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บทคดัย่อ 

 

 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “การตดัต่อวีดีโอแฟชัน่เพื่อโฆษณานิตยสาร MiX 

MAGAZINE ผ่านส่ือออนไลน์” มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตดัต่อวีดีโอแฟชั่นเพื่อโฆษณา

นิตยสาร MiX MAGAZINE ผา่นส่ือออนไลน์ 2) เพื่อไดศึ้กษากระบวนการสร้างสรรคว์ีดีโอแฟชัน่

เพื่อโฆษณานิตยสาร MiX MAGAZINE ผ่านส่ือออนไลน์ รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ 

จากการปฏิบติังานจริง ใหเ้กิดความพฒันาการทาํงานในอนาคตได ้

จากการท่ีผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในบริษทั มิตรมายา จาํกดั ตาํแหน่งผูช่้วย

ตดัต่อวีดีโอ โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบัการตดัต่อวีดีโอแฟชัน่และโฆษณานิตยสาร MiX 

MAGAZINE ผา่นส่ือออนไลน์  โดยปัญหาท่ีพบในการตดัต่อวีดีโอคือการหาเพลงมาประกอบคลิป

วีดีโอและตอ้งเป็นเพลงท่ีไม่ติดลิขสิทธ์ิไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถอพัโหลดวีดีโอลงในส่ือออนไลน์

ได ้ซ่ึงมีวิธีแกไ้ขคือตอ้งหาเพลงท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิมาประกอบแทน นอกจากน้ียงัมีภาระงานอ่ืนๆ ท่ีให้

ความช่วยเหลือแก่พนกังานท่ีปรึกษาและผูร่้วมงานคนอ่ืนๆ ตามความสามารถ ซ่ึงเป็นการช่วยแบ่ง

เบาภาระงานและสร้างประโยชน์ใหแ้ก่องคก์รอีกดว้ย  

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์น้ี นอกจากจะได้

พฒันาทกัษะทางวิชาชีพแลว้ ยงัไดพ้ฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพจริง  และไดน้าํเอาความรู้ 

ความสามารถ นาํมาปรับใช้กบัการทาํงานจริงได ้ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การ

ทาํงานอยา่งมืออาชีพต่อไปในอนาคต 

คําสําคัญ : โฆษณา / ตัดต่อ 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

 

1.1 ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 

 

 ในปัจจุบนัมีนิตยสารมากมายตอ้งปิดตวัลง เพราะเป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมน้อยลงกว่าแต่

ก่อน ดังนั้ นเพื่อความอยู่รอดนิตยสาร จึงต้องหาช่องทางใหม่ๆ ในการโปรโมทโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ โดยการใชส่ื้อท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัคือ ส่ือออนไลน์ มาเป็นตวัช่วย

ในการคงอยู่ของนิตยสารของตนเองให้อยูค่วบคู่ไปไดใ้นยุคปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นการโฆษณาหรือ

การประชาสัมพนัธ์ผา่น Facebook , Twitter  , IG และ Youtube เป็นตน้ 

 โดยส่ือออนไลน์ถือเป็นส่ือแขนงใหม่ท่ีกาํลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั

เพราะสามารถหาขอ้มูลไดร้วดเร็วและทนัทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของข่าวสารหรือเร่ือง

ความบนัเทิง อีกทั้งยงัเป็นช่องทางท่ีทาํใหผู้ค้นสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารกนัอีกดว้ย รวม

ไปถึงการโปรโมทสินคา้และบริการ โดยอาศยัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เป็นส่ือหลกัใน

การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 ดังนั้ นจึงได้จัดทาํรายงานเล่มน้ีข้ึนมา เพื่อศึกษาการตัดต่อวีดีโอแฟชั่นเพื่อโปรโมท

นิตยสาร MiX MAGAZINE ผา่นส่ือออนไลน์ องคป์ระกอบ รูปแบบ ชนิด ประเภท ภาพเคล่ือนไหว  

การเขียนเคา้โครงเร่ือง การลาํดบัภาพ การตดัต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและ

ซอร์ฟแวร์ในการผลิตงานส่ือ  
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1 เพื่อศึกษาการตดัต่อวดีีโอแฟชัน่เพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX MAGAZINE ผา่นส่ือออนไลน์  

2 เพื่อไดป้ฏิบติังานจริงในการตดัต่อวีดีโอแฟชั่นเพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX MAGAZINE 

ผา่นส่ือออนไลน์ รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฏิบติังานจริง ใหเ้กิดความ

พฒันาการทาํงานในอนาคตได ้

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศึกษากระบวนการตดัต่อวีดีโอแฟชัน่เพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX MAGAZINE ผา่นส่ือ

ออนไลน์ เพื่อศึกษาการตดัต่อวีดีโอแฟชัน่เพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX MAGAZINE ทาํให้มีความรู้ 

ความเขา้ใจ และมีทกัษะเก่ียวกบัการออกแบบภาพเคล่ือนไหว การเขียนเคา้โครงเร่ือง การลาํดบัภาพ 

การตดัต่อภาพและเสียงดว้ยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือและซอร์ฟแวร์ในการผลิตงาน 

โดยขอบเขตการศึกษาอยูใ่นช่วงระยะเวลา  16 สัปดาห์ ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

1. ไดท้ราบกระบวนการตดัต่อวีดีโอแฟชัน่เพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX MAGAZINE ผา่นส่ือ

ออนไลน์ 

2. ได้เรียนรู้การผลิตคลิปวีดีโอแฟชั่นเพื่อโปรโมทนิตยสาร MiX MAGAZINE ผ่านส่ือ

ออนไลน์ รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฏิบติังานจริง ทาํให้เกิดความ

พฒันาการทาํงานในอนาคตได ้

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1  ความเป็นมาและความหมายของงานกราฟิก 

 งานกราฟิกมีบทบาทต่อการดาํเนินชีวติของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ ดงัตวัอยา่งท่ีพบ คือ 

ภาพวาดบนผนงัถํ้ าของมนุษยโ์บราณ ท่ีแสดงออกถึงพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การล่าสัตว ์

การบวงสรวง จาํนวนและชนิดของสัตว์ ในปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้ใช้งานกราฟิกในเกือบทุก

กิจกรรม เช่น การศึกษา การออกแบบการทดลอง การนาํเสนอขอ้มูลการแสดงออกทางศิลปะ การ

โฆษณาผลิตภณัฑ ์ภาพยนตร์และดว้ยความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มีผลทาํใหก้าร

สร้างและใชง้านกราฟิกสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก งานกราฟิกจึงมีความสําคญั

และมีบทบาทเพิ่มข้ึนอย่างมากต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยก์ารส่ือความหมายระหว่างมนุษยเ์ป็น

กิจกรรมทางสังคมของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพ ์มนุษยรู้์จกัใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นสัญลกัษณ์ส่ือ

ความหมายและมีความแตกต่างกันตามความเจริญของสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมยัมนุษย์ยุค

เร่ิมแรกยงัไม่มีภาษาและสัญลกัษณ์จึงใชข้องจริงและสภาวะจริงรอบตวัในการส่ือความหมายต่อกนั  

               เม่ือประมาณแสนปีมาแลว้ เผา่พนัธ์ุของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนั หรือท่ีเรียกวา่ โฮโมซาเป้ียน 

(Homo Sapiens) รู้จกัรวมกนัเป็นกลุ่มอาศยัในถํ้า ไดใ้ชสี้ตามธรรมชาติเขียนลายเส้นบนหนา้ตาและ

ร่างกายเพื่อเป็นเคร่ืองหมายส่ือความหมายบอกบทบาท บอกหมู่เหล่า ลายเส้นบนเคร่ืองมือบอก

วธีิใชแ้ละความเป็นเจา้ของและเขียนภาพเหมือนของคน สัตว ์และส่ิงของบนผนงัถํ้า เพียงการช้ีไป

ยงัภาพบนผนงัถํ้าก็จะส่ือความหมายต่อกนัไดว้า่ สัตวช์นิดใด ใช้อาวุธอะไร ใช้คนเท่าไรทาํให้การ

ล่าสัตวท์าํไดดี้ข้ึนและปลอดภยัมากข้ึน ภาพเหล่าน้ีช่วยให้การส่ือความหมายทาํไดง่้ายและรวดเร็ว

ข้ึน สามารถใช้อธิบายและส่ือความหมายเป็นเร่ืองราวและเป็นพื้นฐานในการวิวฒันาการมาเป็น

ภาษาพูดและภาษาเขียนในสมยัต่อมา 

 

 

 

 



2.2   ความหมายของการออกแบบกราฟิก (Definition of Graphic Design) 

 ได้มีผูใ้ห้ความหมายของคาํว่า “กราฟิก” ไวอ้ยู่หลายความหมายด้วยกนั ในสมยัโบราณ

หมายความถึง ภาพลายเส้นหรือภาพท่ีเกิดจากการวดั จากการขีดเขียนท่ีแสดงด้วยตารางหรือ

แผนภาพ การวาดเขียนการระบายสี การสร้างงานศิลปะบนพื้นระนาบ หรืออาจกล่าวอีกนกัหน่ึงวา่

งานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆ ในส่ิงท่ีเป็นวสัดุ 2 มิติ คือมีความกวา้งและความ

ยาวเท่านั้น เช่น งานออกแบบบา้นของสถาปนิกในการเขียนแบบ ตวัภาพและรายละเอียดบนแปลน

บา้นเรียกวา่เป็นงานกราฟิกการเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร การออกแบบภาพโฆษณาของนกั

ออกแบบ การออกแบบฉลาก หรือลวดลายหรือภาพประกอบ หรือตวัอกัษรท่ีปรากฏบนฉลากสินคา้ 

บนตวัสินคา้หรือบนภาชนะบรรจุสินคา้ ฯลฯ เหล่าน้ีจดัวา่เป็นงานกราฟิกทั้งส้ิน 

  คาํว่าการออกแบบ (Design) ก็มีความหมายเป็นหลายนยัเช่นกนั จากรายศพัท์ลาตินคาํว่า 

Design ซ่ึงมาจาก Designareหมายถึงกาํหนดออกมา กะหรือขีดหมายไว ้เป้าหมายท่ีจะแสดงออกซ่ึง

หมายถึงส่ิงท่ีอยูใ่นอาํนาจความคิด (Conscious) อนัอาจเป็นโครงการ รูปแบบหรือแผนผงัท่ีศิลปิน

กาํหนดข้ึนดว้ยการจดัท่าทางถอ้ยคาํ เส้น สี รูปแบบ โครงสร้างและวสัดุต่างๆ โดยใช้หลกัเกณฑ์

ทางความงามหรือสุนทรียภาพ (Aesthetic Principle) ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ข้ึนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด 

ไปจนส่ิงท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นเตม็ท่ี 

 กราฟิกดีไซน์  คือ การออกแบบรูปภาพสัญลกัษณ์ท่ีมองเห็นดว้ยตา (เป็นทศันศิลป์อย่าง

หน่ึง) และมีหน้าท่ีส่ือความหมายจากสัญลกัษณ์สู่ความหมาย  คนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจผิดวา่กราฟิก

ดีไซน์เป็นงานท่ีทาํด้วยคอมพิวเตอร์หรือเป็นการสร้างแอนิเมชันสามมิติ ซ่ึงในความเป็นจริง 

คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองมือช้ินหน่ึงท่ีช่วยในการสร้างงานกราฟิกดีไซน์ได ้เช่นเดียวกบั ดินสอ 

ปากกา พู่กนักราฟิกดีไซน์ เป็นการทบัศพัท์มาจากภาษาองักฤษ graphic design คาํว่า graphic มีคาํ

ในภาษาไทยท่ี ใชแ้ทนไดคื้อ เรขศิลป์, เลขนศิลป์ หรือ เรขภาพ ส่วน design แปลวา่ การออกแบบ 

เม่ือรวมกนัแล้ว กราฟิกดีไซน์จึงมีหมายความว่า การออกแบบเรขศิลป์ หรือ การออกแบบเลขน

ศิลป์Graphic design criteria 

 

 

 



2.3 หลกัการออกแบบกราฟิก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN) 

 ก่อนท่ีจะทาํงานออกแบบกราฟิกประเภทใดก็ตาม ส่ิงแรกท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ การกาํหนด

จุดประสงค์ท่ีชัดเจนของงาน เพราะช่องทาง รูปแบบและวิธีการ ของการนาํเสนอมีมาก มีความ

รวดเร็ว ไร้ขอบเขต เช่นใน เวบ็ไซต ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

ให้ทนัเหตุการณ์ อาจจะทาํให้เกิดความสับสน ยุง่ยากในการดาํเนินงาน มีผลกระทบต่อการทาํงาน 

เกิดความไม่เป็นระบบ มีการสูญเสียและส้ินเปลืองโดยไม่จาํเป็น ดงันั้นผูอ้อกแบบจึงควรมีหลกัการ

และขอ้ควรคาํนึงก่อนการเร่ิมงานเพื่อการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง รัดกุมและวางแผนการดาํเนินงานให้

สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดจนจบกระบวนการ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค หลกัการดาํเนินงาน

ออกแบบกราฟิก 

 

 

หลกัการดําเนินงานและการวางแผนข้ันต้นของการออกแบบกราฟิกมีดังนี ้

 1) วตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ผูอ้อกแบบตอ้งรู้วา่ จะบอกกล่าว เร่ืองราวข่าวสารอะไรแก่ผูรั้บรู้

บา้ง เช่น ทฤษฎีหรือหลกัการ การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ผูอ้อกแบบตอ้งรู้วิธีการนําเสนอ

(Presentation) ท่ีดีและเหมาะสมกับเร่ืองราวเหล่านั้นว่ามีเป้าหมายของการออกแบบเป็นไปเพื่อ

วตัถุประสงคใ์ด เช่น เพื่อแนะนาํ เผยแพร่ เพื่อใหค้วามรู้ หรือความบนัเทิงเป็นตน้ 

 2) กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิงหรือบุคคลทัว่ไป มีช่วงอายุเท่าใด นิสิต

นกัศึกษาหรือเฉพาะกลุ่มสนใจ ข่าวสารท่ีให้มีระดบัความยาก-ง่าย หรือมีความเป็นสากลหรือไม่ 

เฉพาะคนในประเทศหรือชาวต่างชาติ ซ่ึงผู ้ออกแบบจาํเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อวางแผน 

ดาํเนินการกบัข่าวสาร ออกแบบ และการนาํเสนอใหต้รงจุดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้ง 

 3) ส่ิ งท่ีต้องการบอกคืออะไร หมายถึง วิ ธีการท่ีจะส่ือความหมายกับผู ้รับ รู้ห รือ

กลุ่มเป้าหมาย และถา้ท่ีมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไวล่้วงหนา้ ชดัเจนแลว้ก็จะทาํให้ผูอ้อกแบบมี

ความสะดวกในการท่ีจะบอกหรือส่ือความหมายไดง่้ายข้ึน เช่น การเลือกใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 

และภาพประกอบต่าง ๆส่ือแทนคาํศพัท ์ขอ้ความท่ีเป็นนามธรรม ไดต้รงตามระดบัความสามารถ

ในการรับรู้ของผูรั้บ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในความหมายของข่าวสารนั้ น ๆ จาํได้ในเวลา

อนัรวดเร็วและจดจาํไวต้ลอดไป 



4) นําเสนอข่าวสารด้วยส่ือใด แบบใด ผูอ้อกแบบตอ้งมีความรู้เก่ียวกับประเภทของส่ือ 

ศกัยภาพของส่ือชนิดต่างๆ คาํนึงถึงการเลือกใช้ส่ือในการนาํเสนอข่าวสารเป็นรูปแบบใด จึงจะ

ไดผ้ลดีมีความเหมาะสมกบัข่าวสาร และผูอ้อกแบบควรจะใชว้ธีิการจดัการกบัข่าวสารนั้น อยา่งไร 

จึงจะสามารถโนม้นา้วจิตใจและส่ือความหมายต่อผูรั้บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โปสเตอร์ 

หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 1.4 การออกแบบกราฟิก ส่วนใหญ่เป็นวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงออกถึงการส่ือ

ความหมายในลักษณะของตัวอักษรและภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางทัศน

สัญลักษณ์ (Visual form) ดังนั้นในการออกแบบจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้เก่ียว การ

มองเห็นและจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การออกแบบกราฟิกและส่ือเป็นขั้นตอนหน่ึงของการสร้างสรรค์งานท่ีเก่ียวข้องกับ

กระบวนการงานกราฟิก งานทางดา้นส่ิงพิมพ ์โดยมีหลกัการคิดและวิธีการดาํเนินการท่ีตอ้งอาศยั

แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการส่ือความหมาย  หลกัการทางศิลปะประยุกต์และทฤษฎีการรับรู้ทาง

จิตวิทยา การออกแบบงานกราฟิกจึงตอ้งกระทาํอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี 

 

2.4   องค์ประกอบในการออกแบบ (DESIGN ELEMENTS) 

1) จุด (Point) จะเป็นจุดท่ีช้ีใหเ้ห็น ตาํแหน่งในท่ีวา่ง หรือท่ีต่างๆ ไม่มีความกวา้ง ความยาว 

ความลึก จุดให้ความรู้สึกคงท่ี ไม่มีทิศทาง ไม่ครอบคลุมพื้นท่ี จุดจะเกิดอยูใ่นบริเวณต่างๆดงัเช่น 

จุด A จุด B ดงัภาพ 

 2) เส้น (Line) เส้นเกิดจากการนําจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกัน หรือเกิดจากจุดเคล่ือนท่ี 

เส้นทางท่ีจุดเคล่ือนท่ีไปคือ เส้น มีความยาว ไม่มีความกวา้งหรือความหนามาก การกาํหนดทิศทาง

ของเส้นให้อยูใ่นแนวท่ีต่างกนัจะใหค้วามรู้สึกท่ีต่างกนัดูมัน่คง บางคร้ังดูเคล่ือนไหว และเจริญงอก

งามเติบโตเช่น เส้นตั้ง (Vertical Line) ให้ความรู้สึกสูงสง่า แข็งแรง มัน่คง ถ้าสูงมาก ๆ ก็จะให้

ความ รู้สึกไม่ปลอดภยั แต่จะบอกความเติบโต ถา้นาํมาประยกุตใ์นการแต่งกาย โดยใส่เส้ือ ลายแนว

เส้นตั้งฉาก แนวด่ิง จะช่วยใหดู้สูงข้ึน และถา้ออกแบบใหดู้ผอมลง อาจใชเ้พียง2-3 เส้น 



เส้นนอน (Horizontal Line) ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แน่นอน มัน่คง ปลอดภยั ความน่ิง พกัผอ่น

เป็นธรรมชาติ เส้นเฉียง (Oblique Line) ให้ความรู้สึกไม่มัน่คงไม่ปลอดภยั ต่ืนตน้ สนุกสนานแสดง

การเคล่ือนท่ี ไม่อยู่น่ิง เส้นโคง้ (Curve) จะให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว นุ่มนวล อ่อนหวาน เช่ืองช้า 

กระชบัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เส้นกระจาย เป็นเส้นท่ีออกจากจุดศูนยก์ลางให้ความรู้สึก มีพลงั

กระปร้ีกระเปร่า สร้างสรรค ์เดินทางออกไปทุกทิศพร้อมๆกนั พองออก แตกตวั 

เส้นลกัษณะอ่ืนๆ เช่น เส้นหยกั เส้นประ เส้นจุดผสมเส้นประ ต่างก็ให้ความรู้แตกต่างกนัออกไป 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ จะนาํไปประกอบกบัรูปอะไร  

3) ทิศทาง (DIRECTION) ทิศทาง คือ ลกัษณะท่ีแสดงให้รู้ว่า รูปแบบทั้งหมดมีแนวโน้ม

ไปทางใด ทาํใหผู้พ้บเห็นเกิดความรู้สึกวา่ มีการเคล่ือนไหว (Movement) นาํไปสู่จุดสนใจ 

 4) รูปทรง (FORM) เกิดจากระนาบท่ีปิดลอ้มกนัทาํให้เกิดปริมาตร (Volume) มี 3 มิติ คือ 

ความกวา้ง ความยาว และความสูง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติและ

รูปทรงอิสระ 1. รูปทรงเรขาคณิต ( Geometric Form ) เป็นรูปทรงท่ีมีด้านแต่ละด้านคล้ายกัน มี

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระเบียบ มีแกนท่ีสมดุล มกัจะประกอบดว้ยเส้นตรงและเส้นโคง้ ท่ีมีแบบ

แผน  2. รูปทรงธรรมชาติ ( Original Form) มกัจะประกอบดว้ยเส้นโคง้ (Curves) เส้นอิสระทั้งอยู่

ในลกัษณะสมดุลและไม่สมดุลรูปทรงธรรมชาติจะใหค้วามรู้สึกอ่อนไหว 

 3. รูปทรงอิสระ (Free Form) รูปดา้นแต่ละดา้นมกัจะไม่สัมพนัธ์กนั ไม่มีความสมดุล ไม่

เป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวได ้การเปล่ียนแปลงรูปทรงเป็นการปรับเปล่ียนเพื่อความลง

ตวั ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ หรือมีรูปทรงใหม่ในเชิงเพิ่ม ลดปริมาตร การแยกส่วน การ

เจาะทะลุเป็นตน้ เช่น 

 

2.5  เทคนิคการกลบัพืน้ภาพมีผลต่อสายตาผู้ดู 

  จากการออกแบบกลบัพื้นภาพ ทาํให้เกิดการสร้างสรรค์งาน เป็นสัญลกัษณ์ (Logo) และ

เป็นท่ีนิยม เพราะมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ นอกจากน้ียงัมีผลของการมองเห็นวา่ ภาพสีขาวท่ีอยู่

ในพื้นสีดาํ จะทาํให้ดูโตข้ึน 10-15 % สังเกตภาพตวัอกัษร A ในข้อท่ี 6 ตวัอกัษรดาํและขาวโต

เท่ากนัในการทาํตน้แบบ เม่ือตวั A อีกตวัหน่ึงไปอยูใ่นพื้นดาํทาํให้ดูโตกวา่ เทคนิคน้ีนิยมนาํไปใช้

ทาํตวัอกัษรพาดหัวข่าวสําคญัในหน้าหน่ึงของหนังสือพิมพ์ตวัอย่างสัญลกัษณ์ (Logo) ท่ีกลบัพื้น



หรือใช้เทคนิคส่วนสีขาวในสีดาํ (ภาพสัญลกัษณ์ มาจากหนงัสือโลโกส้ํานกัพิมพสุ์ขภาพใจ2542) 

ขนาดและสัดส่วน(Size & Scale)ขนาด (Size)ขนาด คือ การเปรียบเทียบรูปร่างหรือรูปทรง การวดั

สัดส่วน ระยะหรือขอบเขต 

สัดส่วน (Scale)สัดส่วน คือ ความเหมาะสมของส่ิงของตั้งแต่ 2 ส่ิงข้ึนไป มีความสัมพนัธ์กนัการหา

ความสัมพนัธ์ของขนาดและสัดส่วนในการออกแบบตอ้งคาํนึงถึงขนาดและสัดส่วนของผูใ้ชแ้ละ

กิจกรรมภายในเป็นหลกั ในงานออกแบบโดยทัว่ไป มีหลกัเก่ียวกบัขนาดและสัดส่วนดงัน้ี 

 -ขนาดท่ีแตกต่างกนัจะใหค้วามรู้สึกขดักนั(Contrast) 

 -ขนาดใกลเ้คียงกนัใหค้วามรู้สึกกลมกลืนกนั(Harmony) 

 -ความแตกต่างของขนาดทาํใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหว(Dynamic) 

วสัดุและพื้นผวิ(MaterialandTexture)วสัดุ(Material) 

 วสัดุ คือ วตัถุดิบท่ีจะนาํมาใช้ในการออกแบบ โดยเลือกความเหมาะสม ตรงตามลกัษณะ

ของงาน ถา้ทาํลงบนกระดาษวาดเขียน อาจเป็นรูปลอกลวดลายต่างๆแบบทึบแสง ถา้ทาํลงบนแผน่

โปร่งใสก็ใชรู้ปหรืออกัษรลอกแบบสีโปร่งแสงเป็นตน้  

 พื้นผิว (Texture)คือ ลกัษณะเฉพาะ ท่ีเกิดจากโครงสร้างของวสัดุ อาจนาํวตัถุดิบหลาย ๆ 

อย่างมา สร้างให้เกิดพื้นผิวใหม่ หรือความรู้สึกในการแยก จาํแนกความเรียบความขรุขระ ความ

แตกต่างของพื้นผิวในทางกราฟิก สามารถแยกออกได้ดว้ยประสาทสัมผสั ทางตา เป็นส่วนใหญ่ 

พื้นผิวท่ีแตกต่างกนัจะให้ความรู้สึกต่างกนัเช่นผิวขรุขระ ให้ความรู้สึกปลอดภยั มัน่คง แข็งแรง 

สาก สะดุด หยาบ ระคายเคือง ในบางสถานะทาํให้ดูเล็กกวา่ ความจริง เช่น ผิวขรุขระของกาํแพงท่ี

ก่อด้วยศิลาแลงหรือหิน กาบ จะดูแข็งแรงบึกบึน ในการสร้างงานกราฟิกลงบนกระดาษ เช่น รูป

หลงัคาบา้นลายสังกะสี กระเบ้ืองลอนแบบต่างๆ ผนังตึก ซ่ึงลวดลาย ขรุขระ เหล่าน้ีจะนาํมาจาก

แผน่รูปลอก ซ่ึงในปัจจุบนัใชล้วดลายสําเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ ผวิเรียบมนั ให้ความรู้สึกไม่มัน่คง 

ล่ืน หรูหรา วาบหวาม สดใส แสงสะทอ้น ในบางสถานะทาํให้ดูใหญ่กว่าปกติ เช่น ผนงัตึกท่ีฉาบ

ปูนเรียบหรืออาคารท่ีเป็นกระจกทั้งหลงั จะดูเปราะบาง แวววาว ตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีตอ้งการความ

เป็นมนัวาว ท่ีใช้เทคนิคแผน่รูปลอกท่ีมีลายไล่โทนสําเร็จรูป ตวัอยา่งภาพกราฟิกท่ีสร้างความเป็น

มนัวาวดว้ย เทคนิคพูก่นัลม(airbrush)ผสมกบัการวาดดว้ยมือ 

ระนาบ (Plane)คือ เส้นท่ีขยายออกไปในทางเดียวกนั จนเกิดเป็นพื้นท่ีข้ึนมา แบ่งไดด้งัน้ี 



 1. Overhead plane ระนาบท่ีอยู่เหนือศีรษะอยู่ข้างบน ให้ความรู้สึกปลอดภัย เหมือนมี

หลงัคาคลุมมีส่ิงปกป้องจากดา้นบน 

 2. Vertical plane ระนาบแนวตั้ง หรือตวัปิดลอ้ม เป็นส่วนบอกขอบเขตท่ีวา่ง ตามแนวนอน

ความกวา้งความยาว 

 3. Base plane ระนาบพื้น ระดบัดิน หรือระดบัเสมอสายตา อาจมีการเปล่ียนหรือเล่นระดบั

เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกต่างๆ 

  1.4.2ส่ิงท่ีควรจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัการการออกแบบงานกราฟิกดงัน้ี 

 1) ความมีเอกภาพ (unity)  เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไม่แตกแยกกนั 

หรืออยูร่วมกนัไดดี้ระหวา่งองคป์ระกอบ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง ซ่ึงสายตามองเห็น และรู้สึกไดว้า่

มีความกลมกลืนต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  การสร้างงานออกแบบใหมี้เอกภาพมี4วธีิดงัน้ี 

  1.1) นาํมาใกลชิ้ดกนั (Proximity) คือ การนาํเอาองค์ประกอบท่ีอยูก่ระจดักระจาย

นาํมาจดัให้อยู่ใกล้ชิดกนั ทาํให้เหมือนเป็นเร่ืองเดียวกัน จะทาํให้เกิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั เป็นเร่ืองราวท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 

  1.2) การซํ้ า (Repetition) คือ การจดัองค์ประกอบในส่วนต่างๆให้ซํ้ ากนั สัมพนัธ์

กนั ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีซํ้ ากนัอาจเป็นไดท้ั้งสี รูปร่าง ผวิสัมผสั ทิศทาง หรือมุม 

 1.3) การกระทาํต่อเน่ือง (Continuation) คือ เป็นการกระทาํท่ีต่อเน่ืองเป็นธรรมชาติ โดยใช้

ความต่อเน่ืองของ เส้น มุม หรือทิศทาง จากรูปร่างหน่ึงไปอีกรูปร่างหน่ึง รูปร่างจะดูไม่ล่องลอยอยู่

อยา่งสับสน แต่จะจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีค่อนขา้งแน่นอน และก่อใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียว 

 1.4) ความหลากหลาย (Variety) ถึงแมว้า่เอกภาพจะเป็นการออกแบบท่ีมีความกลมกลืนกนั

ขององคป์ระกอบต่างๆ แต่การสร้างภาพให้มีเอกภาพมากเกินไปจะทาํให้ภาพนั้นเกิดความน่าเบ่ือ 

เช่นภาพกระดานหมากรุก แต่เม่ือเรานาํรูปทรงต่างๆ ซ่ึงอาจจะซํ้ ากนัแต่ขนาดต่างกนั สีก็อาจจะซํ้ า

กนัไดแ้ต่ต่างระดบัสี ไม่ใช่การซํ้ าแบบธรรมดาแต่เป็นความหลากหลายท่ีแตกต่างกนัเช่นภาพของ

มอนดรีอนัช่ือจงัหวะลีลาของเส้นตรง    

 2)ความกลมกลืน (harmony) ความกลมกลืน หมายถึงการประสานให้กลมกลืน เป็นพวก

เป็นหมู่ให้เกิดความเหมาะเจาะสวยงาม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั  วฒันะ 

(2527: 111) ไดแ้บ่งความกลมกลืนในการออกแบบแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 



  2 .1 )ก ารอ อ ก แ บ บ ใ ห้ เส้ น มี ทิ ศ ท าง ท่ี ก ล ม ก ลื น กัน ไ ป ใ น ท าง เดี ย ว กัน

(HarmonyofDirection)ซ่ึงแบ่งออกเป็น การออกแบบให้เส้นกลมกลืนกนัในแนวทแยง (Diagonal 

Direction) การออกแบบให้เส้นกลมกลืนกนัในแนวราบ (Horizontal Direction) การออกแบบให้

เส้นกลมกลืนในแนวโคง้ (Curved Direction) 

  2.2) การออกแบบให้กลมกลืนกันด้วยรูปร่าง (Harmony of Shape) คือการ

ออกแบบใหมี้รูปร่าง ขนาดใกลเ้คียงกนั หรือมีรูปร่างเหมือนกนั แต่ขนาดต่างกนั 

  2.3) การออกแบบใหก้ลมกลืนกนัดว้ยขนาด (Harmony of Size) 

  2.4) การออกแบบใหก้ลมกลืนกนัดว้ยสี (Harmony of Colors) 

 2.5) การออกแบบใหก้ลมกลืนกนัดว้ยลกัษณะผวิ (Harmony of Texture) 

 3) ความมีสัดส่วนท่ีสวยงาม (propertion)  สัดส่วน หมายถึง ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ

ในตวัของวตัถุเอง และความสัมพนัธ์เม่ือเทียบเคียงกบัวตัถุอ่ืน สาํหรับงานออกแบบท่ีนาํสัดส่วนมา

ใช้ตอ้งคาํนึงถึงความสัมพนัธ์และเหมาะสมกบัรูปร่างนั้นๆ ขอ้คิดในการนาํสัดส่วนมาใช้ในงาน

ออกแบบมีดงัน้ี  

  3.1) ออกแบบอยา่งไรโดยนาํสัดส่วนต่างๆมาใชใ้หมี้ความสัมพนัธ์กบัช่วงระยะ  

  3.2)พิจารณาขนาดให้สัมพนัธ์กบัสัดส่วนเป็นกลุ่มและไดผ้ลตามตอ้งการชาวกรีก

โบราณ ได้สร้างกฎแห่งความงามข้ึนมาเรียกว่า "สัดส่วนทอง" (Golden Section) ซ่ึงสัดส่วนท่ี

กล่าวถึงคือ 2:3 ซ่ึงหมายถึง ความกวา้ง 2 ส่วน และความยาว 3 ส่วน  

  3.3) การจดัสัดส่วนของรูปร่าง (Figure Proportion) คือ ผูอ้อกแบบจะจดัสัดส่วน

ขององคป์ระกอบต่างๆใหส้วยงาม และเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายและของงาน 

  3.4) การจัดสัดส่วนของเน้ือท่ี (Area Proportion) คือ การจดัสัดส่วนของเน้ือท่ี

เก่ียวกบัการออกแบบ เช่น การออกแบบอาคารมกัจะใชรู้ปร่างเป็นส่ีเหล่ียม และมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ

ของอาคารเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมไปดว้ย เช่น หนา้ต่าง ประตู เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและสัมพนัธ์

กนัในทางรูปร่าง 

4)  ความมีสมดุล  (Balance) ความสมดุล หมายถึง ความเท่ากนั หรือการถ่วงเพื่อให้เกิดการ

เท่ากนัการเท่ากนัน้ีอาจจะไม่เท่ากนัจริงก็ไดแ้ต่เท่ากนัในความรู้สึกของมนุษย ์



 มาโนช (2538: 143-144) กล่าววา่ ในทางศิลปะและการออกแบบ เราแทนค่าของกอ้นนํ้ าหนกัเป็น

ภาพท่ีเห็นดว้ยตา เช่น นํ้ าหนักเป็นเส้น รูปร่าง รูปทรง หรือสี ซ่ึงเป็นการรับรู้ได้ทางประสาทตา 

ดุลยภาพท่ีเกิดข้ึนน้ีมี3ลกัษณะคือ 

4.1) สมดุลท่ีเท่ากนั (Symmetrical Balance หรือ Formal Balance) เป็นการจดัวาง

ภาพสองข้างท่ีมีขนาดเท่ากันลงบนพื้นท่ี ซ่ึงแต่ละภาพจะถูกจดัวางห่างจากศูนย์กลาง

เท่ากนั จะไดส้มดุลท่ีเท่ากนัซ่ึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกน่ิงอยูก่บัท่ี มัน่คง สง่างามน่าเกรงขาม  

  4.2) สมดุลท่ีไม่เท่ากนั (Asymmetrical Balance หรือ Informal Balance) ภาพสอง

ขา้งไม่เท่ากนั โดยขา้งหน่ึงมีขนาดมากกว่าอีกขา้งหน่ึง ทาํให้เกิดดุลยภาพท่ีไม่เท่ากันซ่ึงการหา

ตาํแหน่งเพื่อจดัวางภาพให้เกิดสมดุลแบบน้ี มกันิยมใชก้ฎแห่งการชดเชย (Rule of Compensation) 

และกฎอมตะ (Golden Rule) คือ จะตอ้งเล่ือนภาพขา้งท่ีมีนํ้าหนกัมากกวา่เขา้มาใกลจุ้ดศูนยก์ลาง จึง

จะทาํให้เกิดความสมดุล หรือ ตาํแหน่งท่ีเกิดจากเส้นแบ่งส่วน 3 ส่วน ในแนวตั้งฉาก และแนวนอน

ตดักนั คือตาํแหน่งท่ีเหมาะสมสาํหรับวางภาพเพื่อใหเ้กิด ความสมดุลท่ีไม่เท่ากนั 

  4.3) สมดุลรัศมีวงกลม (Radial Balance) คือการสร้างภาพในลกัษณะวงกลม มี

รัศมีจากจุดศูนยก์ลาง จะก่อใหเ้กิดสมดุลข้ึน และทาํใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหวโดยมีแกนกลาง 

  5)  ความมีจุดเด่น (emphasis)การเน้นเพื่อให้เกิดจุดเด่นสามารถเน้นดว้ยรูปร่าง เนน้ดว้ยสี 

ฯลฯ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีทาํให้เกิดความสนใจแก่ผูพ้บเห็นได ้ไดแ้บ่งระดบัจุดสนใจในงานออก แบบเป็น3

ระดบัดว้ยกนัคือ 

  5.1)จุดสาํคญัของงาน(Dominant) 

  5.2)จุดสาํคญัรอง(Subdominant) 

  5.3)จุดสาํคญัยอ่ย(Subordinant) 

          การออกแบบท่ีนาํหลกัการเนน้มาใช ้จะตอ้งพิจารณาถึงการจดัคุณภาพและประสิทธิภาพของ

รูปทรง รูปร่าง ช่วงระยะ เส้น สี และพื้นผวิในงานออกแบบ  นพวรรณ (2540: 181-184) ไดก้ล่าวถึง

วธีิการเนน้จุดสนใจซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั3วธีิคือ 

  1 . ก าร เน้ น ด้ว ย ก าร ตัด กัน  (Emphasis by Contrast) จุ ด ส น ใ จ มี ผ ล ม าจ าก

องคป์ระกอบส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความแตกต่างออกไปจากส่ิงอ่ืน ส่ิงนั้นเป็นการดึงดูดความสนใจดว้ย

ความแปลกของตวัเอง ซ่ึงมีทางเป็นไปไดม้ากเช่น 



 - เม่ือองคป์ระกอบเป็นแนวตั้งถา้มีส่ิงท่ีเป็นแนวนอนมาขดัส่ิงนั้นจะเป็นจุดสนใจ 

 - เม่ือองคป์ระกอบส่วนใหญ่มีรูปร่างไม่แน่นอน ถา้มีรูปท่ีเป็นเรขาคณิตมาประกอบรูปนั้น

ก็จะกลายเป็นจุดสนใจ 

 -ในการออกแบบท่ีมีสีเรียบๆ ส่วนท่ีมีรายละเอียดมากท่ีสุด และมีสีหลายสี ส่วนนั้นจะเป็น

จุดเนน้ข้ึนมา 

 - เม่ือองคป์ระกอบส่วนอ่ืนๆของภาพมีขนาดใกลเ้คียงกนั ถา้มีส่วนไหนใหญ่ส่วนนั้นก็จะ

กลายเป็นจุดสนใจในทนัที 

 - เม่ือรูปทรงธรรมชาติถูกทาํให้ผิดรูปร่างไป รูปท่ีพอจะเหลือเคา้เดิมบา้งก็จะกลายเป็นจุด

สนใจ 

  2. การเน้นด้วยการแยกอยู่โดดเด่ียว (Emphasis by Isolation) การเน้นด้วยการ

ขดักนัเป็นเทคนิคของการเนน้ดว้ยการแยกอยูโ่ดดเด่ียว เม่ือส่ิงหน่ึงถูกแยกออกมาจากกลุ่ม ส่ิงนั้นจะ

เป็นจุดสนใจ เพราะเม่ือแยกออกไปส่ิงนั้นก็จะดูสําคญัข้ึนมา น่ีเป็นการขดักนัอีกแบบหน่ึง ซ่ึงเป็น

ในเร่ืองของตาํแหน่งท่ีว่าง การวางจุดสนใจไวก้ลางภาพถือเป็นความตั้งใจของผูอ้อกแบบ แต่ถา้

ผูอ้อกแบบวางจุดสนใจไวใ้กลข้อบภาพ จะมีแรงดึงดูดสายตาของผูดู้ใหอ้อกมาดูภาพมากกวา่ 

  3.การเนน้โดยการวางตาํแหน่ง (Emphasis by Placement) การวางตาํแหน่งในภาพ

โดยการนาํองค์ประกอบอ่ืนๆช้ีมาท่ีจุดเดียวกนั ความสนใจก็จะมุ่งมาท่ีจุดนั้น ดงัภาพดา้นล่าง เป็น

ภาพท่ีมีรูปทรงต่างๆกระจายออกเป็นรัศมีเป็นแฉกๆ กระจายออกจากศูนย์กลาง ซ่ึงบริเวณจุด

ศูนยก์ลางก็มีรูปทรงเช่นเดียวกบัรูปทรงอนัอ่ืน แต่กลายเป็นการเน้นเน่ืองจากตาํแหน่งท่ีว่าง ไม่ใช่

เพราะความแตกต่างของรูปทรง 

 การเนน้ไม่จาํเป็นตอ้งเด่นชดัเหมือนตวัอยา่ง แต่ควรคาํนึงถึงไวเ้ร่ืองหน่ึงคือ เม่ือใดท่ีวางจุด

สนใจไวแ้ลว้ จะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ให้มีส่ิงอ่ืนมาดึงดูดความสนใจออกไปอีก เพราะจะทาํให้สับสน

ได ้

 6) ความขดัแยง้ (Contrast) การจดัองค์ประกอบให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจ

หรือใหเ้กิดความสนุกต่ืนเตน้ น่าสนใจ ลดความเรียบ น่าเบ่ือ ใหค้วามรู้สึกฝืนใจ ขดัใจ แต่ชวนมอง 

 7)  จงัหวะ (Rhythm) จงัหวะเกิดจากการต่อเน่ืองกนัหรือซํ้ าซ้อนกนั จงัหวะท่ีดีทาํใหภ้าพดู

สนุก เปรียบไดก้บัเสียงเพลงอนัไพเราะ ในดา้นการออกแบบแบ่ง จงัหวะ เป็น 3 แบบ คือ 



  7.1) จงัหวะแบบเหมือนกนัซํ้ าๆกนั เป็นการนาํเอาองคป์ระกอบหรือรูปท่ีเหมือน ๆ 

กนั มาจดัวางเรียงต่อกนั ทาํให้ดูมีระเบียบ (Order) เป็นทางการ การออกแบบลายต่อเน่ือง เช่น ลาย

เหล็กดดั ลายกระเบ้ืองปูพื้นหรือผนงั ลายผา้ เป็นตน้ 

  7.2) จงัหวะสลบักนัไปแบบคงท่ี เป็นการนาํองคป์ระกอบหรือรูปท่ีต่างกนัมาวาง

สลบักนัอยา่งต่อเน่ือง เป็นชุด เป็นช่วง ใหค้วามรู้สึกเป็นระบบ สมํ่าเสมอ ความแน่นอน 

  7.3) จงัหวะสลบักนัไปแบบไม่คงท่ี เป็นการนาํองค์ประกอบหรือรูปท่ีต่างกนัมา

วางสลบักนั อยา่งอิสระ ทั้งขนาด ทิศทาง ระยะห่าง ใหค้วามรู้สึกสนุกสนาน 

  7.4) จงัหวะจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็ก เป็นการนํารูปท่ีเหมือนกนั มา

เรียงต่อกนั แต่มีขนาดต่างกนัโดยเรียงจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็กอยา่งต่อ เน่ืองทาํใหภ้าพมี

ความลึก มีมิติ 

  8) ความง่าย (Simplicity) เป็นการจดัให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยุง่ยากซบัซ้อนมีมโนทศัน์เดียว 

ลดการมีฉากหลงัหรือภาพประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไม่จาํเป็นหรือไม่เก่ียวขอ้งออกไป เพราะการมีฉากหลงั

รกทาํให้ภาพหลกัไม่เด่น นิยมใช้ในการถ่ายภาพท่ีปรับฉากหลงัให้เบลอ เป็นภาพเก่ียวกบัดอกไม ้

แมลง สตัว ์และบุคคลนางแบบ เป็นตน้ 

  9) ความลึก (Perspective) ให้ภาพดูสมจริง คือ ภาพวตัถุใดอยู่ใกล้จะใหญ่ ถ้าอยู่ไกล

ออกไปจะมองเห็นเล็กลงตามลาํดบั จนสุดสายตา ซ่ึงมีมุมมองหลกั ๆ อยู ่3 ลกัษณะ คือ วตัถุอยูสู่ง

กวา่ระดบัตา วตัถุอยูใ่นระดบัสายตา และวตัถุอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัสายตา 

 10) สีและแสง สีมีความสําคญัอยา่งมากต่องานกราฟิก สีทาํใหภ้าพหรือส่ิง ๆ ต่าง ๆ มีความ

สดใส สวยงามน่าสนใจ ในการใช้สีเพื่อส่ือความหมายในงานกราฟิก ควรจะไดศึ้กษาให้มีความรู้

ความเขา้ใจเพื่อท่ีจะไดน้าํสีไปใชป้ระกอบกบังานกราฟิก ให้งานนั้นสามารถตอบสนองไดต้รงตาม

จุดประสงค ์

สีของคอมพิวเตอร์เก่ียวขอ้งกบัการเสดงผลของแสงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีลกัษณะการ

แสดงผลคือ ถา้ไม่มีการแสดงผลสีใด บนจอภาพและแสดงผลเป็น “สีดาํ” หากสีทุกสีแสดงพร้อม

กนัจะเห็นสีบนจอภาพเป็น “สีขาว” ส่วนสีอ่ืน ๆ เกิดจากการแสดงสีหลาย ๆ สี แต่มีค่าแตกต่างกนั 

การแสดงผลลกัษณะน้ีเรียกวา่ “การแสดงสีระบบ Additve” 



  10.1) การแสดงสีระบบ Additive สีในระบบ Additive ประกอบด้วยสีหลกั 3 สี 

คือ  แดง (Red) เขียว (Green) นํ้าเงิน (Blue) เรียกรวมกนัวา่ RGB หรือเม่สี 

  10.2) ระบบสีกับงานส่ิงพิมพ์ ระบบสีท่ีใช้กับงานส่ิงพิมพ์ ประกอบด้วย สีฟ้า 

(Cyan) สีม่วงแดง (Magenta) และสีเหลือง (Yellow) คือระบบ CMYK แสงสีขาวจากธรรมชาติหรือ

แสงจากดวงอาทิตยเ์กิดจากการผสมแม่สีสามสี คือ แดง เขียว และนํ้ าเงิน ซ่ึงเหมือนกบัสีปรากฏบน

จอคอมพิวเตอร์ หากนาํภาพดิจิตอลท่ีทาํจากคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลทางเคร่ืองพิมพ ์เช่น หนงัสือ 

หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ สีสันจะผิดเพี้ ยนไป เพราะทางพิมพ์ใช้แม่สี ไวแอน มาเจนต้า และเหลือง 

(CMYK) ซ่ึงผสมกนัแลว้จะเป็นสีดาํ นอกจากน้ีขอบเขตสีก็ปรากฏแตกต่างกนัจอมินิเตอร์สามารถ

แสดงสีไดสู้งสุด 16.7 ลา้นสี นอ้ยกวา่ท่ีตาคนเราสามารถมาองเห็น  เป็นการพิมพอ์ยูใ่นระดบัหม่ืนสี

เท่านั้น 

 สีมีส่วนช่วยชกัจูงให้เกิดความรู้สึกสนใจและเขา้ใจถึงคุณค่าของภาพ สามารถตอบสนอง 

แรงกระตุน้ได้ตามวตัถุประสงคข์องงานออกแบบในงานดา้นกราฟิกจะเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีสีตาม

หลกัวชิาเคมี ซ่ึงกาํหนดแม่สีไวเ้ป็น 3 สี คือ แดง เหลือง นํ้าเงิน  

 บางทีอาจใชว้า่เป็นทฤษฎีสีของช่างเขียน เพื่อนาํมาใชส้ร้างสรรคง์านกราฟิกใหมี้คุณค่ามาก

ข้ึนกลุ่มสีท่ีปรากฎให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัเรียกว่า วรรณะของสี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ 

วรรณะสีร้อน จะให้ความรู้สึกสดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด ร่ืนเริง ได้แก่ สีนํ้ าเงิน ม่วง เขียว และสีท่ี

ใกลเ้คียง เน่ืองจากคนแต่ละวยัมีความสนใจกลุ่มสีท่ีแตกต่างกนั เช่น เด็กเล็ก ๆ จะสนใจสีสดเขม้ 

สะดุดตา ไม่ชอบสีอ่อน 

 ม่ือมีอายุมากข้ึนจะไม่ชอบสีสดใสมากๆ แต่นิยมกลุ่มสีหวานนุ่มนวล ดงันั้น การวางโครง

สีในการออกแบบงานกราฟิกและส่ือในเชิงพาณิชย ์จึงตอ้งพิจารณาเร่ือวยัของกลุ่มเป้าหมายเป็น

สาํคญั และควรพจิารณาเก่ียวกบัการใชสี้ในทางจิตวทิยาดว้ยดงัน้ี 

  1.ใชสี้สดใสสาํหรับกระตุน้ใหเ้ห็นเด่นชดั เหมาะสาํหรับการทาํส่ือเพื่อการโฆษณา 

2. การออกแบบงานเชิงพาณิชยศิ์ลป์ งานกราฟิกต่าง ๆ อาจไม่จาํเป็นตอ้งใชสี้เสมอ

ไปใหดู้ท่ีความเหมาะสมดว้ย 

3.ควรใชสี้ใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูบ้ริโภค 



4.การใชสี้มากเกินไป ไม่เกิดผลดีต่องานออกแบบ เพราะอาจทาํใหล้ดความเด่นชดั

ลง 

5.เม่ือใชสี้สดเขม้จบัคู่กบัสีอ่อนมากๆจะทาํใหดู้ชดัเจนและมีชีวติชีวาน่าสนใจข้ึน 

6.ควรหลีกเล่ียงการใช้สีพื้นในงานออกแบบส่ิงพิมพท่ี์มีพื่นท่ีวา่งมาก ๆ เพราะไม่

ทาํใหเ้กิดผลในการเร้าใจ 

7. การใช้สีบนตวัอกัษร ขอ้ความ ถ้าตอ้งการให้ชดัเจน อ่านง่าย ควรงดการใช้สี

ตรงกนัขา้มในปริมาณเท่า ๆ กนั บนพื้นท่ีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  

 

 

 

2.6  ประเภทของงานออกแบบกราฟิก  

          การออกแบบงานกราฟิกใด ๆ ย่อมมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไป ลกัษณะ

เฉพาะงานหรือเง่ือนไขต่าง ๆ ของงานและวิธีการดาํเนินงาน ตอ้งสอดคลอ้งกบัปัจจยัทุกด้าน ใน

การสร้างงานออกแบบจึงควรศึกษาถึงองค์ประกอบสําคญัหลาย ๆ ด้าน แนวทางในการคิดงาน

กราฟิกจะแปรเปล่ียนไปตามลกัษณะของส่ือ หรืองานแต่ละประเภทท่ีมีขอ้กาํหนดเฉพาะ โดยจะ

สามารถจดัหมวดหมู่ไดด้งัน้ี  

 1. งานกราฟิกบนส่ือโฆษณาส่ิงพิมพ ์

 ส่ือโฆษณามีหลายประเภทโดยเฉพาะส่ือทางดา้นส่ิงพิมพ ์ปัจจุบนัวงการธุรกิจนิยมใช้ส่ือ

ประเภทน้ีกนัค่อนขา้งสูง เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย เพิ่มการตลาด หรือในบางท่ีก็ใชเ้ป็นตวัขายสินคา้

ก็มี วิธีในการสร้างสรรคส่ื์อส่ิงพิมพมี์มากมาย และตวัส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณาเองก็มีการพฒันาตวัเองให้

ทนักบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีเขา้มา จึงช่วยส่งเสริมแนวทางในการออกแบบงานกราฟิกและเทคนิคใน

การออกแบบไดเ้ป็นอยา่งดี ส่ือโฆษณาส่ิงพิมพน้ี์ก็ไม่ไดยุ้ง่ยากเหมือนแต่ก่อน ส่ือโฆษณาท่ีใช้กนั

มากและเป็นเร่ืองรูปแบบการออกแบบส่ือท่ีน่าสนใจไดแ้ก่  

 1.แผ่นป้ ายโฆษณ า(Poster) แผ่นป้ ายโฆษณ าเป็นส่ือท่ี มีบทบ าทอย่างมากในการ

ประชาสัมพันธ์ เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถเผยแพร่ได้สะดวก กว้างขวางและสามารถเข้าถึง



กลุ่มเป้าหมายไดทุ้กพื้นท่ี ส่ือสารกบัผูบ้ริโภคไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา มีความยืดหยุ่น

ในตวัของส่ือไดเ้ป็นอยา่งดี 

แผน่ป้ายโฆษณาสามารถนาํเสนอขอ้มูลรายละเอียดไดม้ากพอสมควร ผลิตง่าย ใชส้ะดวก จึงเป็นท่ี

นิยมตลอดมา การออกแบบแผน่ป้ายโฆษณาควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบ 4 อยา่ง ดงัน้ี 

-ตอ้งเป็นแผน่เดียวสามารถปะติดลงบนพื้นผวิใดก็ได ้

-ตอ้งมีขอ้ความประกอบดว้ยเสมอ 

-ตอ้งปิดไวใ้นท่ีสาธารณะ 

-ตอ้งผลิตข้ึนเป็นจาํนวนมากได ้

 นอกจากน้ีการออกแบบควรคาํนึงถึงหลกัพื้นฐานท่ีจะทาํให้ส่ือแสดงบทบาทอย่างเต็มท่ี โดยส่ือ

แผน่ป้ายโฆษณาท่ีดีควรจะตอ้งสนองแนวคิดหลกั5ประการไดแ้ก่ 

 -จะตอ้งตอบสนองจุดประสงคใ์นการส่ือความหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

-จะตอ้งมีความชดัเจนในภาพลกัษณ์และขอ้ความท่ีใชต้อ้งกระจ่างชดัขนาดพอดี 

-รูปภาพและขอ้ความท่ีนาํเสนอควรใหมี้ความสอดคลอ้งสนัพนัธ์กนั 

-จะตอ้งสามารถเขา้ใจดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

-ตอ้งมีความกะทดัรัดและแสดงแนวคิดหลกัเพียงอยา่งเดียว  

 2.แผน่พบั(Floders) แผน่พบัจดัวา่เป็นส่ิงพิมพป์ระเภทท่ีผูผ้ลิตส่งตรง ถึงผูบ้ริโภคทั้งวธีิการ

ทางไปรษณีย ์และแจกตามสถานท่ีต่าง ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมายไดต้ามตอ้งการ ลกัษณะเด่นของแผน่

พบัคือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ขอ้มูลรายละเอียดไดม้ากพอสมควร หลากหลายและสวยงามวิธีการ

ออกแบบแผ่นพับสามารถพับได้หลายแบบ การพับแบบต่าง ๆ จะทําให้ภาพลักษณ์ของส่ือ

เปล่ียนไป แผน่พบัเม่ือพบัแลว้จะมีหลายหนา้ อยา่งนอ้ย 4 หนา้ จนถึง 80 หนา้แต่ส่วนใหญ่นิยมพบั

อยา่งมาก 16 หน้า และไม่นิยมใส่เลขหน้า ในการออกแบบงานกราฟิกในแต่ละหน้า ไม่ควรให้รก

หรือแน่นจนเกินไป การจดัระเบียบของขอ้ความและจดัวางภาพประกอบตอ้งให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์

กนั ใช้หลกัการทางองค์ประกอบศิลป์ช่วยแก้ปัญหา และตอ้งพิถีพิถนัมากเป็นพิเศษ เพราะผูดู้มี

โอกาสพิจารณาไดน้านและอาจดูไดห้ลายคร้ังแผน่พบัควรพบัง่ายและมีความน่าสนใจ  

 3.แผน่ปลิว(Leaflets) แผน่ปลิวเป็นส่ือท่ีมีค่าใชจ่้ายในการผลิตถูกท่ีสุด สามารถผลิตไดค้ร้ัง

ละมาก ๆ จึงได้รับความนิยมในการนํามาเป็นส่ือเพื่อเป็นการส่ือสาร เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้



อย่างกวา้งขวาง รูปแบบและลีลาของการออกแบบนําเสนอสาระขอ้มูลของแผ่นปลิวไม่มีจาํกัด

ตายตวันิยมใชก้ระดาษขนาดA4  

 4.บตัรเชิญ(Cards) บัตรเชิญเป็นส่ือโฆษณาอีกประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาทในการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์การออกแบบงานกราฟิกดา้นบตัรเชิญมีอยา่งกวา้งขวาง สามารถสร้างสรรครู์ปแบบ

ใหม่ ๆ ท่ีจะทา้ทายให้ผูไ้ดรั้บเชิญเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น อยากสัมผสั บตัรเชิญเรียกไดว้า่ง

เป็นส่ือเฉพาะกิจ ใชใ้นโอกาสท่ีสําคญั ดงันั้นการออกแบบบตัรเชิญจะตอ้งมีความประณีต สวยงาม 

มีคุณค่าสูงในดา้นศิลปะ เน่ืองจากตอ้งการดึงดูดชกัจูงใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตาม การออกแบบบตัร

เชิญสามารถตอบสรองแนวคิดสร้างสรรคข์องผูอ้อกแบบไดเ้ป็นอยา่งดี อาจมีลกัษณะเป็นแผน่พบั 2 

พบัหรือทาํเป็นแบบสามมิติก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสมกบังานนั้นๆ  

2. งานกราฟิกบรรจุภณัฑ์บรรจุภณัฑ์มีหน้าท่ีหลกัคือเป็นตวัภาชนะสําหรับบรรจุสินคา้ มี

หลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของสินคา้ เช่น หีบ ห่อ กล่อง ขวด ลงั กระป๋อง ฯลฯ บรรจุ

ภณัฑ์จะมีขนาดต่าง ๆ ตามขนาดท่ีบรรจุสินคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑ์แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้3 

กลุ่ม คือ 

 2.1 บรรจุภณัฑ์สําหรับคา้ปลีก มกัออกแบบสวยงาม สะดวกในการใชส้อย น่าใช ้บางชนิด

จะเนน้ความสวยงามเป็นพเิศษ จะมีรายละเอียดของสินคา้บรรจุอยูภ่ายใน 

 2.2 บรรจุภณัฑ์เพื่อการคา้ส่ง เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีออกแบบสําหรับบรรจุสินคา้จาํนวนมากๆ

การกาํหนดรายละเอียดจะแตกต่างออกไป 

 2.3 บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จะเน้นในเร่ืองความสะดวก ความปลอดภัย และความ

ประหยดัในการขนส่ง การออกแบบฉลากของบรรจุภณัฑ์จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนด

หลายอย่าง นักออกแบบมกัจะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้ให้เกิดความน่าเช่ือถือ สวยงาม 

ส่วนการออกแบบหีบห่อบรรจุภณัฑ์ก็มีจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนักบัฉลากสินคา้ แต่มีจุดเด่นคือเพื่อ

ความสะดวกในการขนส่ง  

3. งานกราฟิกบนเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ 

 ส่ือท่ีเป็นภาพเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ เป็นส่ือท่ีมีบทบาทอยา่งมากในชีวิตประจาํวนั ถา้

เรามองไปรอบ ๆ ตวัจะเห็นส่ือท่ีเป็นภาพเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ปรากฏอยูท่ ัว่ไปการออกแบบ

สัญลักษณ์ นักออกแบบจะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในการวิเคราะห์เน้ือหาสาระท่ี



ตอ้งการส่ือความหมาย และสังเคราะห์ให้เป็นรูปลักษณ์ท่ีเป็นส่ิงแทนอนัสามารถจะบอกได้ถึง

ความหมาย ทั้งยงัตอ้งใชค้วามสามารถในการเขียนภาพหรือผลิตภาพ สัญลกัษณ์ให้ประณีต คมชดั 

เพื่อส่ือความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน 

 

2.7   โปรแกรม Photoshop   

        Photoshop  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใช้สําหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟิก ได้

อย่างมีประสิทธ์ิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านส่ิงพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้ งยงั

สามารถretouching ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมสูงมากในขณะน้ี เราสามารถนาํ

โปรแกรมPhotoshop ในการแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กบัภาพและตวัหนังสือ การทาํภาพ

ขาวดาํและการทาํภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การนาํภาพต่างๆ มารวมกนั การRetouch ตกแต่งภาพ เป็น

ตน้ นอกจากน้ีแล้ว โปรแกรมPhotoshop ยงัเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ

โดยเฉพาะนกัออกแบบในทุกวงการยอ่มรู้จกัโปรแกรมตวัน้ีดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรม

ท่ีมีเคร่ืองมือมากมายเพื่อสนบัสนุนการสร้างงานประเภทส่ิงพิมพ์ งานวิดีทศัน์ งานนาํเสนอ งาน

มัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshopจะ

ประกอบด้วยโปรแกรมสองตัวได้แก่ Photoshop และ ImageReadyการท่ีจะใช้งานโปรแกรม 

Photoshopคุณต้องมีเคร่ืองท่ีมีความสามารถสูงพอควร มีความเร็วในการประมวลผล และมี

หน่วยความจาํท่ีเพียงพอ ไม่เช่นนั้นการสร้างงานของคุณคงไม่สนุกแน่ลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบั

โปรแกรม Photoshop งานท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานโปรแกรม Photoshop CS6 มีหลากหลายมา 

แลว้แต่ความตอ้งการของผูอ้อกแบบเช่น งานรีทชัภาพ งานอาร์ทเวิรค ์งานโปสเตอร์ โบชวัร์ แบรน

เนอร์ เป็นตน้ 

 

 

2.8   โปรแกรม Illustrator 

 โปรแกรม Illustrator เป็นโปรแกรมสําหรับสร้างภาพลายเส้นท่ีมีความคมชัดสูง งาน

ภาพประกอบและงานกราฟิกแบบ 2 มิติต่างๆ เช่น การสร้างโลโกสิ้นคา้ จนไปถึงการจดัเลยเ์อาต์

งานส่ิงพิมพ์ และมีเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือในงานเวบ็ไซตอี์กดว้ย ภาพกราฟิกสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 



แบบคือ 1.ภาพแบบพิกเซล (pixel) คือ ภาพท่ีเกิดจากจุดภาพในรูปภาพท่ีรวมกนัเป็นภาพข้ึน โดย

ภาพหน่ึงๆ จะประกอบไปด้วยจุดภาพหรือพิกเซลมากมาย และแต่ละภาพท่ีสร้างข้ึนจะมีความ

หนาแน่นของจุดภาพ หรือบางคร้ังแทนวา่ความละเอียด (ความคมชดั)ท่ีแตกต่างกนัไป จึงใชใ้นการ

บอกคุณสมบัติของภาพ จอภาพ หรือ อุปกรณ์แสดงผลภาพได้ 2.ภาพกราฟิกเวกเตอร์ (vector 

graphics) คือ ภาพท่ีเกิดจากการกาํหนดพิกดัและการคาํนวณค่าบนระนาบสองมิติ รวมทั้งมุมและ

ระยะทาง ตามทฤษฎีเวกเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ ในการก่อใหเ้กิดเป็น เส้น หรือรูปภาพ ขอ้ดีคือ ทาํ

ให้สามารถย่อขยายได ้โดยคุณภาพไม่เปล่ียนแปลง ขอ้เสียคือภาพไม่เหมือนภาพจริงเป็นไดเ้พียง

ภาพวาด หรือใกลเ้คียงภาพถ่ายเท่านั้น ขอ้มูลภาพพวกน้ีไดแ้ก้ไฟล์สกุล eps, ai (adobe illustrator) 

เป็นตน้ ** โปรแกรม Illustrator ทาํงานแบบ vector graphics 

 

 

2.9  ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ vector และแบบ pixel 

 Illustrator นั้นทาํงานแบบ vector คือจะใช้ในงานการเขียนภาพ 2 มิติ เป็นโปรแกรมท่ีมี

ประโยชน์มากในการทําเว็บไซต์ เพราะทาํให้ผูใ้ช้งานสามารถวาดรูปท่ีต้องการข้ึนมาเองได ้

แตกต่างจาก Photoshop ท่ีจะต้องนําภาพอ่ืนมาแต่งเพื่อให้เป็นรูปท่ีต้องการ ถึงแม้ว่าปัจจุบัน 

Photoshop จะพฒันาเคร่ืองมือท่ีสามารถสร้างภาพ vector ได้แต่ความสะดวกก็ยงัไม่สู้การใช้งาน 

Illustrator อยู่ดี ซ่ึงในการทาํงานจริงๆแล้วจะต้องอาศัยเคร่ืองมือทั้ ง Photoshop และ Illustrator 

ควบคู่กนัจึงจะไดเ้ป็นช้ินงานข้ึนมา ซ่ึงทั้ง 2 โปรแกรมก็ทาํงานควบคู่กนัไดดี้ ส่วนหน่ึงก็มาจากว่า

ทั้ง 2 โปรมแกรมมาจากบริษทัเดียวกนั( Photoshop , Illustrator มาจากบริษทั Adobe) 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ   

บริษัท มิตรมายา จํากดั ( MITMAYA Co.,Ltd )  

ผู้บริหาร  คุณชโลทร  ศิวารัตน์  

ทีต่ั้งสถานประกอบการ :  เลขท่ี 366/35-36 ซอยเจริญนคร 62 ถนนเจริญนคร   

       แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

การติดต่อ : หมายเลขโทรศพัท ์: 02 - 460 – 1534  

    หมายเลขโทรสาร : 02 - 460 - 1536  

    E – mail  :  mix@miaxmagazine.in.th  

    Website : www.mixmagazine.in.th  

    Facebook : facebook.com/MiXMagazineThailand 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ บริษทั มิตรมายา จาํกดั 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั มิตรมายา จาํกดั 
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บริษทั มิตรมายา จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2549 จดัทาํหนงัสือนิตยสารเล่มแรก คือ  

MiX Magazine ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ปัจจุบนับริหารงานโดย คุณชโลทร ศิวารัตน์ ดาํรง

ตาํแหน่งบรรณาธิการบริหาร และ ผูจ้ดัการทัว่ไป   

บริษทั มิตรมายา จาํกดั เป็นผูจ้ดัทาํนิตยสาร Mix นิตยสารวาไรต้ีสําหรับสุภาพบุรุษ วาง

แผงทุกตน้เดือน พร้อมกบัสโลแกน “It’s man man’s world” เจาะกลุ่มเป้าหมายคือ ผูช้ายวยัทาํงาน

อายุตั้งแต่ 25-50 ปี มีจุดเด่น คือ ภาพแฟชัน่ เน้ือหาสาระครอบคลุมส่ิงท่ีผูช้ายควรรู้ และเร่ืองราว

อพัเดทต่างๆ 

ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อให้ผูอ่้านไดอ้รรถรสในการอ่านท่ีครบครัน ไม่วา่จะเป็น

สาระความบนัเทิง ความรู้รอบตวั ซ่ึงสามารถนาํไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั

พร้อมทั้งการสร้างแรงบนัดาลใจให้ผูอ่้านในการกา้วไปสู่ความสําเร็จทั้งสายนกัธุรกิจ และศิลปิน

แขนงต่างๆ 

ดงันั้นนิตยสาร MiX จึงมีความแน่วแน่ท่ีจะยนืหยดัเป็นหนงัสือไลฟ์สไตลข์องสุภาพบุรุษ ท่ี

มีความดูดีในเร่ืองความน่าเช่ือถือ เน้ือหาท่ีทนัสมยั และความเป็นชาย จึงทาํให ้MiX Magazine  เป็น

นิตยสารท่ีได้รับการยอมรับจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเป็น

สุภาพบุรุษเท่านั้น แต่คุณสุภาพสตรีก็ใหค้วามสนใจกบั MiX Magazine ดว้ยเช่นกนั และอีกส่ิงหน่ึง

ท่ีทาํให้ MiX Magazine เป็นท่ียอมรับจากเหล่าผูบ้ริโภคคือความเป็นกลางในการเขียนเน้ือหา และ

ด้วยปณิธานอนัแรงกล้าท่ีบริษทั มิตรมายา จาํกดั มีคือการมีจรรยาบรรณของส่ือมวลชน ทาํให้

บริษทัมิตรมายา จาํกดั ไดรั้บการสนบัสนุน จากผูอ่้านดว้ยดีเสมอมา 

ซ่ึงในส่วนของเน้ือหา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

 Section M     :    MEN@WORK   

สําหรับผูท่ี้เป็นหรือกาํลงัจะเป็นเจา้ของธุรกิจ โดยมีเน้ือหาท่ีมีสาระสําหรับคนทาํงาน  ทั้ง

ในเร่ืองธุรกิจ การเงิน กฎหมายในชีวิตประจาํวนั การสัมภาษณ์เจา้ของธุรกิจทั้งเก่าและใหม่ ว่ามี

แนวคิด วิธีการ ขั้นตอนอย่างไร ท่ีทาํให้ประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นแนวทางหรือแนวคิดให้กบั

ผูอ่้านท่ีกาํลงัอยากจะเป็นเจา้ของธุรกิจ รวมไปถึงเร่ืองราวของศิลปะกบับทสัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ 

นอกจากนั้นยงัมีคอลมัน์ถ่ายแบบเซ็ทแฟชัน่ปกโดยดาราและนางแบบท่ีมีช่ือเสียงและกาํลงัไดรั้บ

ความนิยมในขณะนั้น 
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Section I       :    INTELLIGENCE  

นาํเสนอความทนัสมยั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของดนตรี/ภาพยนตร์/หนงัสือ และ เทคโนโลยี 

พร้อมเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผูอ่้านจะสามารถไปอพัเดตข่าวสารรอบตวั รวมทั้งการกิน ด่ืม เท่ียว พร้อม

กบัเซ็ทแฟชัน่จากนางแบบรุ่นใหม่ และเร่ืองราวท่ีจะทาํใหคุ้ณไม่ตกเทรนด ์ 

Section X      :   XCITE  

ส่วนสุดทา้ยยของนิตยสารเป็นส่วนท่ีรวบรวมความน่าสนใจ สนุก และต่ืนเตน้ สําหรับคุณ

ผูช้ายโดยเฉพาะ ตั้งแต่ กีฬา รถยนต์ รวมทั้งเร่ืองราวดีๆ ในชีวิตรัก พร้อมเซ็ทแฟชัน่ของนางแบบ

และนายแบบท่ีมีเสน่ห์ 
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ประเภทของนิตยสาร :  วาไรต้ีบนัเทิงสาําหรับสุภาพบุรุษ 

ขนาด :     9.25 x 11.75  น้ิว           

กระดาษ :    อาร์ตส่ีสีทั้งเล่ม   

กาํหนดวางแผง :   ช่วงตน้เดือน        

จาํนวนหนา้ :   204 หนา้ (รวมปก)     

ธุรกิจหลักคือ เป็นผู ้จ ัดทํา   MiX Magazine นิตยสารวาไรต้ีสําหรับสุภาพบุรุษ โดย

ครอบคลุมทั้ง ในส่วนของแฟชัน่ และเน้ือหาหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น กิน ด่ืม เท่ียว อพัเดตเร่ืองราว

ต่างๆ ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัและเป็นช่องทางในการโฆษณาสินคา้และบริการ  

 

  
 

ภาพประกอบท่ี 3.3 ตวัอยา่ง MiX Magazine 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  

รูปแบบการจดัการของบริษทั มิตรมายา จาํกัด บริษทัได้จดัทาํ MiX MAGAZINE เป็น 

นิตยสารสาํหรับผูช้าย โดยเนน้ผูช้าย 70% ผูห้ญิง 30% อายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป กลุ่มเป้าหมายท่ีมี  

Life Style การใชชี้วติแบบ City Life เตม็ท่ีกบักบัการใชชี้วติในเมืองใหญ่ เขา้สังคม สนุกสนาน  

ร่าเริง เน้ือหายงัผสมผสานระหว่างสาระและความบันเทิง ภายในองค์กรได้บริหารงานตาม 

ส่วนประกอบเน้ือหาของ MiX MAGAZINE ทั้งหมดน้ีเพื่อใหผู้อ่้านไดใ้ชชี้วติสนุกสนานอยา่งเต็มท่ี 

เหมือนดงัสโลแกนท่ีวา่ “ MiX It’s man Man’s World.”  

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย   

นายชวนากร สุนทรพิทกัษ ์ 

ตาํแหน่ง ผูช่้วยตดัต่อวดีีโอ (Assistant Video Editor) 

 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย   

ตดัต่อวดีีโอแฟชัน่เพื่อใชใ้นการโฆษณา MiX MAGAZINE   

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

3.5.1 ช่ือคุณ พงศกร จนัทรัตนาสกุล 

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  

    ตดัต่อวดีีโอ (Video Editor) , ผูดู้แลเวบ็ไซต ์(Website Administrator) 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

  3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561  

   3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.30 น. – 18.30 น 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สปัดาห์ท่ี 1 - เรียนรู้ตาํแหน่ง ระบบงานของ Mix Magazine 

- ตดัต่อวดีีโอ Season Music 2018 

สปัดาห์ท่ี 2 - เขียนออกแบบคอลมัน์เวบ็ไซน์ www.mixmaya.com 

- ตดัต่อวดีีโองาน Ibiz 

สปัดาห์ท่ี 3 - ประชุมพนกังานท่ีปรึกษาและนกัศึกษาฝึกงานสหกิจ 

- ตดัต่อวดีีโอ Porsche 

สปัดาห์ท่ี 4 - อพัขอ้มูลฟุตบอลโลก 2018 ลงเวป็ไซน์ www.mixmaya.com 

- ตดัต่อวดีีโอ Yulgang Music Festival  

สปัดาห์ท่ี 5 - อพัขอ้มูลฟุตบอลโลก 2018 ลงเวป็ไซน์ www.mixmaya.com 

- ตดัต่อวดีีโอ MiX MAGAZINE ISSUE 139  Mix & Match 

สปัดาห์ท่ี 6 - ตดัต่อวดีีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล 

สปัดาห์ท่ี 7 - ตดัต่อวดีีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล 

สปัดาห์ท่ี 8 - ตดัต่อวดีีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล 

สปัดาห์ท่ี 9 - ตดัต่อวดีีโอ รายการ กุ๊กกู๋กูรูบอล 

สปัดาห์ท่ี 10 - ตดัต่อวดีีโอ  MiX MAGAZINE ISSUE 140 Cover Fashion 

สปัดาห์ท่ี 11 - ตดัต่อวดีีโอ  MiX MAGAZINE ISSUE 140 Glamour 

สปัดาห์ท่ี 12 - อพัขอ้มูลข่าวลงเวป็ไซน์ www.mixmaya.com 

- ตดัต่อวดีีโอ  MiX MAGAZINE ISSUE 141 Cover Fashion 

- ประชุมวางแผนงานการจดัรายการลง Youtube เดือนสิงหาคม 

สปัดาห์ท่ี 13 - ตดัตอ่วีดีโอ  MiX MAGAZINE ISSUE 141 Metroman 

สปัดาห์ท่ี 14 - ตดัตอ่วีดีโอ  MiX MAGAZINE ISSUE 141 Glamour 

สปัดาห์ท่ี 15 - ตดัตอ่วีดีโอ  MiX MAGAZINE ISSUE 142 Cover Fashion 

สปัดาห์ท่ี 16 - ตดัตอ่วีดีโอ  MiX MAGAZINE ISSUE 142 Metroman 

 

 

 

http://www.mixmaya.com/
http://www.mixmaya.com/
http://www.mixmaya.com/
http://www.mixmaya.com/
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- Desktop Computer จาํนวน 1 เคร่ือง  

- โทรศพัท ์จาํนวน 1 เคร่ือง 

- External Harddisk 1 อนั 

- Internet 

3.8.2 อุปกรณ์อ่ืนๆ  

- ดินสอ,ปากกา  

 - สมุดโนต้   

 

 

 

 

 
 



บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

 

 จากการปฏิบติังานเร่ือง “การตดัต่อวีดีโอแฟชั่นเพื่อโฆษณานิตยสาร MiX MAGAZINE 

ผา่นส่ือออนไลน์” ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้ในการตดัต่อวีดีโอแฟชัน่ของตวัอยา่งวีดีโองานท่ีเคยมีการจดัทาํ

ไว ้เพื่อศึกษาขั้นตอนต่างๆของการตดัต่อวดีีโอ  จากการท่ีไดป้ฏิบติังานจริงนั้น พบวา่การทาํงานใน

เร่ืองดงักล่าวมีความสอดคลอ้งในเร่ืองท่ีไดศึ้กษาจากการเรียนมา โดยผลการปฏิบติังานทาํใหท้ราบ

ถึงขั้นตอนการทาํงานต่างๆ ดงัน้ี 

 

 การทาํงานของฝ่ายตัดต่อ 

   4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน  (Pre-Production)  

  4.2 ขั้นตอนการผลิต   (Production)   

  4.3 ขั้นตอนหลงัการตดัต่อ (Post-production) 

 

 การทาํงานของฝ่ายตัดต่อ 

  การทาํงานของฝ่ายตดัต่อ มีหนา้ท่ีในการลาํดบัภาพและวดีีโอท่ีถ่ายทาํไว ้โดยนาํแต่ละฉาก

มาเรียงกนัตามโครงเร่ือง จากนั้นใชเ้ทคนิคการตดัต่อให้ภาพและเสียงมีความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองกนั 

เพื่อให้ไดภ้าพยนตร์ท่ีเต็มรูปแบบ การตดัต่อเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการหลงัการผลิตส่ือ (Post-

production) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การตรวจสอบวดีีโอตน้ฉบบั (ตรวจสอบ Footage) การตดัต่อ  

การแก้ไขระบบสี และการผสมเสียง ฯลฯ โดยการตัดต่อวีดีโอแฟชั่นของนิตยสาร  MiX 

MAGAZINE จะไม่เนน้ความวาบหววิ แต่เนน้ในเร่ืองของแฟชัน่และธีมในการถ่าย โดยจะแตกต่าง

จากแบรนด์อ่ืนๆ  ท่ีเนน้โชวค์วามวาบหวิว โชวส์ัดส่วนท่ีเด่นชดัของนางแบบ นายแบบ เพื่อดึงดูด

คนเขา้มาชม 
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 4.1 ข้ันตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

 เร่ิมวางแผนงานการตดัต่อ โดยในแต่ละช้ินงานจะมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองเน้ือหาท่ี

ต้องการจะส่ือ การวางโครงเร่ือง (Storyboard) และ Script การตดัต่อวีดีโอนั้น ข้ึนอยู่กับความ

ตอ้งการว่าจะให้วีดีโอนั้นๆ ออกมาอย่างไร แบบไหน โดยก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการตดัต่อนั้น 

จะตอ้งมีการวางแผนอยา่งชดัเจนในทุกขั้นตอน  

 4.2 ข้ันตอนการผลติ (Production)   

 หลงัจากท่ีไดมี้การเตรียมงานวางแผนงานกบัพนกังานท่ีปรึกษา และพนกังานในฝ่ายอ่ืนๆ

แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการผลิตช้ินงานการตดัต่อวดีีโอ โดยมีขั้นตอนการตดัต่อวดีีโอดงัน้ี 

 4.2.1 การคดั Footage ท่ีไม่ไดใ้ชทิ้้งไป  

 เป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการตดัต่อ โดยในขั้นตอนน้ีจะเป็นการคดั Footage ส่วนท่ีไม่

ตอ้งการ หรือส่วนไม่สามารถใช้งานไดอ้อกไป โดยเหลือเพียงส่วนท่ีสําคญัเอาไวเ้พื่อนาํไปใชใ้น

ขั้นตอนต่อไป  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.2.1 การคดั Footage ท่ีไม่ไดใ้ชทิ้้งไป 

 

 4.2.2 เลือก Footage ท่ีดีท่ีสุด  หากวดีีโอท่ีคดัแยกจากขั้นตอนแรกมีหลาย Take หรือมีการ

ถ่ายไวห้ลายคร้ัง ใหเ้ลือกเฉพาะ Take ท่ีดีท่ีสุดทั้งองคป์ระกอบภาพ ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง  

 4.2.3 สร้างความต่อเน่ือง (Flow) และลาํดบัเร่ืองราวใหถู้กตอ้ง   

หลงัจากท่ีได ้Footage ท่ีดีท่ีสุดแลว้ ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการนาํ Footage ทั้งหมดท่ีคดัเลือกแลว้มา

เรียบเรียงลําดับเหตุการณ์ให้มีความต่อเน่ืองและเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยอาศัยโครงเ ร่ือง 

(Storyboard) และ Script ในขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) เป็นแนวทางในการลาํดบัภาพ

และเสียงใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้ 
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 4.2.4 เพิ่ม Effects กราฟิก ดนตรีประกอบ  

เพื่อสร้างความรู้สึกและอารมณ์ร่วมให้กบัผูช้ม  หลงัจากการเรียงลาํดบัเหตุการณ์และความต่อเน่ือง

แลว้ ก็มาถึงขั้นตอนท่ีสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กบัวดีีโอท่ีเราตดัต่อ โดยในขั้นตอนน้ีจะเป็น

การเพิ่มส่วนประกอบพิเศษ (Extra) ทั้งในส่วนของภาพและเสียง การใส่ Effects เทคนิคกราฟิก

คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพลงประกอบ (Background Music หรือ BGM) เสียงบรรยากาศรอบข้าง 

(Ambient Noises) เสียงบรรยาย (Narration) การเพิ่ม/ลด ความเร็วภาพและ/หรือเสียง เป็นตน้  

นาํมาผสมผสานกนั เพื่อสร้างควาชัดเจนและจุดสนใจ ความรู้สึก และ อารมณ์ร่วมแก่ผูช้ม โดย

จะตอ้งมีการควบคุมส่วนประกอบใหมี้ความพอดี ไม่มากจนเกินไป และไม่ทาํใหผู้ช้ม สับสนกบัส่ิง

ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์นั้นๆ  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.2.4 เพิ่ม Effects กราฟิก ดนตรีประกอบ 

 

 4.2.5 เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัมุมมองต่างๆในวดีีโอ  

 การทาํให้วีดีโอมีความน่าสนใจข้ึนนั้น การปรับแต่งมุมมองของภาพในรูปแบบต่างๆ ก็สามารถทาํ

ใหเ้ป็นไปไดเ้ช่นกนั มุมมองต่างๆ เหล่านั้นสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการส่งสารบางอยา่งให้กบัผูช้ม

ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเลือกท่ีจะใช้เฉพาะมุมมองจากคนท่ีอยูข่า้งหลงัแทนท่ีจะให้ผูช้ม

มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด การทาํให้ภาพเป็นปริศนาให้ผูช้มตั้งคาํถามและให้ความสนใจกบัภาพ

ส่วนนั้นๆ การใช้อวจันภาษาในการส่ือความหมาย โดยไม่ตอ้งมีบทพูด แต่ให้จินตนาการคาดเดา 

และตีความหมายกบัส่ิงนั้น หรือเรียกอีกอยา่งวา่ สัญญะ เป็นตน้  
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ภาพประกอบท่ี 4.2.5 เพิ่มความน่าสนใจใหก้บัมุมมองต่างๆในวดีีโอ 

 

 4.3 ข้ันตอนหลงัการตัดต่อ (Post-production) 

 ขั้นตอนสุดทา้ยสําหรับการตดัต่อคือ การให้พนกังานท่ีปรึกษาช่วยตรวจความถูกตอ้งของ

ช้ินงานทั้งหมด  หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นแลว้ก็นาํไฟล์วีดีโอไปอพัโหลดลงใน 

Youtube และนาํไปโปรโมทเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.3 ขั้นตอนหลงัการตดัต่อ 
 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบัติงานท่ี บริษัท มิตรมายา จํากัด เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้ งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายในส่วนของการตดัต่อวีดีโอแฟชัน่เพื่อ

โฆษณานิตยสาร MiX MAGAZINE ผา่นส่ือออนไลน์ ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดรั้บประสบการณ์ใหม่ในการ

ทาํงานจริง และไดเ้รียนรู้ระบบการทาํงานขององคก์ร ไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดใ้ช ้ศกัยภาพ

ท่ีมีจากการเล่าเรียนมาอย่างเต็มท่ีในด้านการตัดต่อวีดีโอแฟชั่นเพื่อโฆษณานิตยสาร MiX 

MAGAZINE ผา่นส่ือออนไลน์ ทาํใหผู้ช้มเกิดความสนใจในนิตยสารมากข้ึน นอกจากน้ีผูจ้ดัทาํยงั

ไดฝึ้กการตรงต่อเวลา และมีความรับผดิชอบ ในหนา้ท่ีมากข้ึน   

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาผูจ้ดัทาํไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการตดัต่อวีดีโอ โดยใช้

ความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใชป้ฏิบติังานจริง ซ่ึงในทาํงานตดัต่อวดีีโอผูจ้ดัทาํ

ไดรั้บคาํติชม แนวคิด เทคนิค และขอ้เสนอแนะต่างๆ จากพนกังานท่ีปรึกษา และผูมี้ประสบการณ์

คนอ่ืนๆ ภายในองคก์ร เช่น การตดัต่อคาํพูดในบทสัมภาษณ์ การตดัคาํพูดซํ้ า การตดัเสียงรบกวน 

การทาํให้ภาพมนัไม่สั่นไหวเป็นตน้ เพื่อนาํมา ปรับปรุง และพฒันาความรู้ความสามารถให้ผูจ้ดัทาํ

ไดท้าํผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานคือ การหาเพลงนาํมาประกอบในคลิปวีดีโอและ

ให้เขา้กบัธีมแฟชั่นท่ีถ่าย ซ่ึงเพลงท่ีนาํมาประกอบตอ้งไม่ติดลิขสิทธ์ิ ทาํให้ในช่วงแรกของการ

ปฏิบติังานค่อนขา้งล่าชา้ เพราะใชเ้วลาในการหาเพลงนาน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   

 5.2.1 ศพัทเ์ฉพาะหรือศพัทท์างดา้นการตดัต่อในการผลิตวีดีโอ บางคาํท่ีผูจ้ดัทาํยงัไม่ทราบ 

ทาํให้การทาํงานบางคร้ังเกิดความคลาดเคล่ือนและไม่เขา้ใจโจทยแ์ละวิธีแกไ้ขงานอย่างแทจ้ริง 

ขอ้เสนอแนะคือ ควรเตรียมความพร้อมทางดา้นการตดัต่อในการใชศ้พัทเ์ฉพาะ 

 5.2.2 ควรมีความรอบคอบ เพราะ หากทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายผิดพลาดจะทาํให้ ตอ้งทาํ 

งานหรือแกไ้ขงานใหม่และถา้หากโปรแกรมท่ีใชท้าํงานตดัต่อเกิดขดัขอ้งหรือคอมพิวเตอร์คา้ง โดย

ท่ียงัไม่ได้บันทึกงานไว ้ก็จะทาํให้งานเสร็จล่าช้ากว่าเดิม เพราะฉะนั้ นผูจ้ ัดทาํจึงควรมีความ 

รอบคอบใหม้ากข้ึน   
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 5.2.3 งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริงนาํไปใชจ้ริง จึงจะตอ้งดาํเนินงานอยา่ง

เป็นระบบระเบียบ มีแผนการทาํงานอย่างเป็นขั้นตอน ความกระตือรือร้น ทาํงานให้เสร็จตรงต่อ

เวลา การดูตวัอย่างช้ินงานมากๆ เพื่อนาํประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง รวมไปถึง

การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการตดัต่อวีดีโอ การลาํดบัภาพ การใส่เสียง และการใส่เทคนิคพิเศษ

ต่างๆ  
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