทาํรายการโทรทศัน์ ที่มีการให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ือง

งานก่อสร้าง ตกแต่ง วสัดุต่าง ๆ  และมีเน้ือหาที่หลากหลาย อพัเดตช้ินงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งน้ี

โดยมีวตัถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผูช้มได้อรรถรสในการรับชมที่เต็มไปด้วยความรู้ และได้รับ

ประโยชน์ที่สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงมากมาย 

 ด้วยความมั่นคงและยืนหยดัต่อสู้ที่จะเป็นรายการโทรทศัน์ที่ให้เร่ืองงานก่อสร้างที่ดี มี

คุณภาพ สวยงาม และความน่าเช่ือถือ จึงทาํใหปั้จจุบนั ไฮสตาร์ ชาแนล ยงัคงไดรั้บการยอมรับจาก

บุคคลหลายกลุ่ม ที่สนใจในเร่ืองของบา้น 

 และดว้ยปณิธานอนัแรงกลา้ที่บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั คือการมีจรรยาบรรณที่ดี ทาํให้

บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั ไดรั้บการสนับสนุน จากผูช้ม กลุ่มลูกคา้ รวมถึงบุคคลต่างๆ ซ่ึงใน

ปัจจุบนัทางบริษทัไดมี้รายการออกมาเป็น 4 รายการไดแ้ก่ 

1. บา้นแสนรัก 

2. Advance AR-ID 

3. Good life 

4. หยนิ – หยาง Today 
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https://www.youtube.com/channel/UC1JnX4aUJJ0FeCIrKyyqOAw


 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร  

บริษัท ไฮสตาร์ ชาแนล จํากัด 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.4 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

 

 

3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• นาย สุทศัน์ ชาํนาญดู ตาํแหน่งตดัต่อวดีีโอ (Video Editor) 

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายดําเนินโครงงานได้รับมอบหมายงาน

นอกเหนือจากโครงงาน คือ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยพีเ่ล้ียงในยามท่ีพีเ่ล้ียงตอ้งการใหช่้วยอะไรก็ตาม เช่น 

การถ่ายภาพวีดีโอ ทาํหน้าที่ในการตดัต่อ VTR และTip Idea ต่างๆ รวมถึงการทาํหน้าที่เพื่อศึกษา

การทาํงานของการตดัต่อแบบมืออาชีพในการทาํ VTR เพื่อเพิ่มทกัษะทางดา้นการตดัต่อเพื่องาน

โฆษณาใหเ้พิม่มากขึ้นอีกดว้ย 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานที่ปรึกษา คุณจิรสุดา ดีเจริญโชติ  

คุณคมชาญ ยอดดาํเนิน 

หวัหนา้พนกังาน 

นาย สุทศัน์ ชาํนาญดู 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

คุณจิรสุดา ดีเจริญโชติ 

เลขาฯ 

 

คุณปัญญา ดีเจริญโชติ 

เจา้ของสถานประกอบการ 
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3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา เลขาฯ (Secretary) 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561  

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-18.00 น. 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

รวบรวมขอ้มูลและความ

ตอ้งการสถานประกอบการ 

X X               

คน้ควา้ขอ้มูลเบื้องตน้ 

สาํหรับการจดัทาํรายงาน 

  X X             

เสนอโครงร่างการทาํงานแก่

พนกังานที่ปรึกษา 

   X X            

การดาํเนินการตามแผนงาน     X X           

ผลิตวดีีโอ VTR    X X X X X X X X X X X X  

การประเมินผลการผลิตส่ือ      X           

เสนอโครงเล่มรายงานให้

อาจารยท์ี่ปรึกษา 

      X X         

จดัทาํโครงเล่มรายงาน         X X X X     

นาํเสนอเล่มรายงาน             X X X X 

ตารางที ่3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพฒันาการของตวัโครงงานสหกิจศึกษา 

 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จาํนวน 1 เคร่ือง 

 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

  โปรแกรม Adobe Premiere Pro 
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บทที ่4 

ผลภาคปฏบิัติงาน 

 

จากการศึกษาเร่ือง ขั้นตอนการทาํ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการต่าง ๆ ของบริษทั 

ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนในเร่ืองของการทาํ VTR ดว้ยโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro และเพื่อเป็นการศึกษากระบวนการตดัต่อวีดีโอ เพื่อใชใ้นการโฆษณา ผลปฏิบติังาน

ในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงกระบวนการทาํงาน ดงัน้ี  

 

4.1 ข้ันตอนก่อนการตัดต่อ VTR เพ่ือใช้ในเพ่ือใช้สําหรับการออกอากาศรายการ Advance AR-ID 

4.1.1 ประชุมเพ่ือรับงานจากพนักงานทีป่รึกษา พนกังานที่ปรึกษาคือคุณจิรสุดา ดีเจริญโชติ 

มีการสั่งงานให้ผูจ้ดัทาํ การตดัต่อ VTR เพื่อใชส้าํหรับการโปรโมทรายการต่าง ๆ ของบริษทั ไฮ

สตาร์ ชาแนล จาํกดั มาสาํหรับทาํเป็นเดือน โดยเอาคลิปวดีีโอเราถ่ายมาจากตามสถานท่ีต่างๆ มาตดั

ต่อในโปรแกรม Adobe Premiere Pro เป็น VTR เพื่อใชส้าํหรับการโปรโมทรายการทางช่อง TGN, 

TNN2 และอปัโหลดลงYouTube  

4.1.2 ทําการติดต่อประสานงานเพ่ือขอรูปภาพและคลิปวีดีโอ หลังจากได้รับคาํสั่งจาก

พนักงานที่ปรึกษาก็ทาํการติดต่อเพื่อขอรูปภาพและคลิปวีดีโอ เพื่อขอมาตดัต่อภาพและวีดีโอเป็น 

VTR 

 

4.2 ข้ันตอนระหว่างการตัดต่อ เพ่ือใช้สําหรับการออกอากาศรายการ Advance AR-ID 

 4.2.1 รับรูปภาพและวีดีโอสําหรับการการตัดต่อทํา VTR ที่บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั 

ทาํการรับไฟลรู์ปภาพ และวดีีโอลงเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่นาํมาเขา้สู่กระบวนการ การตดัต่อ 

ภาพประกอบที่ 4.1 รับไฟลรู์ปภาพและวดีีโอสาํหรับการตดัต่อทาํ VTR 
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4.2.2 กระบวนการการตัดต่อ VTR เพ่ือใช้สําหรับการออกอากาศรายการ หลงัจากได้รับ

ช้ินงานแล้ว ถึงเวลาสําหรับการตัดต่อภาพและวีดีโอให้เหมาะสมสําหรับช้ินงานที่ทาํ โดยใช้

โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพือ่ทาํ VTR ซ่ึงมีขั้นตอนการทาํดงัน้ี 

 

กดสร้าง Project  

ภาพประกอบที่ 4.2 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

ตั้งช่ือช้ินงาน และกด OK  

ภาพประกอบที่ 4.3 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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กดคลิกขวาที่ช่องวา่งของ Project: Untitled เลือก New Item > Squence  

ภาพประกอบที่ 4.4 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

ตั้งช่ือ Sequence และกด OK  

ภาพประกอบที่ 4.5 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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ดึงไฟลว์ดีีโอลงไปใน Project: Untitled  

ภาพประกอบที่ 4.6 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

นาํไฟลว์ดีีโอลงไปในช่อง Sequence ที่เราสร้างเอาไว ้

ภาพประกอบที่ 4.7 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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ตดัวดีีโอดว้ยการกด C เลือกช่วงที่ไม่ตอ้งการจากนั้นก็กด Deleteของคลิปออก และเลือกใส่

เอฟเฟคที่ชอบลงไปจากเคร่ืองมือ Effects ท่ีดา้นซา้ยล่าง 

ภาพประกอบที่ 4.8 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

คลิกขวาในช่องวา่งของ Project เลือก New Item > Title 

ภาพประกอบที่ 4.9 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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ตั้งช่ือ Title และกด OK  

ภาพประกอบที่ 4.10 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

พมิพข์อ้ความลงไป และกด OK  

ภาพประกอบที่ 4.11 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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นาํขอ้ความที่สร้างมาใส่จดัเรียงในตาํแหน่งที่ตอ้งการ และใส่เอฟเฟค 

ภาพประกอบที่ 4.12 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

คลุมดาํวดีีโอทั้งหมด และกด Ctrl + คลิกคา้งลากวดีีโอไปช่อง V2เพือ่การก็อปป้ี 

ภาพประกอบที่ 4.13 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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เปล่ียนวีดีโอที่ช่อง V1 เป็นภาพเบลอดว้ยเอฟเฟค Gaussian Blur ตั้งเบลอ 75% เพื่อใชเ้ป็น

พื้นหลงั 

ภาพประกอบที่ 4.14 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

ยอ่ขนาดวีดีโอช่อง V2 ใน Effect Controls คลิกที่รูปนาฬิกาหน้า Scale เพื่อทาํให้สามารถ

เลือกช่วงเวลาใหว้ดีีโอยอ่ - ขยายไดต้ามท่ีกาํหนด และคลิกขวาเลือก Ease In - Out เพือ่เพิม่ความล่ืน

ไหลระหวา่งยอ่ – ขยาย 

ภาพประกอบที่ 4.15 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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ทาํใหภ้าพเอียงซา้ย – ขวาไปมาใน Effect Controls เลือกปรับใน Rotation 

ภาพประกอบที่ 4.16 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

นาํไฟลเ์สียงดนตรีมาใส่ 

ภาพประกอบที่ 4.17 ขั้นตอนการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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4.2.3 ทําการSAVEและExportงานในการแปลงไฟล์วีดีโอ หลงัจากท่ีเราผลิตส่ือเสร็จแลว้ถึง

เวลาที่เราตอ้งSAVE ไฟล์งานเผื่อเราตอ้งแก้งานได้และExportเป็นไฟล์วีดีโอเพื่อให้พนักงานที่

ปรึกษาตรวจดูส่ือที่เราทาํ โดยมีการขั้นตอนการSaveและExportดงัน้ี 

 

เม่ือตดัต่อเสร็จแลว้เลือก File > Export > Media  

ภาพประกอบที่ 4.18 ขั้นตอนการ Export งาน VTR 

 

ตั้งช่ือวดีีโอ และเลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้งการเก็บงาน 

 
ภาพประกอบที่ 4.19 ขั้นตอนการ Export งาน VTR 
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เลือกตั้ง Frame Rate ไวท้ี่ 60 

 
ภาพประกอบที่ 4.20 ขั้นตอนการ Export งาน VTR 

 

ต๊ิ ก เ ลื อ ก  Render at Maxixum Depth, Key Frame Distance แ ล ะ Use Maximum Render 

Quality 

 
ภาพประกอบที่ 4.21 ขั้นตอนการ Export งาน VTR 
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กด Export และรอการ Render ไฟล ์

ภาพประกอบที่ 4.22 กด Export และรอการ Render ไฟล ์

 

4.3 ข้ันตอนหลังการตัดต่อ VTR เพ่ือใช้สําหรับการออกอากาศรายการ Advance AR-ID 

 4.3.1 พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบผลงาน หลงัจากการทาํ VTR เสร็จส้ินก็ส่งมอบงานให้

พนกังานที่ปรึกษาคือ คุณจิรสุดา ดีเจริญโชติ ตรวจสอบส่ือที่เราทาํวา่มีความผดิพลาดตรงที่ใด ส่ือที่

ทาํมามีความเหมาะสมไหม เม่ือผลงานที่ทาํมามีความสวยงามตามองคป์ระกอบที่พนกังานที่ปรึกษา

ตอ้งการก็เป็นอนัเสร็จส้ิน 

 

          ดึงงานใส่แฟลชไดร์ฟรอการอปัโหลด และนาํไปส่งใหก้บัพนกังานที่ปรึกษา 

ภาพประกอบที่ 4.23 ขั้นตอนหลงัการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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หลงัจากที่พนักงานที่ปรึกษาตรวจงานเสร็จแลว้ ก็ทาํการส่งให้กบัพี่หัวหน้างานนาํไปตดั

ต่อเพิม่เติมเพือ่นาํไปใส่ในโปรโมทรายการ Advance AR-ID จึงออกมาเป็นผลงานในรูปแบบที่เห็น

น้ี 

 
ภาพประกอบที่ 4.24 ขั้นตอนหลงัการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 

 

ผลงานหลงันาํไปออกอากาศในรายการ Advance AR-ID 

 
ภาพประกอบที่ 4.25 ขั้นตอนหลงัการตดัต่อ VTR เพือ่ใชใ้นการโปรโมทรายการ Advance AR-ID 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 การปฏิบติังานสหกิจที่บริษทัมิตรมายา เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 

2561 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายงาน ตาํแหน่งตดัต่อวดีีโอ (Video Editor) ณ บริษทั 

ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั คอยทาํหน้าที่ในการตดัต่อ VTR เพื่อใชใ้นการโปรโมทรายการต่าง ๆ  และ

ไดเ้รียนรู้ระบบต่างๆในการทาํงานขององคก์ร ไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดน้าํศกัยภาพที่มีจาก

การเล่าเรียนมาใชอ้ยา่งเตม็ที่ในดา้นการทาํส่ือเพือ่ลงโปรโมท นอกจากน้ีผูจ้ดัทาํยงัไดฝึ้กการตรงต่อ

เวลา และมีความรับผดิชอบในหนา้ที่มากขึ้นอีกดว้ย 

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการทาํส่ือโฆษณาอยา่ง

เต็มที่ โดยใชค้วามรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใชป้ฏิบติังานจริง รวมถึงคาํแนะนาํ

จากพนักงานที่ปรึกษาที่คอยให้คาํแนะนาํในการตดัต่อวีดีโอ เพื่อใชใ้นการโปรโมท ซ่ึงในการทาํ 

VTR ก็ไดรั้บคาํติชมจากผูมี้ประสบการณ์ทางด้านการตดัต่อวีดีโอ เพื่อใชใ้นการโปรโมทภายใน

บริษทั และไดรั้บคาํแนะนาํดีๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าภูมิใจอยา่งมากและสามารถนาํเอาคาํติชมมาปรับปรุง

และพฒันาความรู้ความสามารถให้ผูจ้ดัทาํมีประสิทธิภาพในด้านการตดัต่อวีดีโอ เพื่อใช้ในการ

โฆษณาเพิม่มากขึ้น 

 นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานคือ ในบางคร้ังอาจคิดงานไดช้า้ และยงัไม่ค่อย

เข้าใจในการทาํงานส่วนต่าง ๆ การทาํงานกับองค์กรต้องทาํงานกับคนหมู่มาก ซ่ึงเรายงัขาด

ประสบการณ์ดา้นน้ี ดงันั้นในส่วนน้ีเราเองท่ีตอ้งพยายามเขา้หารุ่นพี ่ขอคาํปรึกษาเพือ่ปรับตวั โดย

การเขา้ประชุม การฟังคาํปรึกษาจากรุ่นพีไ่ดส้อนวธีิคิด และการทาํงานใหก้บัเรา 

 

 

 

 



 
 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 งานที่ไดรั้บมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริง นาํไปใชจ้ริง และตอ้งทาํงานร่วมกบัคน

หมู่มากจึงจะตอ้งดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบระเบียบมีแผนการทาํงานอยา่งเป็นขั้นตอน ตอ้งมีความ

กระตือรือร้น มีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายจากพี่เล้ียง จึงตอ้งหมัน่พฒันาตวัเองอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

5.2.2 ขาดประสบการณ์ในการทาํงานจริงในองค์กรซ่ึงทาํงานกันเป็นทีม จึงทาํให้ใน

บางคร้ังเราไม่เขา้ใจงานในบางส่วน จึงทาํใหบ้างคร้ังเราทาํงานออกมาไดแ้ตกต่างจากโจทยท่ี์ได้รับ 

ขอ้เสนอแนะคือ เราควรขอคาํปรึกษา และขอ้เสนอแนะจากรุ่นพีใ่หม้ากๆ 
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 2556 สาํเร็จการศึกษาปวช. วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี  
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ปัจจุบัน   กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 

 วชิาเอก การโฆษณา 

 วชิาโท ส่ือดิจิทลั 

 

ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา 

 ตาํแหน่ง   ตดัต่อวดีีโอ 

                                     สถานประกอบการ  บริษทั ไฮสตาร์ ชาแนล จาํกดั  

 

ทักษะและความสามารถพิเศษ 

• เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัศิลปะการทาํกราฟฟิก 

• เป็นผูท้ี่มีอุปนิสยัในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค ์และมีความสามารถพเิศษ

ทางดา้นศิลปะการทาํกราฟฟิกนั้น 

• สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ต่างๆ ได ้เช่น Microsoft Office, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro 

• มีความรับผดิชอบ มีมนุษยส์มัพนัธดี์ 

 


	1.หน้าปก
	2.ใบรับรองสารนิพนธ์
	3.บทคัดย่อ_ไทย
	3.บทคัดย่อ_อังกฤษ
	4.กิตติกรรมประกาศ
	5.สารบัญ
	3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ……………………………………...............10
	4.1 ขั้นตอนก่อนการตัดต่อ VTR เพื่อใช้ในเพื่อใช้สำหรับการออกอากาศรายการ…….14

	6.บทที่ 1
	7.บทที่ 2
	8.บทที่ 3
	บทที่ 3
	รายละเอียดการปฏิบัติงาน
	3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

	9.บทที่ 4
	ภาพประกอบที่ 4.1 รับไฟล์รูปภาพและวีดีโอสำหรับการตัดต่อทำ VTR

	10.บทที่ 5
	11.บรรณานุกรม
	12.ประวัติผู้เขียน

