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บทคดัย่อ 

  รายงานการปฏิบัติการสหกิจศึกษาเร่ือง ขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ
(VTR)เพือ่โปโมทรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ บริษทั ์ทีว ีจ  ากดัโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  
 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนในการผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบของโปสเตอร์และเพื่อโปรโมท
รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ของบริษทัไบรท ์ทีว ีจ  ากดั  
 2.เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการผลิตส่ือโทรทศัน์และโฆษณาออนไลน์ของบริษทัไบรท ์
ทีว ีจ  ากดั(มหาชน) 
 บริษทั ไบรท ์ทีวี จ  ากดัเป็นบริษทัที่ผลิตส่ือรายการโทรทศัน์และโฆษณาออนไลน์ให้กับ
รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่  การที่ได้สหกิจศึกษาในคร้ังน้ีที่บริษัทไบรท์ ทีวี จ  ากัด ผู ้จ ัดท าได้
ปฏิบตัิงานในแผนก การตดัต่อต าแหน่ง กราฟิก ดีไซน์และ ตดัต่อโดยมีหนา้ที่ในการตดัต่อรายการ
และท าโปสเตอร์รายการ และขั้นเบรกรายการผ่านช่องทางออนไลน์ และโทรทศัน์เพื่อตอบสนอง
ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 
 ส่ิงที่ไดพ้บเจอและเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจ เช่น วิธีการตดัต่อโปรโมท
รายการวิธีที่สามารถท าให้ผลิตงาน ได้รวดเร็วและถูกต้องโดยการน า (Wording)ที่ได้รับจาก
(Creative) มาหาช่วงค าตอบและค าถามที่อยูใ่นเทปและน ามาใชใ้นการโปรโมทรายการ 
 ส่ิงที่ไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจากการท าหน้าที่เป็น กราฟิก ดีไซน์ และ ตดัต่อนั้นคือ 1.เร่ืองของ
เทคนิคในการท างาน เช่นการวางต าแหน่งตวัอกัษรขนาดเพือ่ใหมี้ความโดดเด่นและการใชสี้เพือ่ให้
เพิ่มความน่าสนใจ2.การตัดรายการ เทคนิคมีส่วนส าคญัในการท างานให้รวดเร็วขึ้นแต่การหา
วธีิการน าเสนอเร่ืองราวผา่น (Insert) ไม่วา่จะเป็นภาพและเสียงคลิปวดีีโอก็ส าคญั 

ค าส าคญั: / งานโปรโมท / การออกแบบ 
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บทที1่ 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

  

 ในปัจจุบนัส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีอธิพลอยา่งมากในการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆเป็น

เพราะพฤติกรรมของมนุษยไ์ด้เปล่ียนแปลงไปใช้เทคโนโลยทีี่สามารถรับข้อมูลข่าวสารในส่ือ

อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ส ะ ด ว ก ส บ า ย แ ล ะ ร ว ด เร็ ว ม า ก ขึ้ น ไ ม่ ว่ า จ ะ เป็ น ( S m a r t  p h o n e ) 

(Tablet)(computer)(laptop)(ETC)ทาํให้หลายส่ือโทรทศัน์รายการต่างๆหันมาใชส่ื้อออนไลน์มาก

ขึ้นในการส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างการรีบรู้และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองและ

เพื่อให้รายการของตวัเองสามารถส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้ นละยงัเพิ่มยอด (Rating) ให้

รายการอีกดว้ย 

  การทาํการส่ือสารออนไลน์ ใน ณ ปัจจุบัน สามารถทาํได้หลากหลายรูปแบบ

หลากหลายวิธีมีให้เลือกใชม้ากมาย อาทิเช่น (Facebook page) (Twitter) (Youtube) (Website)เป็น

ตน้ การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ยงัง่ายและรวดเร็วต่อการนาํเสนอเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถ

กระจายการขึ้นถึงต่อกลุ่มเป้าหมายใหม้ากขึ้นอีกดว้ยซ่ึงหลาย รายการโทรทศัน์ก็ไดใ้ชส่ื้อออนไลน์

ในการโฆษณา เพื่อง่ายต่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในรายการ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพราะ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคปัจจุบนัหันมาใช้เทคโนโลยทีาํให้ส่ือออนไลน์เขา้มามีอธิพลมากกว่าส่ือ

อ่ืนๆ 

 ไม่ใช่แค่รายการโทรทศัน์ต่างๆที่ทาํการโฆษณาผา่นทางช่องทางส่ือออนไลน์แต่ราการเล่น

ใหญ่จดัใหญ่ ของช่อง 20ไบรท ์ทีวี ก็หันมาใชส่ื้อออนไลน์ในการโฆษณาและนาํเสนอรายการเล่น

ใหญ่จดัใหญ่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงได้สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นซ่ึงส่ือออนไลน์มี

ประโยชน์ต่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้มากขึ้นถ้าเทียบกับการนําเสนอแบบเก่าใชแ้ค่ช่องทาง

โทรทศัน์โทรทศัน์เป็นส่ือเก่าที่ยงัมีผูค้นรับชมแต่ก็ไม่สามารถพกพาและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดดี้เท่า

ส่ือออนไลน์ที่  เปล่ียนแปรงสามารถรับชมหลายการผ่านช่องทาง (Facebook page) (Youtube) 

(Website page) โดนใชเ้คร่ืองมือที่สามารถรับขอ้มูลและพกไดง่้าย เช่น (Smart phone)(laptop) และ 

(Tablet)เพราะเหตุน้ีหลายๆช่องรายการโทรทศัน์จีงตอ้งหาช่องทางในการนําเสนอรายการใหม่ๆ

เพือ่เพื้มจาํน่วน(Rating)รายการจึงจาํเป็นตอ้งใชส่ื้อออนไลน์เขา้มาในการส่ือสารเพือ่ปรับตวัเขา้กบั

ยคุสมยัใหม่ 



 การปฏิบติังานสหกิจศึกษางานในแผนก (Editor)(Graphic design) ของบริษทั ไบรท์ ทีว ี

ช่อง 20 จาํกดัเพือ่ศึกษาการนาํ(Wording)และ(Insert)มาทาํการตดัต่อโปรโมทและโปสเตอร์รายการ

เล่นใหญ่จดัใหญ่ เพือ่ใหร้ายการมีผลตอบรับที่ดีทีสุด 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนในการผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบของโปสเตอร์และโปรโมท

รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ของบริษทั ไบรท ์ทีว ีจาํกดั ปี (2561) 

 2. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการผลิตส่ือ รายการโทรทศัน์ของ บริษทั ไบรท ์ทีวี จาํกดั ปี 

(2561) 

1.3ขอบเขตของรายงาน 

 การศึกษาขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพื่อโปรโมทรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่

โดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ มีระยะศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม (2561)รวมระยะเวลา

ทั้งส้ิน4 เดือน 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพือ่ทราบถึงเก่ียวกบัขั้นตอนการออกแบบ โปสเตอร์และเพื่อโปรโมทรายการ เล่นใหญ่จดั

ใหญ่โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere Pro) (Adobe Photoshop) (Adobe Illustrator) ของ

บริษทั ไบรท ์ทีว ีจาํกดั ปี (2561) 

 ได้ทราบถึงเทคนิคที่ใช้ในการตดัต่อ และวิธีการคิดสรผลิตงานออกแบบโปสเตอร์และ

(VTR)โปรโมท ของบริษทั ไบรท ์ทีวจีาํกดั (2561) 

 



บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

          

         รายงานปฏิบติัสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาเร่ืองขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพื่อ

โปรโมทรายการบันเทิง เล่นใหญ่จดัใหญ่โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere Pro)(Adobe 

Photoshop)(Adobe Illustrator) ของบริษทั ไบรท ์ทีว ีจาํกดั ปี (2561)    

 มุ่งศึกษาวิธีการและขั้ นตอนในการผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ(VTR)โปรโมทและ

โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่รายงานปฏิบติัเล่มน้ีจุดมุ่งหมายเพือ่ศึกษาศึกษาขั้นตอนการผลิต

ส่ือและตดัต่อ(VTR)โปรโมทและโปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่เพือ่ให้ผูติ้ดตามไดเ้ขา้ใจในส่ิง

ที่จาํนาํออกอากาศโดยจะใชโ้ปรแกรม 

(Adobe Premier Pro)ในการตดัต่อและใช(้Adobe Photoshop)(Adobe Illustrator)ในการทาํโปสเตอร์

รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ในการทบทวนเอกสารและวรรณฯกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ 

             2.1 แนวคิดเก่ียวกบัรายการสาระบนัเทิง 

           2.2 แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการตดัต่อ 

             2.3 บทบาทและหนา้ที่ของการโฆษณา 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิง 

    ปาริชาต สถาปิตานนท์(2541,หนา38-43)“เอดูเทนเมนต์”คือกลยุทธ์ในการผสมผสาน 

ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ในดา้นต่างๆที่เอ้ือต่อการพฒันาอาทิการวางแผนครอบครัวการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มฯลฯเขา้กบัความบนัเทิงโดยเจตนามีเป้าหมายชดัเจนและนาํเสนอผา่นทางส่ือบนัเทิง 

รูปแบบต่างๆโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้บุคคลไดรับความรูมีทศันคติ และพฤติกรรมไปในทางท่ีพึ่ง 

ประสงค ์ซิงฮาล แอนด ์โรเจอร์ (Singhal & Rogers, 1989)และในขณะเดียวกนัก็ไมรูสึกเบื่อหน่าย 

กบัการบริโภคข่าวสารดงักล่าว เอดูเทนเมนต ์(Edutainment) เป็นคาํศพัทภ์าษาองักฤษรวมสมยั โดย

เกิดจากการสนธิคาํศพัท  ์2 คาํ คือ “เอดูเคชัน” (Education)ซ่ึงหมายถึงสาระความรู้กับ “เอนเตอร์ 

เทนเมนต”์ (Entertainment) ซ่ึงหมายถึงความบนัเทิงเป็นคาํศพัทใ์หม่วา่“เอดูเทนเมนต”์โดยอาจแปล

เป็นภาษาไทยว่า“สาระบนัเทิง” โดยรวมคาํวา้ “ข่าวสาร” กบั “ความบนัเทิง” การผสมผสาน         

 ขอ้มูลข่าวสารความรู้และความบนัเทิงเขา้ดว้ยกนัโดยเจตนาจึงเป็นการเปล่ียนมุมมองของ

บุคคล จากเดิมที่มกัแบ่งแยกความคิดเร่ืองความรู้และความบนัเทิง ออกจากกนั มาสู่ความคิดที่วา่เรา 

สามารถบริโภคข่าวสาร ความรู้ และความบนัเทิงไดอ้ยา่งสนุกสนามในเวลาเดียวกนั นอกจากน้ี 

แนวคิดดงักล่าวยงัเป็นการนาํจุดเด่นของการศึกษา และความบนัเทิงมาประสานประโยชน์รวมกนั

และนําเสนอเน้ือหาสาระในรูปแบบที่ผู ้บริโภคต้องการกระตุ่นให้ผูบ้ ริโภคสนใจติดตาม 



แลกเปล่ียน ขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวของในหมู่ผูบ้ริโภคดว้ยกนั และนาํเน้ือหาสาระที่ไดรั้บไปสู่การ

ปฏิบติัและนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้นการใช่ส่ือบนัเทิงถ่ายทอดความรู้และ

ขอ้มูลข่าวสารที่พงึประสงคสู่์ประชาชน ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นแนวคิดที่เราสามารถยอ้นหลงัไป

ดูพฒันาการดงักล่าวไดเ้ป็นพนัๆปี 

โรเจอร์ และ เชฟเนอร์ (Rogers & Shefner, 1994, pp. 10-12)โดยแนวคิดดังกล่าวมกัปรากฏใน

รูปแบบของนิทานพื้นบาน นิยายปรัมปรานิทานอีสป ฯลฯ ในประเทศตางๆทัว่โลก รวมทั้ง ประเทศ

ไทยโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดค่านิยม ความเช่ือ ศีลธรรม ประเพณี สู่บุคคลในสังคม ซ่ึง

กิจกรรมดงักล่าวเป็นสวนหน่ึงของระบบการเรียนรู้ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ จากคนรุ่นหน่ึง 

ไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงถึงแม้ว่าแนวคิดพื้นฐานของ เอดูเทนเมนต์ ไม่ใช่เร่ืองใหม่  แต่การริเร่ิม

ผสมผสาน ความรู้กับความรู้กับความบันเทิงผ่านทางส่ือมวลชนสมัยใหม่ เกิดขึ้นในช่วงไมก่ี

ทศวรรษที่ผ่านมา ในยคุที่เทคโนโลยกีารส่ือสารมวลชน อาทิ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทย ุส่ือภาพยนตร์ 

ส่ือวิดีทศัน์ ฯลฯ เร่ิม เขา้มามีบทบาทในสังคม ทั้งน้ีเน่ืองจากส่ือบนัเทิงมีลกัษณะเด่นในดา้นต่างๆ 

อาทิ การเป็นส่ือที่ ได้รับความนิยมสูง(Popular)สร้างความรู้สึกสวนตวัให้กบัผูบ้ริโภค (Personal) 

โดยผูช้มมกัเกิด ความรู้สึกร่วม รู้สึกสนุกสนาน โศกเศร้า ต่ืนเตน้ ฯลฯ ไปกบัตวัละคร นอกจากนั้น

ส่ือบนัเทิงยงัเป็น ส่ือที่แพร่หลายทัว่ไป (Pervasive) สามารถโน้มนา้วให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงความ

รูสึกนึกคิดหรือ พฤติกรรมได ้(Persuasive) ตลอดจนสามารถทาํผลกาํไร่ (Profitable) ใหก้บัผูผ้ลิต

ไดเ้ป็นอยา่งดีโดย เฉพาะผ่านทางผูส้นบัสนุนรายการต่างๆ ในกรณีที่รายการดงักล่าวอยูใ่นกระแส

ความสนใจของ ประชาชน (Church & Geller, 1989, pp. 1-31) จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว ส่งผลให้

ส่ือบนัเทิงมี ศกัยภาพสูงในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ความรูเก่ียวกบัการพฒันาในมุมมองต่างๆสู่

ประชาชน 

 

จากการศึกษาแนวคิดผูจ้ดัทาํได้นําแนวคิดเก่ียวกับรายการสาระบันเทิงมาใช้กับรายงานการ 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษาเน่ืองจากรายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วง บนัเทิง มีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอด 

ค่านิยม ความเช่ือถือ ศีลธรรม ประเพณี สู่กลุ่มเป้าหมายที่รับชมรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ เพื่อ

ผสมผสานความรู้กบัความบนัเทิงผา่นทาง ส่ือมวลชนสมยัใหม่ 

 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อ 

    อกัษรในภาษาองักฤษ คาํวา่ (EDIT) ทั้งส่ีตวัคือ E,D,I และ T นั้น ลว้นมีความหมายเก่ียวกบั 

การตดัตอรายการทั้งส้ินความหมายแต่ละตวัอกัษร E=Elect แปลวา่ เลือก หรือคดัเลือก หมายถึงการ

คดัเลือก (Shot) ที่ดีทีสุดจากมวนที่ถ่ายทาํมา ซ่ึงการออกไปถ่ายทาํนั้นจะถ่ายภาพเผือ่เลือกไวแ้ลว้จึง

ตอ้งนาํมาคดัเลือกเฉพาะShot ที่มีความ ถูกตอ้ง และมีคุณภาพที่ดีสุด 



D = (Decision) แปลว่าการตดัสินใจหมายถึงเม่ือคดัเลือกแลว้ตอ้งตดัสินใจอยา่มวัเสียดาย Shot 

นั้นก็สวย (Shot) น้ีก็นาใชถ้า้มวัแต่ลงัเลงานอาจไม่เสร็จทนัตามกาํหนดและบางคร้ังจึงตอ้งใส่ภาพ

ตามความอยากมากกวา่ตามความหมายท่ีตอ้งการจะส่ือ 

I= (Integrate) แปลว่า การนาํมารวมกนัหรือบูรณาการ เป็นการนาํShotต่างๆที่คดัเลือกไวม้าร้อย

เรียงลาํดบัขั้นตอนใหเ้ช่ือมโยงผสมผสานทั้งดานเทคนิคดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหาเขา้ไว ้ดว้ยกนั

อยา่งมีศิลปะ 

T= (Terminate) แปลว่า การทําให้ส้ินสุดหรือจุดหมายปลายทางหมายถึงต้องจบลงด้วยดีมี 

คุณภาพตรงตามวตัถุประสงค ์

ลักษณะการตัดต่อ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

         1.การตดัชนภาพ (The Cut) คือการตดัภาพชนกนัจากช็อตหน่ึงตอตรงเขากบัอีกช็อตหน่ึง 

วธีิน้ีคนดูจะไม่ทนัสงัเกตเห็น 

         2.การผสมภาพ (The Mix) หรือ (The Dissolve) เป็นการค่อยๆเปล่ียนภาพจากช็อตหน่ึงไป

ยงัอีกช็อตหน่ึงโดยภาพจะเหล่ือมกนัและคนดูสามารถมองเห็นได ้

3.การเลือนภาพ (The Fade) เป็นการเช่ือมภาพที่คนดูสามารถเห็นไดมี้ 2 แบบ คือ การเลือนภาพ

เขา้ (fade in) คือการเร่ิมภาพจากดาํแลว้ค่อยๆปรากฏภาพซ้อนสว่างขึ้นมักใชส้าํหรับการเปิดเร่ือง 

การเลือนภาพออก (fade out) คือการที่ภาพในทา้ยช็อตค่อยๆมืดดาํสนิทมกัใชส้าํหรับการปิดเร่ือง

ตอนจบ ในการตดัต่อ ควรคาํนึงถึงความรู้เบ้ืองตน้ 6 ประการดงัน้ี      

1.แรงจูงใจ (Motivation) ในการตดัตอไม่ว่าจะการ(cut), (mix) หรือ (fade) ควรมี เหตุผลท่ีดีหรือ

มีแรงจูงใจเสมอ ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเป็นภาพ เสียง หรือทั้งสองอยางผสมกนัก็ได ใน ส่วนของภาพ

อาจเป็นการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง แมน้ักแสดงจะแสดงเพียงเล็กน้อย เช่น การขยบั ร่างกายหรือ

ขยบัส่วนของหนา้ตาสาํหรับเสียงอาจเป็นเสียงใดเสียงหน่ึงเช่นเสียงเคาะประตู หรือ เสียงโทรศพัท์

ดงั หรืออาจเป็นเสียงที่ไม่ปรากฏภาพในฉาก (off scene) 

2.ขอ้มูล (Information) ขอ้มูลในที่น้ีคือขอ้มูลที่เป็นภาพ ช็อตใหม่ หมายถึงขอ้มูลใหม่ คือถา้ไม่มี

ขอ้มูลอะไรใหม่ในช็อตนั้น ๆ ก็ไมจาํเป็นตอ้งนาํมาตดัต่อ ไม่วา่ภาพจะมีความ งดงามเพยีงไร ก็ควร

ที่จะเป็นขอ้มูลภาพที่แตกต่างจากช็อตที่แลว้ ยิง่มีขอมูลภาพที่คนดูเห็นและ เขา้ใจมากขึ้น ผูช้มก็ยิง่

ไดรับขอ้มูลและมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นเป็นหนาที่ของคนตดัที่จะนาํขอ้มูลภาพ มารอยให้มากที่สุด

โดยไม่เป็นการยดัเยยีดใหค้นดู 

3.องค์ประกอบภาพในช็อต (Shot Composition) ผูต้ ัดไม่สามารถกําหนด องค์ประกอบภาพ

ในช็อตได ้แต่งานของผูต้ดัคือควรให้มีองคป์ระกอบภาพในช็อตท่ีสมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับ

ปรากฏอยู ่องคป์ระกอบภาพในช็อตที่ไม่ดีมาจากการถ่ายทาํที่แย ่ซ่ึงทาํให้การตดัต่อทาํไดล้าํบาก

มากขึ้น 



4.เสียง (Sound) เสียงคือสวนสําคญัในการตดัต่ออีกประการหน่ึง เสียงรวดเร็วและลึกมากกว่า

ภาพ เสียงสามารถใส่มาก่อนภาพหรือมาทีหลงัภาพเพือ่สร้างบรรยากาศ สร้างความกดดนัอนัรุนแรง 

และอีกหลากหลายอารมณ์ เสียงเป็นการเตรียมใหผู้ช้มเตรียมพร้อมสาํหรับการเปล่ียนฉาก สถานที่ 

หรือแมแ้ต่ประวติัศาสตร์ความคลาดเคล่ือนของเสียงที่เหมาะสมเป็นการลดคุณค่าของ การตดัต่อ

เช่น (LS) ของสํานักงานได้ยินเสียงจากพวกเคร่ืองพิมพ์ดีดตัดไปที่ช็อตภาพใกลข้อง พนักงาน

พมิพดี์ด เสียงไม่เหมือนกบัที่เพิ่งไดย้นิในช็อตปูพื้นคือเคร่ืองอ่ืนๆหยดุพมิพท์นัทีเม่ือตดัมาเป็นช็อต

ใกลค้วามสนใจของผูช้มสามารถทาํใหเ้กิดขึ้นไดด้ว้ยเสียงที่มาล่วงหน้า (lapping) ตวัอยา่งเช่นการ

ตดัเสียง 4 เฟรมลวงหนา้ก่อนภาพ เม่ือตดัจากภาพในอาคารมายงัภาพฉากนอกอาคาร 

5.มุมกลอ้ง (Camera Angle) เม่ือผูก้าํกบัฯ ถ่ายทาํฉากจะทาํโดยเร่ิมจากตาํแหน่งต่างๆ(มุมกลอ้ง) 

และจากตาํแหน่งต่างๆเหล่าน้ีผูก้ ํากับฯจะให้ถ่ายช็อตหลายๆช็อตคาํว่า “มุม” ถูกใช้เพื่ออธิบาย

ตาํแหน่งของกลอ้งเหล่าน้ีซ่ึงสมัพนักบัวตัถุหรือบุคคลหัวใจสาํคญัคือแต่ละคร้ังที่ (cut) หรือ (mix) 

จาก (shot) หน่ึงไปอีกช็อตหน่ึงกลอ้งควรมีมุมที่แตกต่างไปจากช็อตก่อนหนา้น้ีสาํหรับคนตดัความ

แตกต่างระหวา่งแกนไม่ควรมากกวา่ 180 องศา และมกัจะน้อยกวา่ 45 องศาเม่ือถ่ายบุคคลเดียวกนั 

ดว้ยประสบการณ์รูปแบบน้ีอาจดดัแปลงไดอี้กมาก 

6.ความต่อเน่ือง (Continuity) ทุกคร้ังที่ถ่ายทาํในมุมกลอ้งใหม่นักแสดงหรือคนนาํเสนอจะตอ้ง

แสดงการเคล่ือนไหวหรือทาํท่าเหมือนเดิมทุกประการกบัช็อตท่ีแลว้วิธีการน้ียงัปรับใชก้บั(take)ที่

แปลกออกไปดว้ย 

ความต่อเน่ืองของเน้ือหา (Continuity of content) ควรมีความต่อเน่ืองของเน้ือหาเช่นนกัแสดงยก

หูโทรศพัทด์ว้ยมือขวาในช็อตแรกดงันั้นก็คาดเดาไดว้า่หูโทรศพัทย์งัคงอยูใ่นมือขวาในช็อตต่อมา

งานของคนตดัคือทาํใหแ้น่ใจวา่ความต่อเน่ืองยงัคงมีอยูทุ่กคร้ังที่ทาํการตดัต่อในซีเควนส์ 

ความต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหว(Continuity of movement) ความต่อเน่ืองยงัเก่ียวของกบัทิศ

ทางการเคล่ือนไหวหากนกัแสดงหรือบุคคลเคล่ือนที่จากขวาไปซา้ยในช็อตแรกช็อตต่อมาก็คาดเดา

ว่านักแสดงหรือบุคคลจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันเวน้แต่ในช็อตจะให้เห็นการเปล่ียน

ทิศทางจริง ๆ 

ความต่อเน่ืองของตาํแหน่ง (Continuity of position) ความต่อเน่ืองยงัคง ความสาํคญัในเร่ืองของ

ตาํแหน่งนักแสดงหรือบุคคลในฉาก หากนักแสดงอยู่ทางขวามือของฉากในช็อตแรกดังนั้นเขา

จะตอ้งอยูข่วามือในช็อตต่อมาดว้ยเวน้แต่มีการเคล่ือนไหวไปมาใหเ้ห็นในฉากถึงจะมีการเปล่ียนไป 

ความต่อเน่ืองของเสียง (Continuity of sound) ความต่อเน่ืองของเสียงและสัดสวนของเสียงเป็น

สวนที่สําคญัมากถ้าการกระทาํกาํลังเกิดขึ้นในท่ีเดียวกันและเวลาเดียวกันเสียงจะต้องต่อเน่ือง

จากช็อตหน่ึงไปยงัช็อตต่อไปเช่นในช็อตแรกถา้มีเคร่ืองบินในทอ้งฟ้าแลว้ไดย้นิเสียงดงันั้นต่อมาก็

ตอ้งไดย้นิจนกว่าเคร่ืองบินนั้นจะเคล่ือนห่างออกไป แมว้่าบางคร้ังอาจไม่มี ภาพเคร่ืองบินใหเ้ห็น

ในช็อตที่สอง แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ไม่จาํเป็นตอ้งมีเสียงต่อเน่ืองในช็อตต่อ 



ไปนอกจากน้ีช็อตที่ อยู่ในฉากเดียวกันและเวลาเดียวกันจะมีเสียงพื้น(background sound)ที่ 

เห มือนกัน เรียกว่า background ambience, atmosphere หรือ เรียกยอๆว่าatmosซ่ึ งต้องมีความ 

ต่อเน่ือง 

การตัด (The Cut) 

การตดัเป็นวิธีการเช่ือมตอ้ภาพที่ธรรมดาที่สุดที่ใช้กนั เป็นการเปล่ียนในพริบตาเดียวจากช็อต

หน่ึงไปอีกช็อตหน่ึงถา้หากทาํอยา่งถูกตอ้งมนัจะไม่เป็นที่สังเกตเห็นในบรรดาวิธีการเช่ือมภาพ 3 

แบบการตดัเป็นส่ิงที่ผูช้มยอมรับว่าเป็นรูปแบบของภาพท่ีเป็นจริงการตดัใช้ในกรณีที่เป็นการ

กระทาํที่ต่อเน่ือง ตอ้งการเปล่ียนจุดสนใจ มีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลหรือสถานที่เกิดเหตุการณ์

ผสมภาพ (The Mix) 

การผสมรูจกักนัในช่ือของการเลือนภาพ (The Dissolve) การเลือนทบั (The Lap Dissolve) หรือ

การเกยทบั (The Lap) น่ีเป็นวิธีการเช่ือมจากช็อตหน่ึงไปยงัอีกช็อตหน่ึงที่ใชก้ันทัว่ไปมากเป็น 

ลาํดบัที่ 2 ทาํไดโ้ดยการนาํช็อตมาเลือนทบักนั ดงันั้นตอนใกลจ้บของช็อตหน่ึงจะเร่ิมมีชีวิตต่อไป 

ค่อยๆเห็นเด่นขึ้นมาเม่ือช็อตเก่าจางหายไปช็อตใหม่ก็จะเขม้ขึ้นการเช่ือมแบบน้ีเห็นไดช้ดัมากจุด

ก่ึงกลางของการผสมคือเม่ือภาพแต่ละภาพเขม้เท่า ๆ กนั เป็นการสร้างภาพใหม่ การผสมตอ้งใช ้

ดว้ยความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก การผสมควรใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การเลือนภาพ (The Fade) 

การเลือนภาพ เป็นการเช่ือมภาพที่ค่อยเป็นค่อยไปจากภาพใดภาพหน่ึงไปยงัฉากดาํสนิทหรือ

ขาวทั้งหมดหรือจากจอดาํหรือขาวไปยงัภาพใดภาพหน่ึงการเลือน มี 2 ลกัษณะการเลือนภาพออก 

(fade out) เป็นการเช่ือมของภาพไปจอดาํ การเลือนภาพออก(fade out)ใชเ้ม่ือ จบเร่ือง จบตอน ฉาก 

การตดัต่อการกระทาํ (The action edit) บางคร้ังเรียกการตดัตอความเคล่ือนไหวหรือตดัต่อความ

ต่อเน่ือง เกือบจะใกล้เคียงการตดั ชนภาพ มันสามารถเป็นการให้สัญญาณหรือเคล่ือนไหวที่ง่าย

ที่สุด การตดัต่อตาํแหน่งภาพ (The screen position edit) 

การตดัต่อชนิดน้ีบางคร้ังเรียกว่าการตดัต่อทิศทางa (directional edit) หรือการตดัต่อสถานที่ (a) 

(placement edit) อาจเป็นการตดัชนภาพ (Cut) หรือการผสม (Mix) แต่มกัจะเป็นการตดั ชน หากว่า

ไม่มีการเปล่ียนของเวลา การตัดแบบน้ี มักจะมีการวางแผนไวต้ั้ งแต่ช่วงก่อนถ่ายทาํหรือช่วง

ระหว่างการถ่ายทาํขึ้นอยู่กบัการกระทาํของช็อตแรกที่บงัคบัหรือกาํกบัให้สายตาของคนดูไปยงั

ตาํแหน่งใหม่บนจอ เสียงน่าจะเสนอใหย้ิง่เป็นไปไดม้ากขึ้น การตดัชนทั้งเสียงปรบมือหรือตอน พูด

วา่ “ขอตอ้นรับ” หรือหลงัจากคาํพูด ถา้คุณอยากยดืเวลาเขา้ของปอมพสิโตผูย้ิง่ใหญ่ มีแรงจูงใจ ใน

การตดัชนภาพ ดงันั้นสังเกตไดว้า่ผูช้มไดรั้บการบอกกล่าวว่าพวกเขากาํลงัจไดพ้บกบัปอมพิสโต 

ดงันั้นก็พบเขากนัเลย องคป์ระกอบของช็อตก็ไดผ้ล 

 

 



การตดัต่อรูปแบบ (The Form Edit) 

เป็นการอธิบายที่ดีที่สุดของการเช่ือมจากช็อตหน่ึงซ่ึงมีการแสดงรูป ส่ี มิติหรือเสียงไปยงั 

อีกช็อตหน่ึง ซ่ึงมีการแสดงรูปทรง ส่ี มิติ หรือเสียงน้ีสมัพนัธก์นัหากมีเสียงเป็นแรงจูงใจ การตดัต่อ 

รูปแบบสามารถเป็นการตดัชนได ้แต่สวนใหญ่แล้วจะเป็นการผสมหลักการน้ีเป็นจริงเม่ือมีการ 

เปล่ียนแปลงสถานที่และ/หรือบางคร้ัง เวลาเปล่ียน 

การตดัต่อที่มีเร่ืองราว (The Concept Edit) 

บางคร้ังเรียกการตดัต่อที่เคล่ือนไหว หรือการตดัต่อความคิด เป็นการเสนอความคิดที่บริสุทธ์ิ

ลว้นๆ เพราะวา่ 2 ช็อตที่ถูกเลือกและจุดที่ทาํการตดัต่อ การตดัต่อเร่ืองราวน้ีเป็นการปูเร่ืองในหวัเรา 

การตดัต่อที่มีเร่ืองราว สามารถครอบคลุมถึงการเปล่ียนสถานท่ีเวลาผูค้นและบางคร้ังก็เป็นตวัเร่ือง 

มันสามารถทาํไดโ้ดยไม่มีการสะดุดของภาพถ้าเป็นการตดัต่อที่มีเร่ืองราวที่ดีมันสามารถบอก

อารมณ์เป็นอารมณ์ ดราม่าและสร้างความลึกซ้ึง แต่ทาํยากถา้ไม่ไดว้างแผนเป็นอยา่งดีแลว้ความ

ไหลล่ืนของขอ้มูลภาพ อาจชะงกังนัไปเลย 

การตดัต่อแบบผนวก (The combined edit) 

เป็นการตดัต่อที่ยากที่สุดแต่มีพลงัมากที่สุดการตดัแบบผนวกน้ีเป็นการรวมการตดัต่อแบบหรือ

มากกวา่นั้นจากการตดัต่อทั้ง4 แบบที่กล่าวมาเพื่อให้การตดัแบบผนวกไดผ้ลดีผูต้ดัจาํเป็นตอ้งจาํทั้ง

เสียงและภาพที่ใช้ไดใ้นแต่ละช็อต ดงันั้นการตดัแบบน้ีควรไดรับการวางแผนเป็นอยา่งดีทั้งก่อน

การถ่ายทาํและขณะถ่ายทาํ 

การตดัแบบต่อเน่ือง(Continuity Cutting)ประกอบดว้ย 2 ประเภทคือ(Match-cuts) แล (Cutway) 

1.1 (Match-cuts) หมายถึง การตดัต่อที่การแสดง (Action) จะต่อเน่ืองจากช็อตหน่ึงไปสู่อีกช็อต

หน่ึงเช่น ภาพชนิดต่างๆในระดบัใกล ้กลาง ไกล และแต่ละช็อตก็ถ่ายจากมุมต่างๆกนัขอสาํคญัแต่

ละช็อตตอ้งแสดงถึงการแสดงที่ต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหวของตวัแสดงตาํแหน่งสายตาภาพที่ไม่

ต่อเน่ืองมกัเกิดจากการเปล่ียนตาํแหน่งหรือสายตาของตวัแสดงไม่อยูท่ี่เดิมซ่ึงจะมีผลมุมกลอ้งจะ

เกิดการกระตุก (Jump cut) ไดง่้าย เพราะการเปล่ียนมุมกลอ้งไปซา้ย ขวา หรือยกใหสู้งขึ้นหรือตํ่าลง 

จากมุมเดิมบา้งจะช่วยอาํพรางไม่ใหค้นดูมองเห็นความไม่ต่อเน่ืองได ้

         1.2 (Cut-Away) คือ ช็อตที่ไม่ใช้สวนหน่ึงของเหตุการณ์หลักของเร่ือง (Main Event) 

ช็อตประเภทน้ีไม่จาํเป็นตอ้งต่อเน่ืองหรือมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกับเร่ืองแต่เป็นการเสริม

เหตุการณ์หลักเช่นขณะถ่ายทาํฟุตบอลกาํลังแข่งขันในสนามกลอ้งอาจตัดภาพมาเป็นคนที่ชม

ฟุตบอลหรือโคช้ฟุตบอลกาํลงันัง่เชียรเหตุการณ์เกิดขึ้นอยา่งชา้ๆน่าเบื่อหน่ายอาจจะใช ้(cut- away) 

มาแทรกเพื่อให้ดูเร็วขึ้นและเพื่อดึงคนดูไปจากเหตุการณหลกัที่ไมน่าสนใจ นอกจากน้ียงัใช(้cut-

way) แทรกความไม่ต่อเน่ือง (jump-cut) ได ้

 

 



2. การตัดต่อแบบรวบรวม (Compilation Cutting) 

         การตดัต่อแบบรวบรวมเป็นการตดัต่อโดยรวบรวมเอาภาพถ่ายไดม้าต่อกนัข่าวและสารคดี 

จะเป็นการถ่ายแบบสแนพช็อต (Snap shot) ซ่ึงใชว้ิธีแบบน้ี คือมีลกัษณะคลา้ยภาพถ่ายมากกว่าใช ้

ภาพเล่าเร่ืองเหตุการณ์จริงจะเป็นการบนัทึกการแสดงต่อเน่ืองและภาพเหลาน้ีจะถูกรอยเขา้ดว้ยกนั 

ดว้ยคาํบรรยายที่กลมกลืนกนัดงันั้นถา้ไม่มีเสียบรรยายแลว้จะเขา้ใจยาก 

หลกัเกณฑข์องการตดัต่อแบบน้ี คือ เร่ิมจากเหตุการณทัว่ๆไปก่อนแลว้ค่อยๆเขา้ไปใกลเ้หตุการณ์

และการแสดงจนถึงรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงระยะภาพ (LS), (MS), (CU) จะแทรกไวต้รงไหนก็

ได ้ถา้มีคาํบรรยายใหโ้อกาสคาํบรรยายจะทาํใหภ้าพเหล่านั้นปะติดปะต่อเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีเหตุผลมี

ความหมายในเร่ืองคุณสมบติัของภาพ (GRAPHIC), ความสัมพนัธ์ของการดาํเนินเร่ือง (SPACE), 

ความสมัพนัธข์องความถ่ีในการเลนภาพ (TEMPO), ความสมัพนัธใ์นเร่ืองลีลา (RHYTHM) 

 

 1.ความสัมพันธ์ของกราฟฟิค (GRAPHIC) 

         การฟฟิค คือ คุณสมบติัของภาพที่เป็นเร่ืองของความมืด ความสว่าง เส้นลี รูปทรงความลึก 

ความเคล่ือนไหวการหยดุน่ิงของภาพและการแสดงซ่ึงเกิดจากการจดัแสงจดัฉากจดัองคป์ระกอบ 

ภาพการวางมุมกลอ้งกราฟฟิคแต่ละอยา่งจะใหภ้าพที่มีคุณสมบติัตางกนัไปการจดัวางกราฟฟิคมี 2 

แบบคือ การจดักราฟฟิคแบบต่อเน่ืองและการจดักราฟฟิคแบบไม่ต่อเน่ือง 

1.1 เรียกว่า การฟฟิคแมช์ (Graphic Match) มีการตดัต่อแบบน้ีในบางกรณี เช่นการจดัวา่งตาํแหน่ง 

การว่างในลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพื่อทาํให้ง่ายต่อการติดตามชมของผูดู้หรือการใชก้ารเคล่ือนกลอ้ง

ในทิศทางเดียวกนัของแต่ละช็อตเพื่อแสดงเหตุการณ์เดียวกันบางอยา่งเช่นการแข่งขนักีฬาที่เห็น

ภาพนกักีฬาวิง่เขา้สู่เสน้ชยัที่ละคนหลายๆคนอาจจใชภ้าพคนแต่ละช็อตวิง่จากซา้ยไปขวาของกรอบ

ภาพตลอดจนหมด 

1.2 การจดักราฟฟิคแบบไม่ต่อเน่ืองการเสนอภาพทัว่ไปในละครมกัจดักราฟฟิคแบบไม่ต่อเน่ืองอยู่

บ่อยคร้ังเช่นขนาดภาพจะเปล่ียนตามเน้ือหาของเร่ืองที่ตอ้งการขนาดภาพที่เปล่ียนไปเช่นภาพไกล

เห็นตวัแสดงขึ้นที่ประตูบา้นตดัภาพเป็นขนาดกลางใหเ้ห็นวา่เป็นพระเอกแลว้ตดัเป็นภาพใกลเ้ห็น

หนา้ผูแ้สดงดีใจจะเห็นรายละเอียดและอารมณ์มากขึ้นการตดัต่อเป็นงานขั้นสุดทายท่ีสาํคญัมากแม้

การถ่ายทาํมาจะดีเพียงใดแต่ถาหากตดัต่อไม่ดีรายการก็จะขาดความสมบูรณ์ไม่น่าสนใจขั้นตอนน้ี

จึงตอ้งพถีิพถินัทั้งดา้นเทคนิคและศิลปะ 

  

จากการศึกษาแนวคิดผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการตดัต่อมาใชก้บัรายงานการ ปฏิบติั

งานสหกิจศึกษาเน่ืองจากเทคนิคการตดัต่อรายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วง บนัเทิงโดยไดน้าํเทคนิค

มาใช้ในการตดัต่อรายการโดยใชเ้ทคนิคการตดัต่อแบบต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ 

(Match-Cuts) และ (Cut-Away)  



 

2.3 บทบาทและหน้าที่ของการโฆษณา 

บทบาทหน้าที่ของการโฆษณา 

        กลัป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2551: 56-59) ได้อธิบายบทบาทและ 

ความสัมพนธั์ของโฆษณาในทางการตลาดทาให้เห็นถึงจุดเด่นของ การโฆษณาที่แตกต่างไปจาก 

เคร่ืองมืออ่ืนๆ คือความสามารถในการสร้างการตระหนกัและรู้จกัสินคา้รวมถึงการวางตาแหน่งตรา 

สินคา้ ใหเ้ขา้ ไปสู่ในใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึงและไดส้รุปบทบาทของการโฆษณา

ใน ตลาดไวด้งัน้ี 

1.โฆษณากบัความตอ้งการของลูกคา้และอรรถประโยชน์สินคา้(customer need and product ulity)   

 บทบาทของการโฆษณาคือการส่ือสารถึงความสามารถของสินคา้ในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ทั้งในความตอ้งการเชิงหน้าที่และความตอ้งการเชิงจิตวิทยาอรรถประโยชน์ของ

สินคา้เช่นการกล่าวถึงสินคา้ที่มีประสิทธิภาพมาก หรือสินคา้บางชนิดแสดงสถานภาพท่ีหรูหราของ

ผูใ้ชสิ้นคา้เป็นตน้ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ของการโฆษณาอยูท่ี่การทาํวจิยัถึงความ 

ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.การแลกเปล่ียน การรับรู้ และความพงึพอใจ (exchange, perception and satisfaction) 

 2.1 การแลกเปล่ียน เป็นบทบาทของการโฆษณาคือการใหข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ไปยงั

ผูซ้ื้อ เพื่อทาํให้ผูซ้ื้อเกิดความมั่นใจ การโฆษณาสามารทาํให้ในขณะที่ผูซ้ื้อมีแนวโน้มในการซ้ือ

สินคา้และตดัสินใจ ซ้ือสินคา้เม่ือไดรั้บข่าวสารจากผูซ้ื้อ 

         2.2 การรับรู้ บทบาทโฆษณาคือการให้ผูบ้ริโภครับรู้ขอ้มูลสินคา้ และรายละเอียดของ

สินคา้ในทิศทางที่นักโฆษณาตอ้งการ การโฆษณาที่มีการสร้างสรรคท์ี่ดีจะสามารถสร้างปรับหรือ

เปล่ียนการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป้าหมายเก่ียวกบัสินคา้ได้ดีทาํใหเ้กิดความเช่ือในความสามารถของ

สินคา้วา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดด้ว้ยอรรถประโยชน์ทั้งสินคา้มี 

         2.3 ความพึงพอใจ บทบาทของการโฆษณาคือการตอกย ํ้าความพึงพอใจ โดยการย ํ้าเตือน

ผูบ้ริโภคเป้าหมายถึงเหตุผลในการซ้ือสินค้า การตอกย ํ้าการตดัสินใจที่ฉลาดและ ถูกตอ้งของ

ผูบ้ริโภคเพราะความพงึพอใจในการซ้ือและใชสิ้นคา้นาํมาซ่ึงการใชใ้นคร้ังต่อไป 

  3. โฆษณากับการแบ่งส่วนตลาดและการสร้างความแตกต่างให้สินคา้ การเนอข่าวสารที่

เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ที่เป็นสนใจและสอดคล้องกบัความตอ้ง การของแต่ละตลาด และเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางการส่ือสารที่แตกต่างกนัออกไปทั้งน้ีเพราะแต่ละส่วนตลาดจะมีความตอ้งการที่แตกต่างกนั 

 4. การโฆษณากบัการทาํผลกาํไร การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นปัจจยัที่มีผล โดยตรง

ต่อการเกิดรายไดข้อง บริษทั โดยการโน้มน้าวและย ํ้าเตือนเก่ียวกบัคุณค่าของตราสินคา้อยูเ่สมอๆ

จนเกิดเป็น ความภคัดีต่อตราสินคา้ขึ้น 



  5. โฆษณากับการสร้างตราสินค้า โฆษณ าบอกถึงคุณภาพตราสินค้าท่ี เกิดขึ้ นจาก

คุณลักษณะสินคา้ที่รับรู้ได้ และก่อให้เกิดการรับรู้ในบุคลิกภาพตราสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัที่สําคญั

อยา่งยิง่ในการสร้างความผกูพนัระหวา่งผูบ้ริโภคกบั ตราสินคา้ 

    6. โฆษณากบัการตลาดที่ไม่หวงัผลกาํไร โฆษณามีบทบาทไม่ใช่เฉพาะกบัวงการธุรกิจนั้น

แต่ยงัเป็นบทบาทสําคญักับองคก์รที่ไม่หวงัผลกาํไรอ่ืนๆด้วยที่สามารถใช้โฆษณาเป็นเคร่ืองมือ

เช่นเดียวกบัองคก์รธุรกิจทัว่ไป 

การโฆษณาแบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 

 

   การโฆษณาประเภทน้ีจะเน้นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่จะซ้ือสินคา้หรือบริการ ของผู ้

โฆษณาที่เป็นองคก์รธุรกิจทั้งหลายทั้งน้ีเพือ่สร้างความดึงดูดใจใหลู้กคา้เป้าหมายเกิดความสนใจที่

จะดูและซ้ือ สินคา้ โดยผา่นส่ือโฆษณาต่างๆ แบ่งเป็น 4ประเภทไดแ้ก่ 

 1) การโฆษณามุ่งสู้ผูบ้ริโภค (consumer advertising) เป็นการโฆษณาผ่านส่ือมวลชนต่างๆ

การนําข่าวสารไปสู่ผูบ้ริโภค ได้แก่ ส่ือทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และส่ือ

โฆษณาอ่ืนๆการโฆษณาประเภทน้ี จะทาํการโดยบริษทัที่ทาํการผลิตสินคา้ตวัแทนทางการตลาด 

ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่ ซ้ือและใช้สินคา้ที่ มีอยู่เป็นจาํนวนมากในตลาด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีใช้ใน

ชีวติประจาํวนัเช่นสบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซกัฟอก เป็นตน้ 

    2) ก ารโฆ ษ ณ ามุ่ งอุ ตส าห ก รรม  (industrial advertising) ก ารโฆ ษ ณ าป ระเภท น้ี  มี

จุดประสงคใ์ห้กลุ่มลูกคา้ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทางอุตสาหกรรมเพื่อเป็น ขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้และบริการทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม เช่น วตัถุดิบ

เคร่ืองจกัรกลบริการซอ้มแซมบาํรุงรักษา ช้ินส่วนประกอบเป็นตน้ 

    3) การโฆษณามุ่งการคา้ (trade advertising) การโฆษณาประเภทน้ีจะถูกนํามาใช้ในเร่ือง

ของการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่าย และบริการของบริษทัที่ทาํการโฆษณา ทั้งน้ีเพื่อให้มีการเพิ่ม

การขายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมนําบุคคลที่มีช่ือเสียงเก่ียวกับสินคา้ชนิดนั้นๆ มานําเสนอ เพื่อ

สร้าง 

ความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 

    4) การโฆษณามุ่งงานอาชีพ (professional advertising) เป็นการโฆษณาท่ีผูผ้ลิตหรือ 

ตวัแทนจาํหน่ายโฆษณาใหแ้ก่บุคคลผูมี้อาชีพต่างๆ ไดซ้ื้อ สินคา้ไวใ้นการประกอบอาชีพการ 

งานรวมทั้งแนะนาํใหลู้กคา้และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดซ้ื้อสินคา้ไวใ้ช ้เช่น อาชีพที่เก่ียวขอ้งกบัแพทย ์

วศิวกร เกษตร บญัชี ทนายความ นกัร้อง นกัแสดง เป็นตน้ 

     

     

 



 สรุป จากที่ผูศึ้กษา ไดท้าํการศึกษาและรู้การทาํโฆษณาทาํใหท้ราบวา่การทาํโฆษณา 

เป็นงานละเอียดอ่อนมากและมีบทบาทมากในการผลิตส่ือ ในแต่ละขั้นตอนการทาํโฆษณาตั้งแต่ 

เขา้พบลูกคา้ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทาํโฆษณา ทุกขั้นตอนตอ้งไตร่ตรองให้ครบถ้วน

เพื่อที่จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบอ่ืนๆทาํงานที่ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งตรงตามวตัถุประสงค ์ท่ีลูกคา้

ตอ้งการเพื่อให้ทาํงานได้ง่ายและเข้าใจตรงกัน โฆษณาที่เราเห็นทาง โทรทัศน์ หรือ ขั้นเบรค 

รายการนั้นคือหน่ึงในรายไดห้ลกัในการทาํเงินของช่องโทรทศัน ์และรายการต่างๆ และยงัไดรู้้ถึงถา้

รายการนั้นมี (Rating) สูงผูค้นรับชมเยอะ ก็จะทาํให ้มีผูต้อ้งการทาํการโฆษณามาลงทุน ทาํโฆษณา

ในช่วงเวลาๆนั้นที่รายการออกอากาศ 

  

     

  

  

        

 



บทที3่ 

3.1รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั ไบรท ์ทีว ีจาํกดั  

    (BrightTV CO., LTD) 

3.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ 223/2 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ 

    ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

    โทรศพัท ์02-583-9595 

    อีเมล ์contact@brighttv.co.th 

 
 3.1 สัญลกัษณ์  (Logo) บริษทั ไบรท ์ทีวี จาํกดั (BrightTV CO., LTD) 

 



 
3.2 แผนทีบริษัท ไบรท์ ทีวี จํากัด 

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

   

  บริษัทไบรท์ทีวีจ ํากัดเป็นองค์กรที่ ให้บ ริการด้านการผลิตรายการ

โทรทัศน์และขายส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อการแพร่ภาพออกอากาศทาง

สถานีโทรทศัน์รวมถึงการผลิตและขายส่ือโฆษณาอ่ืนๆทุกประเภทวตัถุประสงค์

ในการประกอบกิจการคือรับบริการหรือรับจา้งโฆษณาผ่านทางสถานีโทรทศัน์

หรือรายการโทรทศัน ์

 

บริการต่างๆของ ไบรท์ ทีวี จํากัด  

   

  บริการต่างๆด้านการผลิตรายการโทรทศัน์ และขายส่ือโฆษณาผ่านทาง

รายการโทรทศัน์เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์รวมถึงผลิตและขาย

ส่ื อ โฆ ษ ณ าอ่ื น ๆ ทุ ก ป ระ เภ ท แล ะย ัง รับ บ ริก ารห รือ รับ จ้างโฆ ษ ณ าท าง

สถานีโทรทศัน์รับจา้งแพร่ภาพและเสียงทางสถานีโทรทศัน์รับส่งกระจายเสียง

ทางสถานีวิทยุตลอดจนสถานีโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท ยกตวัอย่างเช่น 

รายการ บนัเทิง เล่นใหญ่จดัใหญ่ ที่มี พีบุ่๋ม ปนัดดา วงศ ์ผูท้ี่เป็นพธีิกรที่จะนาํคนที่

กาํลังเป็นกระแส ต่อสังคมเชิญมาออกรายการเพื่อพูดคุย ถาม ตอบ คาํถาม กัน 

เพือ่ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกิดความสนใจข่าวที่กาํลงัเป็นกระแสต่อสงัคม และติดตาม

รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
3.3 บริการทางเวบ็ (Brighttv.co.th) ท่ีสามารถรับชมรายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ 

  

  บริการของ (Brighttv.co.th) เป็นเว็บที่ไซต์ เน้นในเร่ืองการให้ข้อมูล

ข่าวสารที่เกิดขึ้น โดยจะมีหลายรายการที่สามารถรับชมผ่านทาง(Brighttv.co.th) 

เช่น ขอ้มูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นข่าว ล่าสุด ดา้นสังคมการเมือง

อาชญากรรม และกีฬา เพือ่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีรักในการติดตามข่าวสารอยู่

เป็นประจาํ 

 

 

 



 
  3.4 บริการทางเวบ็Brighttv.co.th ที่มีขอ้มูลข่าวสารใหติ้ดตาม 

   

   บริการ(Bright TV)ในเว็บไซท์ Brighttv.co.th ยงัมีช่องทางที่สามารถ

รับชม (LIVE TV)ของทางช่อง20(Bright TV)ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถ

รับชม(LIVE TV)รายการต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข่าวรายการบนัเทิง หรือ ซีร่ีอินเดีย 

ยอดฮิตผา่นทางช่อง (LIVE TV) หรือดูทีวอีอนไลน ์

 
3.5 บริการทางเวบ็(Brighttv.co.th) ที่สามารถรับชม (LIVE TV) 



3.3 รูปแบบการจดัการและการบริหารงานขององคก์ร 

 
3.6 แผนภูมการจดัการองคก์รและการบริหารงานบริษทั ไบรท ์ทีว ีจาํกดั 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานทีน่กัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

  นายสหรัฐ วจันะรัตน์ ตาํแหน่ง (Editor) (Graphic Design)  

 

 

 

 

 

 

 



3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บหมอบหมายงานนอกเหนือจาก

การ โครงการคือ การเป็น (Editor) และ(Graphic design) ในการทาํ VTR โปรโมท

รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ และโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดั ขั้นเบรค รายการ ตดั

ต่อคลิปภาพ(Insert)ต่างๆที่ไดรั้บมอบหมาย รวมถึงการตดัต่างภาพในรายการ ปาก

มา้เพือ่นาํมาทาํคลิปโปรโมท ช่วงแฟชัน่และอาหารของรายการ ปากมา้ ในตวั 

(Pagefacebook) และ (Brighttv.co.th) 

  

3.5.1 ช่ือ สกุลของพนกังานที่ปรึกษา   พีเ่พชร นาย ภทัร โชยะ 

 

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา  Editor Graphic design 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561 

 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ - วนัศุกร์เวลา 9.00 น - 17.00 น 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานเพือ่นาํเสนอผลงานและพฒันาการของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

โดยแบ่งตามประเภทของรายงานที่นกัศึกษาดาํเนินดงัน้ี 

 

3.7.1 ขั้นตอน วธีิดาํเนินงานเพือ่นาํเสนอผลงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิษติังานสหกิจ 

 สปัดาห์ที่ 1 ศึกษาตวัผลงานจากท่ีพีเ่ล้ียงทาํพร้อมเรียนรู้เทคนิคการทาํงาน 

โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere pro และ Adobe Photoshop 

 สปัดาห์ที่ 2 ทาํ VTR โปรโมท และโปสเตอร์รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่  

 สปัดาห์ที่ 3 ทาํ VTR โปรโมท และโปสเตอร์รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 สปัดาห์ที่ 4 ทาํ VTR โปรโมท และโปสเตอร์รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 สปัดาห์ที่ 5 ทาํVTR โปรโมท และโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ร่วมออกแบบโปสเตอร์แบบใหม่ ของรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

และอพัลงyoutube เป็นหนา้ปกของแต่ละตอน 

 สปัดาห์ที่ 6 ทาํVTRโปรโมท และโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 สปัดาห์ที่ 7 ทาํVTRโปรโมท และโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 สปัดาห์ที่ 8 ทาํVTRโปรโมท และโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 สปัดาห์ที่ 9 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายกานเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วงทาํอาหาร โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 สปัดาห์ที่10 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วง แฟนชัน่ โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 สปัดาห์ที่11 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วง แฟนชัน่และช่วงทาํอาหาร โดยใชโ้ปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 

 สปัดาห์ที่12 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วง แฟนชัน่และช่วงทาํอาหาร โดยใชโ้ปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 

 สปัดาห์ที่13 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วง แฟนชัน่และช่วงทาํอาหาร โดยใชโ้ปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 

 สปัดาห์ที่14 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วง แฟนชัน่และช่วงทาํอาหาร โดยใชโ้ปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 

 สปัดาห์ที่15 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วง แฟนชัน่และช่วงทาํอาหาร โดยใชโ้ปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 

 สปัดาห์ที่16 ทาํVTRโปรโมทและโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

ตดัต่อคลิปรายการ ปากมา้ช่วง แฟนชัน่และช่วงทาํอาหาร โดยใชโ้ปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 

 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอน วธีิการดาํเนินงานเพือ่นาํเสนอผลงานสาํหรับรายงานการปฏบิติังานสหกิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.2 การเขียนขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับการจดัทาํรายงานสหกิจศึกษา 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม 

2561 

มิถุนายน 

2561 

กรกฏาคม 

2561 

สิงหาคม 

2561 

การนาํเสนอหวัขอ้รายงาน    •             

การรวบรวมขอ้มูล 

เบื้องตน้ 

      •          

การปฏิบติัการ 

กิจกรรมพเิศษ 

        •        

ติดตามผลงาน             •    

สรุปการปฏิบติังานทั้งหมด              •   

นาํมาเขียนเป็นเล่มรายงาน               •  

ตารางที่3.2 แสดงระยะเวลาและพฒันาการของตวัรายงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช ้

  

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จาํนวน 1 เคร่ือง 

  หนา้จอคอมพวิเตอร์ จาํนวน 2 จอ 

  เมา้ส์ และ คียป์อด จาํนวน อยา่งละ 1 ชุด 

  หูฟัง จาํ นวน 1 ชุด 

  

 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟแวร์ 

  โปรแกรม Adobe Photoshop 

  โปรแกรม Adobe Illustrator 

  โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

  โปรแกรม Proshow 

  Line app ใชส้าํรับติดต่อรับขอ้มูล รับ Insertต่างๆ wording และรับBrief 

ผา่น Line  

  

 3.8.3 อุปกรณ์อ่ินๆ 

  สมุดและปากา จาํนวน 1 ชุด 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

 จากการศึกษาขั้นตอนการออกแบบโปรโมทและ(VTR)เพือ่โปสเตอร์ รายการ เล่นใหญ่จดั

ใหญ่ บนัเทิง เป็นรายการที่นาํข่าวหรือเชิญแขกรับเชิญที่เป็นกระแสทางสังคมหรือกาํลงัดงัจากส่ิง

ต่างๆที่ เกิดขึ้ นมาออกรายการผู ้จัดทําได้เรียนรู้ถึงกระบวนการออกแบบและตัดต่อ โดยผล

ปฏิบติังานทาํใหท้ราบถึงขั้นตอนการทาํงานดา้นการตดัต่อ 

4.1 ศึกษาและเรียนรู้ข้ันตอนและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

 4.1.1 เรียนรู้หอ้งใชง้านต่างๆโดยพนกังานพีเ่ล้ียงจะเป็นผูแ้นะนาํ 

 การเร่ิมต้นของการปฏิบัติงานสหกิจช่วงแรกๆนั้ นเป็นการเรียนรู้และศึกษาทดลอง

โปรแกรมต่างๆในการทํางานผู ้ตัดต่อจาํเป็นต้องได้รับคําอนุญาตจากพี่เล้ียงก่อนใช้งานใน

คอมพวิเตอร์นั้นๆทุกคร้ังหอ้ง 

 หอ้งทาํงานของแผนกตดัต่อ รายการ บนัเทิง 

 

ภาพประกอบที่ 4.1 หอ้งทาํงานของแผนกตดัต่อ รายการบนัเทิง 

 หอ้งทาํงานของแผนกตดัต่อ รายการบนัเทิง เป็นห้องไวส้าํหรับทาํงาน ที่นักศึกษาสหกิจได้

เขา้ไปทาํงานในห้องน้ีโดยการโดยงานที่ไดรั้บมอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นการตดัต่อโปรโมทและ 

ออกแบบโปสเตอร์ รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่  



 
 

ห้องสตูดิโอ (Studio) 

 

ภาพประกอบที่ 4.2 ห้องสตดูโิอ (Studio) 

 ห้องสตูดิโอ (Studio) เป็นห้องที่ใช้ในการควบคุมเวลาการออกอากาศ เช็คเวลาการ

ออกอากาศรายการต่างๆ ช่วยบอกเวลาว่าเหลือก่ีนาทีถึงจะจบรายการหรือออกอากาศ ช่วยเตรียม

ความพร้อมใหก้บัพนกังานในและแขกรับเชิญในรายการก่อนออกอากาศได ้ควบคุมการออกอากาศ

รายการเช่น เช็คไมลเ์สียงจากผูด้าํเนินรายการ หรือภาพที่ใชก้ลอ้งถ่ายมุ่มกลอ้งต่างๆจะขึ้นในห้อง

ให้เห็น และยงัเป็นห้องใชใ้นการถ่ายทาํรายการแถมเป็นห้องที่เอาไวดึ้งไฟล์งานที่เราไดล้งไว ้คือ 

(Insert) ต่างๆที่ตอ้งใชใ้นตวัรายการ เช่น (VTR)โปรโมท รายการ รูปภาพถ่ายของแขกรับเชิญเป็น

ตน้ เพือ่ใชใ้นการออกอากาศ  

 

 



 
 

4.1.2 เรียนรู้การใชโ้ปรแกรมในระบบต่างๆที่ตดัต่อตอ้งใช ้

 เม่ือพี่เล้ียงไดแ้นะนาํห้องต่างๆที่เก่ียวขอ้งในการทาํงานทั้งหมดแลว้ก็จะเร่ิมเรียนรู้การใช้

งานโปรแกรมต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและตดัต่อ มีที่โปรแกรมท่ีเคยใชแ้ลว้และโปรแกรม

ที่ไม่เคยใชง้านมาก่อน 

 

โปรแกรม (Adobe Premiere Pro) 

 

ภาพประกอบที่ 4.3 ลกัษะโปรแกรม (Adobe Premiere Pro) 

 โปรแกรม (Adobe Premiere Pro) เป็นโป รแกรมที่ เคยใช้แล้วและคุ้น เคยลักษณ ะ

โปรแกรม (Adobe Premiere Pro) ของบริษทั ไปรท ์ทีว ีไม่เหมือนที่เคยใชม้าก่อน เพราะทั้งรวดเร็ว

และทางโปรแกรมของทางบริษทัมีการเช่ือมต่อในการ (Export)  ทาํให้สามารถลงระบบอตัโนมัติ

ได ้ทาํใหง่้ายและสะดวกในการทาํงานมากขึ้นกวา่เดิม 

 



 
 

โปรแกรม (Adobe Photoshop) 

 

ภาพประกอบที่ 4.4 ลกัษณะโปรแกรม (Adobe Photoshop) 

 โปรแกรม (Adobe Photoshop) เป็นโปนแกรมไวส้าํหรับตกแต่งภาพและตวัหนงัสือเพือ่ให้

ภาพเกิดความสวยงามไม่วา่จะเป็นการใส่ (Fonts) ต่างๆที่สามารถ ทาํใหต้วัหนังส่ือสามารถส่ือสาร

และทาํใหเ้กิดความรู้สึกน่าสนใจต่อขอ้ความนั้นๆ หรือจะเป็นการใส่ (Effect) ต่างๆที่ทาํใหภ้าพเกิด

ความสวยงามมากขึ้นงานส่วนใหญ่ที่ได ้ใชโ้ปรแกรม (Adobe Photoshop) นั้นคือการพิมพ ์(Fonts) 

คาํ (Wording) ที่ใชใ้นการทาํโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่และใชใ้นการใส่ (effect)โปสเตอร์ 

ทาํใหมี้ความสวยงานมากขึ้น 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรม  (Adobe Illustrator)  

 

ภาพประกอบที่ 4.5 Adobe (Illustrator) 

  โปรแกรม (Adobe Illustrator) เป็นโปรแกรมที่ใชส้าํหรับ การสร้างช้ินงานขึ้นไม่

วา่จะเป็นการประกอบภาพ ทาํ (Fonts) ตวัหนังสือ ลงสีเพิ่มขนาด (Size) หรือใชใ้นการตดัต่อภาพ

โดยการใช้ เคร่ืองมือในการตัดต่อภาพ เพื่อนํามาประกอบและทําโปสเตอร์ รายการที่ได้รับ

มอบหมาย ส่วนงานที่ไดใ้ช้โปรแกรม (Adobe Illustrator) นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการ และออกแบบ 

โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ เพื่อใช้ในการออกอากาศ และขั้นเบรครายการที่ใช้ในการ

ออกอากาศ 

 

 

 



 
 

โปรแกรม (Line) ใน (Computer) 

 

ภาพประกอบที่ 4.6 โปรแกรม (Line) ใน (computer) 

 โปรแกรม (Line) ใน คอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่ใชส้าํหรับการติดต่อส่ือสารต่างๆไม่ว่า

จะเป็นคาํพูด เสียง และยงัสามารถแสดงอารมณ์ผ่านการใช ้สต๊ิกเกอร์ต่างๆ และยงัเป็นโปรแกรมที่

ใชใ้นการทาํงานที่จะสามรถรับ รูปภาพ หรือ คาํ (Wording) จาก (Creative) ที่จะหาขอ้มูลมา บรีฟ

งานใหก้บัฝ่ายตดัต่อเพือ่นาํภาพ (Insert) ไม่วา่จะเป็น ภาพ เสียง วดีีโอคลิป เป็นตน้ เพือ่นาํมาทาํงาน 

งานส่วนใหญ่ที่ใชใ้นการทาํงานคือการนํา (Wording) หรือภาพ (Insert) ไปทาํ โปสเตอร์ รายการ 

และการทาํโปรโมท รายการไม่วา่จะเป็น (VTR) หรือนาํ ภาพไปใชก้บั โปรแกรมตดัต่ออ่ืนๆ 

 

 



 
 

(Wording) เน้ือหารายการ 

 

ภาพประกอบที่ 4.7 Wording 

 (Wording) เน้ือหารายการ มีลกัษณะดงัรูปภาพ คือคาํและ ประโยค ที่ (Creative) คิดและ

ส่งต่อให้การฝ่ายตดัต่อเพื่อนําไปผลิตไปตวังานต่อ คือการตดัต่อและออกแบบโปสเตอร์ รายการ 

เล่นใหญ่จัดใหญ่  เม่ือได้(Wording) พวกน้ีจะทําให้ง่ายต่อการทํางาน เพราะสามารถทํา VTR 

รายการได ้แต่ตอ้งมี Insert อีกดว้ยเพือ่จะทาํใหง้านเสร็จสมบรูณ์แบบได ้

 

 

 



 
 

(Insert) 

 

ภาพประกอบที่ 4.8 (Insert) 

 (Insert) รายการ คือรูปภาพ หรือ คลิปวีดิโอ ที่ (Creative) ไดห้าขอ้มูลเพื่อจะส่งต่อให้ฝ่าย

ตดัต่อเพือ่ทาํโปสเตอร์และตดัต่อโปรโมทรายการโดยใชรู้ปภาพน้ี ในการนาํเสนอและยงัเอารูปภาพ

พวกน้ีไปใชร้วมกบัโปรแกรม (PRO SHOW) เพื่อนาํไปออกอากาศในรายการ เป็นการเปิดในช่วง

แนะนาํแขกรับเชิญได ้

 

 



 
 

4.1.4 ศึกษาการลงการ์ดเทปรายการและInsertใหพ้ีเ่ล้ียงไวใ้ชใ้นการตดัต่อรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 การศึกษาการลงการ์ดเทปรายการและ (Insert) เป็นการศึกที่ง่ายมากเพราะการลงการ์ดนั้น

ไม่มีขั้นตอนที่ยุง่ยากมากในการลงการ์ดจึงไม่มีปัญหาในการทาํงาน ขั้นตอนในการลงการ์ดเร่ิมแรก

จากการเอาการ์ดไปใส่ไวใ้นเคร่ืองใส่การ์ดซ่ึงเคร่ืองใส่การ์ดจะเช่ือต่อกบัคอมพิวเตอร์ของพี่เล้ียง 

เม่ือใส่การ์ดเข้าไปแล้วไฟล์การ์ดจะเด้งขึ้ นมาให้เรากดเข้าไปดูข้อมูลในการดเราต้องกดเปิด

โฟลเดอร์ (Open Folder) เม่ือเขา้ไปแลว้จะมี (Folder) อีกมากมายแต่เราแค่ตอ้งการแค่เทปรายการ

เล่นใหญ่จดัใหญ่ในวนัที่อดัเทปตามคาํสั่งของพี่เล้ียง เม่ือเจอไฟลว์่าเล่นใหญ่จดัใหญ่ ที่เก็บขอ้มูล

เทป ในวนัที่ออกอากาศ เราแค่ตอ้งสร้างโฟลเดอร์ (Folder) ใหม่ขึ้นมาแล้วพิมพช่ื์อตามช่ือตอน

รายการและพิมพ์ วนัที่อัดเทปใส่ลงไป จากนั้ นคลิกขวา ที่โฟลเดอร์ เทปรายการ และ (Copy) 

ทั้งหมด ทั้งโฟลเดอร์นั้น และ นาํมาวางใน (Paste) โฟลเดอร์ (Folder) ที่เก็บขอ้มูลของรายการที่พี่

เล้ียงไดจ้ดัไวใ้นเคร่ืองคอมพวิเตอร์  

 

 

ภาพประกอบ 4.9 การลงการ์ดเทปรายการและ (Insert) 

 



 
 

 

4.2 การปฏบิัติงานตัดต่อ  

 4.2.1 ศึกษา (Wording)กบั(Insert) ที่ไดม้าจาก(Creative)ก่อนเพือ่ให้เขา้ใจเน้ือหาที่จะตดัต่อ

 ก่อนที่จะไดต้ดัต่อช้ินงานแต่ละช้ินเราจะตอ้งไปศึกษา (Wording) เน้ือหารายการและภาพ 

(Insert) ที่ได้มาอยา่งละเอียดเพราะจะมีบางจุดของเน้ือหาที่เราเขา้ใจจึงตอ้งปรึกษากบัพนักงานพี่

เล้ียงเพือ่ใหพ้นกังานพีเ่ล้ียงช่วยแนะนาํในจุดนั้นๆและแกไ้ขช้ินงานออกมาใหดี้กวา่เดิม 

 4.2.2 ขั้นตอนกระบวนการตดัต่อ 

 ก่อนที่ผูจ้ดัทาํจะไดรั้บมอบหมายงานให้มาตดัต่อช้ินงานนั้น ผูจ้ดัทาํตอ้งรอรับ (Wording) 

และ (Insert) จาก  (Creative) ที่คิดและหาแขกรับเชิญมาออกรายกการ เล่นใหญ่จัดใหญ่  เม่ือ 

(Creative)  คิ ด  (Wording) อ อ ก ก็ จะ ส่ ง  (Wording)  ม าท าง  (Line) ก ลุ่ ม  พ ร้ อ ม กับ  ( Insert) 

ภาพประกอบ มาให ้

 

ภาพประกอบ 4.10 Wording และ Insert 



 
 

 ขั้นตอนต่อไปเม่ือได ้(Wording) และ (Insert) มาแลว้ ก็จะสามารถ Wording มาพมิพ ์ลงใน 

(Adobe Photoshop)  เพื่อจะสร้าง Fonts ตวัหนังสือ คาํนั้นๆและยงั สามารถเปล่ียนสีตวัหนังสือเพื่อ

ทาํให้ รู้สึกถึงความน่าสนใจให้กบัตวั (Wording) ที่ (Creative) คิดขึ้นมา เพื่อนาํไปทาํ (VTR) และ

โปรโมทรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ ต่อไป 

 

ภาพประกอบที่ 4.11 สร้าง (Fonts) ใน (Adobe Photoshop) 

 ขั้นตอนต่อไปสร้าง (Folder) ตามช่ือแขกรับเชิญในหรือช่ือตอนที่ (Creative) คิดขึ้นมาเพื่อ

นํา  (Fonts) ตัวหนังสือ ที่ท ําใน (Adobe Photoshop) ไปใช้ในการตัดต่อที่โปรแกรม (Adobe 

Premiere Pro) เพือ่นาํไปทาํ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.12 สร้าง (Folders) เก็บ (Fonts) 

 ขั้นตอนต่อไปเม่ือได ้(Fonts) ที่ทาํขึ้นแล้วจากนั้น นํา (Fonts) ที่ทาํให้โปรแกรม (Adobe 

Photoshop) ที่เก็บไวใ้นFoldersที่ตั้งช่ือตามแขกรับเชิญมาทาํงานต่อในโปรแกรม (Adobe Premiere 

Pro) โดย นํา (Fonts) ทั้งหมด 3 ประโยคที่(Creative) คิดมาทาํงานต่อพร้อมใส่ (Effect) ให้กับตวั

Fonts เพือ่เพิม่ความสวยงามและลูกเล่นใหต้วั (VTR) และโปรโมท รายการมีความน่าสนใจมากขึ้น  

 

ภาพประกอบที่ 4.13 การนาํ (Fonts) มาลงใน (Adobe Premiere Pro) 

 

 

 



 
 

 ขั้นตอนต่อไปนํา (fonts) ลงไปในโปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere Pro) แล้ว ก็จะถึง

ขั้นตอนการตดัต่อเสียงจากรายการมาเพื่อนาํมาใชใ้นตวังาน (VTR) และโปรโมทรายการ เล่นใหญ่

จดัใหญ่ เสียงส่วนใหญ่จะมาจากเทปรายการท่ีอดัขึ้นและเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากพิธีกรหรือแขกรับ

เชิญถามตอบกนั ส่วนใหญ่แลว้จะหาเสียงที่เกิดขึ้นโดยการดูจากคาํ (Wording) ที่ (Creative) ให้มา

นั้น (VTR) ประโยคที่ 1-3 จากตรงน้ีเป็นการใชค้วามสามรถจากผูต้ดัต่อเองจะตอ้งคิดหาเสียงเอง

เพื่อให้สอดคลอ้งกับ (Wording) ที่ (Creative) ได้ให้มาแถมตอ้งเป็นเสียงที่สามารถทาํให้ผูรั้บชม 

(VTR )หรือโปรโมท รายการเกิดความสนใจในตวั (VTR) หรือโปรโมทช้ินน้ี  

 

ภาพประกอบที่ 4.14 การนาํ (sound) เสียงจากเทปรายการมาตดัต่อเป็น (VTR) และโปรโมท 

 ขั้นตอนต่อไปนาํ (Sound) จากเทปในรายการท่ีนาํมาทาํ (VTR) และโปรโมท แลว้ (Sound) 

ที่ตดัต่อก็จะมีความยาวไม่เกิน 8-9 วนิาที เพือ่ (VTR) และ โปรโมท เวลารวมกนัจะไดไ้ม่มีความยาว

มากจนเกินไป เม่ือได ้sound แลว้ก็จะสามรถทาํขั้นต่อไปไดค้ือการ ลง (Insert) หรือภาพประกอบ 

ลงในตวั (VTR)หรือโปรโมท รูปภาพ(Insert)แต่ละอันจะมีความยาวเท่าระยะห่างจากตวั(Fonts 

Wording) โดยความยาวโดยประมาณจะอยูท่ี่ 5-7 วนิาทีไม่เกินน้ี 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.15 การนาํภาพ (Insert) ลงในโปรแกรมตดัต่อ 

 ขั้นตอนต่อไปเม่ือได้(Fonts Wording)และเสียง(sound)จากเทปรายการที่ใช้ในการทํา

(VTR)และโปรโมท รวมถึง (Insert) ภาพท่ีใชใ้นการทาํ (VTR)และโปรโมท รายการ ขั้นตอนต่อไป

คือการทาํ (Sound) และ (Sound Effect) ที่ใช้ในการทาํ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดั

ใหญ่ มาต่อรวมเพื่อให้เกิดลูกเล่นมากขึ้น โดยการนํา (Sound) เสียงเพลง และ (Sound Effect) มา

ประกอบรวมเป็น (VTR) และโปรโมท  



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.16 การนาํเสียง (Sound) และ (Sound Effect) ลงในโปรแกรมตดัต่อ 

 ขั้นตอนต่อไปคือการใส่ (Effect) ใหก้บัตวั (VTR) และ โปรโมท ใหเ้กิดลูกเล่นต่างๆเพือ่ให้

เกิดความในสนใจในตวั (VTR) และโปรโมท รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ การใส่ (Effect) ส่วนใหญ่

จะเกิดหลังจาก (Wording) หรือ ภาพ (Insert) ที่ตดัต่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ เป็นการใช้ Effect เขา้มา

ช่วยเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นส่วน(Effect) ท่ีใชบ่้อยก็จะมี (Audio Effect) เช่นการปรับเสียง 

ความดงั ความเบา (Audio Transition) เช่นการทาํให้เสียงหายไปช่วงขณะ และยงัมี (Video Effect) 

และ (Video Transitions) เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับตวั (VTR) และโปรโมท เช่น การทาํให้ภาพ 

หายไป หรือ เบลอหายไปช่วยขณะในตอน ตดัฉาก ส่วนใหญ่ใน(VTR) และโมท (Effect) ที่ใชใ้น

การทาํVTRและโปรโมทรายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่จะเป็น (Audio Effect)  คือ (Volume) เปิดความ

ดงัเสียงหรือลดเสียง สาํหรับหลงัจาก (Fonts Wording) ตดัเขา้ (Insert) ภาพประกอบส่วนใหญ่จะ 

ใช้ (Video Transitions) ประเภท พวก (Impact wipe) หรือ (Impact Flash) เป็นการสร้างลูกเล่น

ให้กบั (VTR) และโปรโมท ส่วนภาพ Insert จะใช้ ประ2 ภาพ ทบัซ้อนกัน โดยภาพแรกจะทาํให้

เป็นภาพพื้นหลงัของ (Insert) เบลอ โดยการใช ้(Video Effects + Gaussian Blur) และทาํใหภ้าพแรก 

มีลูกเล่นมากขึ้นโดยการทาํให้ภาพสามารถ ขยบัจากเล็กเป็นใหญ่ไดโ้ดยการใช(้Video Effects 90-

100) จะทาํใหภ้าพ ขยบัจากเล็กไปใหญ่และทาํให ้(Insert) ภาพประกอบมีความน่าสนใจมากขึ้น 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.17 การใส่ (Effect) ลงใน (VTR) และโปรโมท 

 (VTR) และโปรโมท มีความแตกต่างกนัตรงท่ี (VTR) จะมีแค่ (Wording Sound) จากพิธีกร

หรือแขกรับเชิญในรายการ ประโยคถามตอบ และ (Insert) ภาพประกอบ แต่จะไม่มี  (Sound) 

เสียงเพลงในเพลงในรายการและ ช่ือตอน วนัและเวลาออกอากาศเหมือน โปรโมทรายการ ส่วนโป

รโมท รายการจะมีทุกอย่าง เพราะจะต้องนําออกอากาศเพื่อโฆษณาโปรโมท รายการท่ีจะ

ออกอากาศต่อ ส่วน (VTR) จะใชใ้นการเปิดรายการสดหรือในตวัรายการเวลาก่อนท่ีจะเร่ิมรายการ

เพื่อให้ผูช้มรับรู้ถึงเร่ืองราวที่จะนํามาเสนอในรายการวนัน้ีว่าเก่ียวข้องกับใครที่มาออกรายการ

เพราะอะไรถึงมาออกรายการ เพื่อให้ผูรั้บชมเกิดความสงสัยและดึงดูดให้เกิดความสนใจในตวัราย

ก่อนต่อไป 

 

ภาพประกอบที่ 4.18 ลกัษณะของ (VTR) ที่ตดัต่อเสร็จแลว้ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.19 ลกัษณะของ โปรโมท รายการ ที่ตดัต่อเสร็จแลว้ 

 ขั้นตอนต่อไปเม่ือตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่เสร็จแลว้ ก็จะเป็น

การ (Save) และ (Export) ตวังานลงใน (Folders) โดยช่ือจะใช ้เล่นใหญ่จดัใหญ่ ลงทา้ยดว้ย ช่ือตอน

หรือแขกรับเชิญ และ วนัที่กบัเวลาความยาวของ (VTR) และโปรโมท เช่น รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

สถานีมีหอย 08/07/61 36s  

 

 

ภาพประกอบที่ 4.20 การ Save และ(Export) งาน 



 
 

 ขั้นตอนต่อไปหลงัจากนั้นเม่ือได ้(Export) งานแลว้ จะโยน (VTR) และโปรโมท เพือ่ไปใช้

ในการออกอากาศรายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ต่อไป โดยจะโยนไฟล ์ลงถงั (Folder) เล่นใหญ่จดัใหญ่

ตามที่พีเ่ล้ียงสั่งหรือกาํหนดไว ้พร้อมกบั ส่งงานเขา้กลุ่ม (Line) เพือ่ใหทุ้กคนที่มีความเก่ียวขอ้ง ใน

รายการรับชมวา่มีอะไร ควรแกไ้ข หรือผา่นไหม 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.21 การส่งไฟลล์ง (Folders) ออกอากาศ และลงกลุ่ม (Line) 

 เม่ือ (VTR) และ โปรโมท รายการผ่านการตรวจ จากพี่เล้ียงและคนในกลุ่ม (Line)แล้ว

ขั้นตอนการตรวจดู(VTR) และ โปรโมท หลงัโยน ไฟลง์านใส่ใน(Folders) เพือ่นาํไปออกอากาศใน

วนัต่อไป 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.22 การตรวจไฟลง์าน (VTR) และโปรโมท 

4.3 ข้ันตอนทํา โปสเตอร์  

 4.3.1 ศึกษา (Wording) กับ (Insert) ที่ได้มาจาก (Creative) ก่อนเพื่อให้เข้าใจเน้ือหาที่

ออกแบบโปสเตอร์รายการ 

 ก่อนที่จะไดท้าํโปสเตอร์ช้ินงานแต่ละช้ินเราจะตอ้งไปศึกษา (Wording) เน้ือหารายการและ

ภาพ (Insert) ที่ไดม้าอยา่งละเอียดเพราะจะมีบางจุดของเน้ือหาที่เราเขา้ใจจึงตอ้งปรึกษากบัพนกังาน

พีเ่ล้ียงเพือ่ใหพ้นกังานพีเ่ล้ียงช่วยแนะนาํในจุดนั้นๆและแกไ้ขช้ินงานออกมาใหดี้กวา่เดิม  

 4.3.2 ขั้นตอนกระบวนการทาํโปสเตอร์ 

 ก่อนที่ผูจ้ดัทาํจะไดรั้บมอบหมายงานให้มาตดัต่อช้ินงานนั้น ผูจ้ดัทาํตอ้งรอรับ (Wording) 

และ (Insert) จาก  (Creative) ที่คิดและหาแขกรับเชิญมาออกรายกการ เล่นใหญ่จัดใหญ่  เม่ือ 

(Creative)  คิ ด  (Wording) อ อ ก ก็ จะ ส่ ง  (Wording)  ม าท าง  (Line) ก ลุ่ ม  พ ร้ อ ม กับ  ( Insert) 

ภาพประกอบ มาให ้



 
 

 

ภาพประกอบ 4.23 (Wording) และ (Insert) 

 ขั้นตอนต่อไปเม่ือได ้(Wording) และ (Insert) มาแลว้ ก็จะสามารถ (Wording) มาพิมพ ์ลง

ใน (Adobe Illustrator)  เพื่อจะสร้าง (Fonts) ใหก้บัโปสเตอร์ รายการ ส่ิงจะเป็น (Wording) ที่นาํไป

ทาํเป็นช่ือตอนลงในโปสเตอร์ตวั ตวัหนังสือ คาํนั้นๆและยงั สามารถเปล่ียนสีตวัหนงัสือเพื่อทาํให ้

รู้สึกถึงความน่าสนใจให้กับตวั (Wording) ที่ (Creative) คิดขึ้นมา เพื่อนาํไปทาํ โปสเตอร์รายการ 

เล่นใหญ่จดัใหญ่ ต่อไป 

 

ภาพประกอบที่ 4.24 ตวัหนงัสือที่ใชท้าํโปสเตอร์ รายการ โดยโปรแกรม (Adobe Illustrator) 

  

 



 
 

 ในการสร้าง (Fonts) ตวัหนังส่ือ จาก (Wording) ที่ไดจ้าก (Creative) จะมี 2 แบบ 2 วธีิ ตาม

หวัขอ้ช่ือตอนของ (Wording)  เช่น ช่ือตอน เค เยาวราช จิตอาสารุ่นใหญ่ คาํว่าใหไ้ม่มีวนัหมด ก็จะ

สงัเกตจากช่ือตอนและเลือกคาํเพือ่นาํมาทาํ (Headline) ท่ีเป็นตวัใหญ่เพือ่ดึงดึงความสนใจในกบัตวั

โปสเตอร์  

 

ภาพประกอบที่ 4.25 ตวัหนงัสือที่ใชท้าํโปสเตอร์ (Headline) โดยโปรแกรม (Adobe Illustrator) 

 วิธีที่ 1 ในการทาํ (Headline) คือการพิมพ ์(Fonts) และ (Stoke) ตวัหนังสือ สีเหลืองและสี

ดาํขนาดเท่ากนัและนาํ (Fonts) สีเหลือง มนัทบั (Font) สีดาํให้มีลกัษณะทบักนัเล็กนอ้ยให้ภาพมี 3 

มิติ โดย คล้ิกขวาที่ตวั (Fonts) แล้วเลือก (Arrange) และเลือก (Bring to Font) จะทาํให้ (Font) สี

เหลืองทบัสีดาํและ (Font) สีดาํเป็นเงา 3มิติใหก้บั (Fonts)  

 

ภาพประกอบที่ 4.26 ตวัอยา่ง (Headline) วธีิที่ 1 

 วธีิที่ 2 ในการทาํ (Fonts) ช่ือตอนทาํจาก (Wording) ที่ (Creative) ส่งมาใหท้าง (Line) กลุ่ม 

โดยการใชโ้ปรแกรม (Adobe Illustrator) คือการพมิพ ์(Fonts) และ (Stoke) ตวัหนงัสือ สีเหลืองและ

สีดาํขนาดเท่ากนัแต่คร้ังน้ีจะทาํ (Fonts) สีดาํ มีลูกเล่น (Effect) เพิ่มเติมโดยการทาํให้พื้นหลงัตวั 

(Fonts) สี ดํา  มี ลัก ษ ณ ะ Blur เบ ล อ  โด ยก าร ค ลิ ก ขวาที่  (Fonts) สี ดํา  แ ละ เลื อ ก  (Effect > 

Blur>Gaussian Blur) และ ปรับ Radiusไปที่ 20 (Pixels) แล้วจากนั้ นนํา (Fonts) สีเหลือง มันทับ 

(Font) สีดําให้มีลักษณะทับกันเล็กน้อยให้ภาพมี 3 มิติ โดย คล้ิกขวาที่ตัว (Fonts) แล้วเลือก 

(Arrange) และเลือก (Bring to Font) จะทาํให ้(Fonts) สีเหลืองทบัสีดาํและ (Fonts) สีดาํเป็นเงา 3มิติ

ใหก้บั (Fonts) สีเหลือง  



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.27 ช่ือตอน รายการ วธีิที่ 2 

 ขั้นตอนต่อไปเม่ือทํา (Fonts Headline) และช่ือตอน เสร็จ ก็จะเร่ิมทําการ นํา (Insert) 

ภาพประกอบที่ (Creative) ส่งให้ใน (line) กลุ่ม มาตดั โดยใชโ้ปรแกรม (Adobe Illustrator) ช่ือ ว่า 

(Pen Tool) โดยคลา้ยกบัการใชป้ากกาวาดขอบภาพขึ้นแลว้ตดัออกเฉพาะส่วนที่ตอ้งการ จาก นั้นดึง 

(Stoke) มา2อัน จากรูปภาพที่ตัด แล้วปรับ (Stoke) เส้นภาพรูปแรกเป็นขนาด 9 และรูป 2 ปรับ 

(Stoke) เป็น 20 และ เปิดพื้นหลงัเป็นสีขวา เพื่อสร้างเป็นขอบภาพสีขาวเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้ดูมีมิติ

สวยงาน โดยการใช้ (Effect > Blur>Gaussian Blur) และ ปรับ (Radius)ไปที่ 20 (Pixels) และนํา 

(Stoke) ภาพ 2อนั มาประกอบทบัซอ้นกนัจะทาํให ้เกิดมิติ ที่สวยงานมากขึ้น 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.28 การตดัต่อภาพ โดยโปรแกรม (Adobe Illustrator) 



 
 

 ขั้นตอนต่อไปคือการตดัภาพจาก (Insert) ที่ (Creative) ส่งมาให้ มาทาํเป็นพื้นหลงัให้กับ

โปสเตอร์ วิธีทาํก็จะนาํภาพที่ไดม้าลงใน โปรแกรม (Adobe Illustrator) แลว้ สร้าง สามเหล่ียมที่มี

ลกัษณะพอดีกบัขอบภาพพื้นหลงัของโปสเตอร์จากนั้นนาํภาพ (Insert) ที่จะใช ้มาวางบน สามเหล้ี

ยมที่เตรียมไวแ้ลว้ นํ้ าสามเหล่ียมคล้ิกขวาที่ตวั สามเหล่ียม แลว้เลือก (Arrange) และเลือก (Bring to 

Font) จะทาํใหส้ามเหล่ียมมาอยูบ่นภาพจากนั้นใช ้กด (Ctrl +7) จะไดภ้าพที่ตดัตามตอ้งการจากนั้น 

ลดสีภาพให้เท่ากับพื้นหลังโดยการไปที่ (Opacity) และเลือก (Transparency) แล้วปรับภาพจาก 

(Normal) เป็น (Luminosity) แล้วปรับ (Opacity) เป็น40-50% จะทาํให้ภาพมีลักษณะเป็นสีขาวดาํ

ทาํใหไ้ม่เด่นเกินไปสาํหรับเป็นภาพพื้นหลงั 

 

ภาพประกอบที่ 4.29 การทาํภาพพื้นหลงัใส่โปสเตอร์ รายการ 

 หลงัจากนั้นนาํทุกอยา่งที่ทาํเสร็จแลว้มาประกอบรวมกนั ก็จะไดเ้ป็นโปสเตอร์รายการ เล่น

ใหญ่จดัใหญ่ โดยการเลือกวางตาํแหน่งภาพและตาํแหน่งตวัหนังสือ ตามที่ตวัเองออกแบบและคิด

วา่ทาํใหน่้าสนใจที่สุด วา่ทาํใหน่้าสนใจท่ีสุด 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 4.30 โปสเตอร์ที่วางตาํแหน่งตวัหนงัสือรูปภาพและภาพพื้นหลงัเสร็จ 

 ขั้นตอนต่อไปก็จะ (Export) เป็นไฟล์ ภาพ(.PNG) ตัว โปสเตอร์เพื่อไปทํางานต่อใน 

(Photoshop) เพื่อใส่ (Effect) และตัดขอบภาพ ให้ได้ขนาด  ที่ตรงตามที่รายการสั่งมา นั้ นคือ 

1024x618 (Pixels) 

 

ภาพประกอบที่ 4.31 (Export) ไฟลเ์ป็น (PNG) เพือ่ไปทาํงานต่อใน (Adobo Photoshop) 



 
 

 จากนั้นนาํภาพที่ทาํเสร็จมาใส่ Effect แสงท่ีเตรียมเอาไว ้และตดัขอบภาพให้พอดีจากนั้น

ปรับขนาดโดยการกด (Key) รัด (Ctrl + I)  แล้วปรับไปที่ 1024x618 (Pixels) ก็จะได้ขนาดภาพ

โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ตาม  

 

ภาพประกอบที่ 4.32 ใส่ (Effect) แสงและ ปรับขนาดภาพ โปสเตอร์ รายการใน (Photoshop) 

 หลังจากนั้ นส่ง (Save) ลง (Folders) ท่ีตั้ งไวส่้งงาน (Line) เข้ากลุ่ม พร้อม ถ่ายรูปหน้า

หนา้จอเพือ่บอกพีเ่ล้ียงในกลุ่มรายการใหรู้้วา่โปสเตอร์ที่สัง่ทาํ เสร็จแลว้และอยูท่ี่ไหนใน (Folders)  

 

ภาพประกอบที่ 4.33 (Save) ลง  (Folders) 

 

 



 
 

4.3.3 ผลงานทีท่าํใน รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วงบันเทงิ  

 

 

ภาพประกอบที่ 4.34 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท เล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.35 ตดัต่อ (Insert Blur) ภาพ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.36 ตดัต่อ (VTR) และ โปรโมท รายการ และตดัต่อเบลอภาพหนา้เด็ก 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.37 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

ประกอบที่ 3.38 ส่งงานลง (Folders) ออกอากาศ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.39 โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.40 โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.41 โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วงคาํคม 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.42 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท เล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.43 โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.44 โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.45 โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.46โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ เบลอภาพ Insert 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.47 โปสเตอร์รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.48 โปสเตอร์ขั้น เบรค รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.49 โปสเตอร์ขั้น เบรค รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.50 ตดัต่อ (VTR) และ โปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.51 โปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.52 โปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.53 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.54 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

ภาพประกอบที่ 3.55 ตดัต่อ โปสเตอร์ขั้น เบรค รายการส่ง 

 

ภาพประกอบที่ 3.56 ตดัต่อ (Insert) (VTR) โปสเตอร์ ส่ง ออกอากาศสด 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.57 ตดัต่อ (Insert) (VTR) โปสเตอร์ ส่ง ออกอากาศสด 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.58 ตดัต่อ Insert VTR โปสเตอร์ ส่ง ออกอากาศสด 

 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.59 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.60 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.61 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.62 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.63 ตดัต่อ (VTR) และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.64 โปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.65 โปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.66 โปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 



 
 

 

ภาพประกอบที่ 3.67 โปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.68 โปสเตอร์ ขั้น เบรค รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ 

 

 

 

 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานศึกษา 

 5.1.1 สรุปผลการปฏิษัติงานศึกษาข้ันตอนการออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพ่ือโปรโมท

รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ ( Adobe Premiere pro) (Adobe photoshop) และ 

(Adobe Illustrator) บริษัท ไบรท์ ทีวี จํากัด กรณีศึกษารายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ ช่วงบันเทิง (2561) 

โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 จากการที่ผูจ้ ัดทําได้ปฏิบติังานศึกษาการออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพื่อโปรโมท 

รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ โดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ (Adobe Premiere Pro) (Adobe Photoshop)และ

(Adobe Illustrator)ของ บริษทั ไบรท์ ทีวี จาํกดั กรณีศึกษารายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วง บนัเทิง ( 

2561)จึงทาํให้ทราบถึงหลกักระบวนการและแนวคิดของการทาํงานของการตดัต่อ และออกแบบ

โปสเตอร์รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่คร้ังน้ีรวมทั้งรู้ถึงวิธีการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นและตอ้งมีความ

รับผดิชอบในการงานมีสติมีความอดทนและรอบคอบมากยิง่ขึ้นในการทาํงา ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ

ทํางานที่ ดี การตัดต่อและออกแบบโปสเตอร์ รายการโทรทัศน์ ของบริษัท ไบรท์ ทีวีจาํกัด 

กรณีศึกษารายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วงบนัเทิง (2561) ที่ผูจ้ดัทาํไดไ้ปปฏิษติังานนั้นเป็นการทาํงาน

ที่ผูจ้ดัทาํมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งจากการตัดต่อออกแบบโปสเตอร์ รายการโทรทัศน์ของ 

บริษัท ไบรท์ ทีวีจาํกัด กรณีศึกษารายการ เล่นใหญ่จัดใหญ่  ช่วงบันเทิง (2561) น้ีนั้ นมีความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 สรุปตามวตัถุประสงค์ที่ได้กล่าวไวว้่า เพื่อศึกษาเก่ียวกับขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์

และ(VTR)เพื่อโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่โดยใช้โปรแกรมตดัต่อ (Adobe Premiere Pro) 

(Adobe Photoshop)และ(Adobe Illustrator) ของ บริษทั ไบรท์ ทีวี จาํกัด กรณีศึกษารายการ เล่น

ใหญ่จดัใหญ่ ช่วง บนัเทิง ( 2561) นั้นมีขั้นตอนบางอยา่งไม่แตกต่างจากการตดัต่อ ภาพยนตร์ และ

อ่ืนๆ ทัว่ไป ซ่ึงผูจ้ดัทาํไดน้ําแนวคิดในการทาํงานและเทคนิคต่างๆเขา้มาปฏิบติังานใจการตดัต่อ

รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ เพื่อที่จะไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นงาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการตดัต่อ ดงัน้ี 

 

การตดัแบบต่อเน่ือง(Continuity Cutting)ประกอบดว้ย 2 ประเภทคือ(Match-cuts) แล (Cutway) 

1.1 (Match-cuts) หมายถึง การตดัต่อที่การแสดง (Action) จะต่อเน่ืองจากช็อตหน่ึงไปสู่อีกช็อต

หน่ึงเช่น ภาพชนิดต่างๆในระดบัใกล ้กลาง ไกล และแต่ละช็อตก็ถ่ายจากมุมต่างๆกนัขอสาํคญัแต่

ละช็อตตอ้งแสดงถึงการแสดงที่ต่อเน่ืองของการเคล่ือนไหวของตวัแสดงตาํแหน่งสายตาภาพท่ีไม่



ต่อเน่ืองมกัเกิดจากการเปล่ียนตาํแหน่งหรือสายตาของตวัแสดงไม่อยูท่ี่เดิมซ่ึงจะมีผลมุมกลอ้งจะ

เกิดการกระตุก (Jump cut) ไดง่้าย เพราะการเปล่ียนมุมกลอ้งไปซา้ย ขวา หรือยกใหสู้งขึ้นหรือตํ่าลง 

จากมุมเดิมบา้งจะช่วยอาํพรางไม่ใหค้นดูมองเห็นความไม่ต่อเน่ืองได ้

         1.2 (Cut-Away) คือ ช็อตที่ไม่ใช้สวนหน่ึงของเหตุการณ์หลักของเร่ือง (Main Event) 

ช็อตประเภทน้ีไม่จาํเป็นตอ้งต่อเน่ืองหรือมีความสัมพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกับเร่ืองแต่เป็นการเสริม

เหตุการณ์หลักเช่นขณะถ่ายทาํฟุตบอลกาํลังแข่งขันในสนามกล้องอาจตดัภาพมาเป็นคนที่ชม

ฟุตบอลหรือโคช้ฟุตบอลกาํลงันัง่เชียรเหตุการณ์เกิดขึ้นอยา่งชา้ๆน่าเบื่อหน่ายอาจจะใช ้(cut- away) 

มาแทรกเพื่อให้ดูเร็วขึ้นและเพื่อดึงคนดูไปจากเหตุการณหลักที่ไมน่าสนใจ นอกจากน้ียงัใช(้cut-

way) แทรกความไม่ต่อเน่ือง (jump-cut) ได ้

 สรุปตามแนวคิดเก่ียวกบัรายการสาระบนัเทิงพบว่ารายการโทรทศัน์ของบริษทัไบรท ์ทีวี

จาํกดักรณีศึกษารายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ช่วงบนัเทิง(2561) นั้นมีเน้ือหารายการเก่ียวกบัสาระบนัเทิง 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดค่านิยม ความเช่ือถือ และศีลธรรม ประเพณี สู่บุคคลในสังคม โดย

ใชก้ระแสสงัคมที่เกิดขึ้นในปัจุบนัเขา้มา ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย มีทั้งส่ิงที่น่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูล

ข่าวสารที่เกิดขึ้น ความบนัเทิงในการนาํเสนอของรายการผา่นส่ือมวลชนสมยัใหม่ นาํเสนอเน้ือหา

สาระในรูปแบบที่ผูรั้บชมตอ้งการ และกระตุน้ให้ผูรั้บชมสนใจ ติดตามรายการ แลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารที่เก่ียวขอ้งในหมู่ผูรั้บชมดว้ยกัน และนําเน้ือหาสาระที่ไดรั้บไปสู่ปฏิบติัและนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงของสงัคมในทางที่ดีและน่าสนใจขึ้นโดยการใชส่ื้อบนัเทิง 
  

 สรุปตามแนวคิดเก่ียวกบับทบาทและหน้าทีการโฆษณาพบว่ารายการโทรทศัน์ของบริษทั

ไบรท ์ทีวีจาํกัดกรณีศึกษารายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ช่วงบนัเทิง(2561)ไดท้าํการศึกษาและรู้การทาํ

โฆษณาทาํใหท้ราบว่าการทาํโฆษณาเป็นงานละเอียดอ่อนมากและมีบทบาทมากในการผลิตส่ือใน

แต่ละขั้นตอนการทาํโฆษณาตั้งแต่เขา้พบลูกคา้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยของการทาํโฆษณาทุกขั้นตอน

ตอ้งไตร่ตรองให้ครบถว้นเพื่อที่จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบอ่ืนๆทาํงานที่ไดรั้บมอบหมายได้อยา่งตรง

ตามวตัถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ทาํงานได้ง่ายและเข้าใจตรงกันโฆษณาที่เราเห็นทาง

โทรทัศน์หรือ ขั้นเบรค รายการนั้ นคือหน่ึงในรายได้หลักในการทาํเงินของช่องโทรทศัน์และ

รายการต่างๆและยงัไดรู้้ถึงถา้รายการนั้นมี (Rating) สูงผูค้นรับชมเยอะก็จะทาํให ้มีผูต้อ้งการทาํการ

โฆษณามาลงทุนทาํโฆษณาในช่วงเวลาๆนั้นท่ีรายการออกอากาศ 
 

 

 

 



 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานศึกษาตําแหน่ง จากการที่ผุจ้ ัดทาํได้ปฏิษัติงานศึกษาการ

ออกแบบโปสเตอร์และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ โดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ (Adobe Premiere 

Pro) (Adobe Photoshop) และ (Adobe Illustrator) ของ บริษทั ไบรท ์ทีวี จาํกดั กรณีศึกษารายการ 

เล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วง บนัเทิง (2561)  

 ทาํให้ผูจ้กัทาํไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ไดเ้รียนรู้การทาํงานร่วมกบัคน

อ่ืนเรียนรู้รับมือการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและตวัเองความรับผิดชอบในการทาํงานการวางตวัใน

สังคมในการทาํงานร่วมกับคนอ่ืน และยงัเกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ให้การทาํงานตดัต่อ

รายการ(VTR)โปรโมทและโปสเตอร์ รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ นอกเหนือจากการการเรียนรู้ใน

หอ้งเรียนแลว้การไดล้งมือปฏบิติังานคร้ังน้ีเปรียบเสมือนกา้วแรกของการทาํงานจริงท่ีไม่เหมือนกบั

การเรียนในห้องเรียน และไดเ้รียนรู้วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดในการทาํงานและฝึกความอดทนและ

รับผิดชอบ และรู้ถึงระบบการทาํงานที่แทจ้ริง ทาํให้เราตอ้งปรับตวัและกระตือรือร้นในการทาํงาน

อยูต่ลอดเวลา 

 

 5.2.2ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานศึกษาตําแหน่ง การออกแบบโปสเตอร์และ(VTR)เพ่ือ

โปรโมท รายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่  โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere Pro) (Adobe 

Photoshop) และ (Adobe Illustrator) ของ บริษัท ไบรท์ ทีวี จํากัด กรณีศึกษารายการ เล่นใหญ่จัด

ใหญ่ ช่วง บันเทิง (2561) 

 ในการตดัต่อรายการโทรทศัน์ และออกแบบโปสเตอร์ รายการของ บริษทั ไบรท ์ทีว ีจาํกดั 

กรณีศึกษา รายการ เล่นใหญ่จดัใหญ่ ช่วงบนัเทิง(2561) คร้ังน้ี เป็นการทาํเร่ิมทาํงานอย่างจริงจงั

เหมือนเป็นพนักงานคนหน่ึงในบริษทั และยงัตอ้งนาํช้ินงานท่ีทาํขึ้นเผยแพร่ออกอากาศจริงทาํให้

การตดัต่อบางจุดยงัไม่ดีพอยงัมีภาพบางภาพท่ีไม่สอดคล้องและไม่ส่ือสารถึง เน้ือหารายการที่

ตอ้งการนาํเสนอเท่าที่ควร แต่หลงัจากผ่านการตดัช่วงแรกๆผ่านพน้ไปทาํให้ผูจ้ดัทาํเรียนรู้และหา

ภาพหรือ(Insert) ทีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัรายการ เพราะ เคยทาํงานผิดพลาดมาแลว้ใชเ้วลามากใน

การทาํเลยทาํใหเ้รียนรู้และแกไ้ขจ้นปัญหาที่เกิดขึ้นหมดไป 

  

 

 

 

 



 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  

 จากการปฏิบติังานการออกแบบโปสเตอร์และโปรโมทรายการเล่นใหญ่จดัใหญ่โดยใช้

โปรแกรมตดัต่อ (Adobe Premiere Pro) (Adobe Photoshop) และ (Adobe Illustrator) ของบริษทั

ไบรท์ทีวีจาํกัดกรณีศึกษารายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ช่วงบนัเทิง (2561) ท่ีผูจ้ดัทาํได้ลงมือปฏิบติัมี

หลากหลายขั้นตอนที่ สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงซ่ึงถือวา่มีประโยชน์ที่ไดรั้บจากการปฏิบติังานการที่

ไดท้าํงานมากจะทาํให้ไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงานที่เป็นการลงมือทาํงานจริงๆไดรั้บรู้และ

เรียนรู้ถึงทุกขั้นตอนของการตดัต่อ(VTR)เพือ่โปรโมทและออกแบบโปสเตอร์รายการและช้ินงานที่

ไดท้าํขึ้น จะถูกนาํออกอากาศ ไดรู้้ถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัตวังาน

ที่เกิดขึ้น ควรแกไ้ขในทนัที และไดเ้รียนรู้เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆในการทาํงานและเทคนิคการใช้

โปรแกรม ตดัต่อและออกแบบโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดัใหญ่ ด้วยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น

(Adobe Premiere Pro) (Adobe Photoshop) และ (Adobe Illustrator) 
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