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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

บริษทั 300 Garagelife เป็นบริษทัธุรกิจขายรถยนตมื์อสองคุณภาพดีและมีรถยนตใ์ห้เลือก

หลายระดบัตั้งแต่รถบา้นธรรมดาไปถึงระดบัซุปเปอร์คาร์ (Supercar) ซ่ึงทางบริษทัมีความตอ้งการ

ท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัให้มีความชดัเจนและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงันั้นการท่ีจะ

สร้างภาพลกัษณ์เฉพาะตวัของบริษทัคือท ารายการขายเพื่อเผยแพร่ผา่นทางส่ือออนไลน์ เพื่อสร้าง

ความหนา้สนใจให้กลุ่มเป้าหมายหลกัของบริษทั ซ่ึงการท่ีจะเพิ่มแรงจุงใจให้กบัเป้าหมายหลกัคือ

การน าเสนอผ่านรายการต่าง ๆ และการท่ีรายการจะท าให้เกิดแรงจุงใจคือการตดัต่อรายการท่ี

สร้างสรรคมี์ความเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนเพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายหลกัมีความสนใจมากข้ึน การตดั

ต่อรายการท่ีน าเสนอไดห้นา้สนใจจึงเป็นตวัช่วยและเป็นส่ิงส าคญัในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้

เห็นความมีคุณภาพของทางบริษทัไดช้ดัเจนและช่วยในการตดัสินใจในการซ้ือรถยนต ์

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ผูจ้ดัท าจึงเห็นควรในการศึกษาดา้นการตดัต่อเพื่อน าเสนอผลงาน

วดีีโอของบริษทั ผา่นทางส่ือออนไลน์อยา่งยทููปทั้งน้ีจะท าการน าเสนอรายละเอียดของการลิต

ผลงานตามล าดบัต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

-เพื่อเขา้ใจขั้นตอนการผลิตและตดัต่อวีดีโอของบริษทัสามร้อยการาจไลฟ์ 

 

 

 



2 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

-การศึกษาอยูร่ะหวา่งเดือน 13 มกราคม ถึง 29 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ มี

ผลงานร่วมทั้งหมด 20 ช้ิน 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

  -เพื่อใชส่ื้อวีดีโอออนไลน์น าเสนอองคค์วามรู้ต่างๆท่ีเก่ียวกบัรถยนตแ์ละวสิัยทศัน์การ

ท างานของบริษทั 300 Garagelife 

 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
รายงานสหกิจศึกษาเร่ืองการตดัต่อรายการของบริษทั 300 garagelife เพื่อเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกบัการตดัต่อรายการของบริษทั 300 garagelife ซ่ึงการตดัต่อรายการเป็นส่ือกลางท่ีจะ
ช่วยใหก้ารตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมายหลกัของทางบริษทั ทั้งน้ีผูจ้ดัท ารายงานไดน้ ารูปแบบและทฤษฎีการ
ตดัต่อท่ีเก่ียวขอ้งน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษากระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานมีรูปแบบการตดั
ต่อดงัน้ี 
 

2.1 การตัดต่อแบบต่อเน่ือง 

การตดัต่อแบบต่อเน่ือง คือ การตดัต่อท่ีต้องการให้เน้ือหามีความต่อเน่ืองกัน โดยท่ีการด าเนิน
เน้ือหาหลกันั้นตอ้งไม่มีการติดขดั แมว้า่ช็อตบางช็อตจะไม่ต่อเน่ืองกนัแต่สามารถท่ีจะใชเ้ทคนิคการตดัต่อ
เขา้ช่วยไดเ้ป็นเทคนิคท่ีเนน้การสร้างความต่อเน่ืองของเหตุการณ์ใหมี้ความหลากหลาย เพื่อสร้างความเขา้ใจ
ในเร่ืองราวและเหตุการณ์ (ณชัชา เตจะโสด. 2560) 

ไดน้ าการตดัต่อแบบต่อเน่ืองน้ีไปใชใ้นการตดัต่อของทุกรายการเพราะการตดัต่อแบบต่อเน่ืองเป็น

พื้นฐานในการตดัต่อเพื่อด าเนินรายการการตดัต่อแบบต่อเน่ืองมีส่วนช่วยท าใหก้ารตดัต่นั้นง่ายและสามารถ

ท างานไดต้รงตามก าหนด 

2.2 การตัดต่อแบบแทรกคดั  

การตดัต่อแบบแทรกคดั คือ การตดัภาพแทรกเขา้ไประหวา่งตวัฟุตเทจหลกัซ่ึงเป็นฟุตเจทท่ีมีความ
ยาวและมีมุมกลอ้งท่ีกวา้ง การตดัต่อแบบแทรกคดัท าไดด้ว้ยการตดัภาพฟุตเทจท่ีถ่ายระยะใกลห้รือภาพมุม
แคบแทรกเขา้ไปในฟุตเทจหลกั โดยเน้ือของฟุตเทจต่องสอดคลอ้งกนั 

(ณชัชา เตจะโสด. 2560) 

ไดน้ ารูปแบบการตดัต่อแบบแทรกคดัไปใชก้บัการตดัต่อรายการท ามาหาแดกใชใ้นช่วงท่ีเน้ือหามี
การพดูถึงช้ินส่วนต่างๆของรถยนตแ์ละแทรกคดัฟุตเทจท่ีถ่ายแบบระยะใกลม้าแทรกไวต้รงเน้ือหาส่วนนั้น 
  



2.3 การตัดต่อแบบซ ้าแอค็ช่ัน 

การตดัต่อแบบซ ้ าแอค็ชัน่ คือ การตดัต่อท่ีแสดงถึงปฏิกิริยาของผูด้  าเนินรายการท่ีมีต่อเหตุการนั้น ๆ 
โดยน าไปแทรกในจงัหวะท่ีเหมาะสม การตดัต่อลกัษณ์น้ีไม่ไดเ้นน้แค่ตวัผูด้  าเนินรายการอย่างเดียว แต่จะ
เนน้ไปส่ิงท่ีผูด้  าเนินรายการนั้นกระท าอยูด่ว้ย 

การตดัต่อแบบซ ้ าแอค็ชัน่ตอ้งเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งและถูกจงัหวะภาพหรือเหตุการให้เหมาะสมแต่
ไม่ควรใชก้ารตดัต่อแบบซ ้ าแอค็ชัน่มากเกินไป เพราะอาจเป็นการดึงความสนใจไปจากเน้ือหลกัท่ีตอ้งการจะ
ส่ือได ้(ณชัชา เตจะโสด. 2560)  

ไดน้ าการตดัต่อแบบซ ้ าแอ็คชัน่น้ีไปใชก้บัการตดัต่อรายการ Vlog 300 Garagelife ไดใ้ชใ้นการตดั
ต่อช่วงท่ีตวัรายการมีการเล่นมุกและมีการตอบโตก้นัจะการตดัต่อแบบซ ้ าแอ็คชัน่เพื่อเน้นย  ้าให้เกิดความ
ตลกขบขนัมากข้ึนของช่วงเวลานั้น 

2.4 วตัถุประสงค์ของการตัดต่อ 

ในการตดัต่อมีวตัถุประสงคอ์ยู ่5 ประการ ดงัน้ี 

1. เพื่อคดัเลือก ส่วนท่ีดีท่ีสุดของตวัฟุตเทจจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งคดัเลือกเอาเฉพาะช่วงท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้ได้
ภาพของวดีีโอออกมาดีท่ีสุด  
2. เพื่อล าดบัภาพ เม่ือคดัเลือกตอนต่างๆ มาแลว้ก็ตอ้งน ามาเรียงล าดบัให้เป็นไปตามเน้ือเร่ืองหรือสคริปต์ท่ี
วางไว ้
3. เพื่อปรับความยาว หลงัจากท่ีน าตอนต่างๆ มาเรียงกนัแลว้ ความยาวทั้งหมดอาจจะสั้นหรือยาวเกินไป จึง
ตอ้งมีการตดัออกหรือหามาเพิ่ม และปรับต าแหน่งเขา้ออกและความยาวของแต่ละตอนใหเ้หมาะสม 
4. เพื่อปรับแต่งแก้ไข ขอ้บกพร่องในเร่ืองแสง สีและส่ิงแปลกปลอมต่าง ๆ ท่ีเขา้มา การตดัต่อจะท าให้
สามารถแกไ้ข ลบออกหรือปรับแต่งใหแ้ต่ละท่อนมีความ กลมกลืนกนั 
5. เพื่อปรุงแต่ง เป็นการเพิ่มสีสันเช่นการใส่เสียงดนตรี เสียงเอฟเฟค (Effect) การใส่ Transition การซ้อน
ตวัหนงัสือ จะท าใหว้ดีิโอมีความน่าดูยิ่งข้ึน การใชเ้ทคนิคก็อาจท าให้ดูเลอะเทอะและลดความน่าสนใจของ
เน้ือหาลงได ้เช่นกนั วิดีโอจะสมบูรณ์ไม่ได ้ถา้ขาดการจดัการเร่ืองเสียงท่ีดี การแทรกค าบรรยาย การปรับ
ความดงัของช่วงต่าง ๆ การเพิ่มเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบ รวมทั้งการเพิ่มเสียงเทคนิคต่างๆ ลงไป
ในวดีิโอถือเป็นเสน่ห์ท่ีจะทา้ใหเ้กิดความประทบัใจไดอ้ยา่งยิง่ทีเดียว (สุชาติ พรหมปัญญา, 2544 : 26)

ได้น าวตัถุประสงค์ของการตัดต่อไปใช้ในทุกการตัดต่อเพราะว่าการน าวตัถุประสงค์ของการตัดต่อ

น้ันช่วยเข้าใจในการตัดต่อมากขึน้และได้วดีีโอทีม่ีคุณภาพ  



2.5 ความส าคญัของการตัดต่อ 
1. ช่วยเช่ือมต่อภาพ ในการถ่ายวิดีโอนั้นไม่นิยมแช่กลอ้งจบัภาพหรือฉากใดน่ิงนานๆ เพราะจะท าให้ผูช้ม
เบ่ือหน่าย ดงันั้นจึงมีการถ่ายเป็นช็อตสั้ น ๆ จบัภาพในมุมต่าง ๆ กนั ถ้าเป็นการถ่ายท าด้วยกล้องเดียวก็
จะตอ้งน าภาพทั้งหมดเหล่านั้นมาเรียงล าดบัเขา้ดว้ยกนัใหถู้กตอ้งตามเร่ืองราวหรือตามบทวดีิโอ
2. ช่วยแกไ้ขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายวิดีโอบางคร้ังมีการระมดัระวงัและพิจารณากนัอย่างรอบคอบแลว้ก็
ตาม ยงัมกัจะพบขอ้บกพร่องอยู่เสมอ การตดัต่อสามารถช่วยได้โดยการตดัภาพท่ีไม่ตอ้งการออกไปหรือ
แทรกภาพท่ีดีเขา้ไปแทนท่ี หรือตอ้งการแต่ภาพท่ีไม่ตอ้งการเสียงท่ีมากบัภาพนั้นก็สามารถเอาออกไปได้
3. ช่วยก าจดัเวลา ในการถ่ายวิดีโอรายการต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเป็นรายการส าหรับออกอากาศนั้น เวลาเป็น
เร่ืองส าคญัมากจ าเป็นท่ีจะตอ้งถ่ายใหไ้ดเ้วลาตามท่ีก าหนด แมว้า่จะถ่ายภาพท่ีดีสวยและมีประโยชน์กบัเร่ือง
ท่ีจะเสนอมากเพียงไร ก็จ  าเป็นจะตอ้งเลือกภาพนั้นมาตดัต่อให้ได้ความยาวพอเหมาะกบัเวลาท่ีก าหนด
เท่านั้น ดงันั้นเจา้หน้าท่ีตดัต่อล าดบัภาพก็จะตอ้งใช้กระบวนการตดัต่อน้ีปรับแต่งตดัภาพส่วนเกินออกไป 
หรือแทรกบางภาพเพิ่มเขา้มาเพื่อใหไ้ดเ้วลาท่ีพอดี
4. ช่วยสร้างเร่ืองราวอยา่งต่อเน่ือง การล าดบัภาพเป็นการน าภาพแต่ละฉากแต่ละตอนมาเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั 
ถา้เป็นการต่อเช่ือมภาพอยา่งมีศิลปะดว้ยความคิดสร้างสรรค ์ผูช้มจะรู้สึกต่อเน่ืองในเร่ืองราวท่ีเช่ือมต่อกนั
อย่างเป็นล าดบันั้น ให้รายละเอียดมากพอเท่าท่ีผูช้มอยากจะรู้ ให้ความรู้สึกและอารมณ์ตามท่ีควรจะเป็น 
ทั้งน้ีหมายถึงว่าในขั้นตอนการถ่ายทา้นั้นตอ้งไดภ้าพท่ีดี มีรายละเอียดเพียงพอ มีทั้งภาพขนาดไกล ขนาด
กลาง ภาพถ่ายใกลแ้ละภาพหลายๆ มุมของแต่ละฉากแต่ละตอน เจา้หนา้ท่ีตดัต่อจึงจะสามารถเลือกภาพมา
ตดัต่อไดต้ามตอ้งการ (สุชาติ พรหมปัญญา, 2544 : 26)

ไดน้ าความส าคญัของการตดัต่อไปใชใ้นทุกการตดัต่อรายการเพราะวา่ช่วยในการเรียงล าดบัภาพได้
มากข้ึนและใหข้อ้มูลไดค้รบตามตอ้งการในเวลาของรายการท่ีพอดีพอเหมาะ

  



2.6 เทคนิคในการเรียงล าดับภาพ
เทคนิคในการเรียงล าดบัภาพน้ีประกอบดว้ยส่ิงท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
1. ความยาวของภาพหรือช็อต การเปล่ียนภาพแต่ละคร้ังจะทา้ให้ผูช้มถกกระตุน้ความรู้สึกข้ึนอีกคร้ังหน่ึง 
แล้วความรู้สึกนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนกระทัง่มีการตดัภาพอีกคร้ังหน่ึง ถ้าความยาวของช็อตพอเหมาะกบั
อารมณ์ของผูช้ม ผูช้มก็จะถูกกระตุน้ตามจงัหวะ ถา้ช็อตยาวเกินไปอารมณ์ของผูช้มจะราบเรียบไม่ต่ืนเตน้ 
แต่ถา้ช็อตสั้นเกินไปอารมณ์ของผูช้มจะถูกกระตุน้แต่เพียงบางเบาเพราะเกิดความเคยชิน
2. ความถ่ีของการเปล่ียนภาพ การเปล่ียนภาพจากภาพท่ีหน่ึงไปสู่ภาพท่ีสอง หรือถา้จะเรียกง่ายๆ วา่การตดั
ภาพนั้น ตามธรรมดารายการท่ีมีความยาว 30 นาทีจะมีความถ่ีในการตดัภาพ ประมาณ 20 คร้ังแต่ความถ่ีน้ี
อาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามเน้ือเร่ืองของเร่ืองท่ีแสดง ถา้เป็นเร่ืองท่ีแสดงถึงการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว เช่น การ
วิ่ง การกระโดด อาจตดัภาพท่ีมีความถ่ีสูง ความจริงแลว้ความยาวช็อต และความถ่ีของการเปล่ียนภาพน้ีมี
ความสัมพนัธ์กนัอยูแ่ลว้ 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2537 : 77)

ไดน้ าเทคนิคการเรียงล าดบัภาพไปใชก้ลบัรายการ Vlog เป็นส่วนใหญ่เพราะวา่รายการVlog นั้น
ตอ้งใชภ้าพในการเล่าเร่ืองเป็นหลกัจึงท าให้ตวัผูจ้ดัท ารายงานไดน้ าเทคนิคน้ีมาใช้กบัรายการ Vlog เพื่อให้
ไดก้ารเล่าเร่ืองผา่นภาพไดดี้และสวยงาม 
 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ 

3.1.1 สถานประกอบการ               300 garagelife showroom 

3.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ   105/1 ถนน กาญจนาภิเษก แขวง บางบอน 
                                                                    เขตบางบอน  
                                                                    กรุงเทพมหานคร 10150  
3.1.3 ช่องทางการติดต่อ                Facebook    
                                                                    www.facebook.com/300garagelife 

                                                                    โทรศพัท:์ 085-250-4444 

Email: garagelife300@hotmail.com 
 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ของ 300 Garagelife 

 

 

https://www.facebook.com/300garagelife/


 

รูปที ่3.2 แผนที่ 300 Garagelife 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

ลกัษณะการประกอบการ 

บริษทั 300 Garagelife เป็นกิจการขายรถยนตมื์อสองคุณภาพดีและมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ืองของ
รถยนตพ์ร้อมใหค้  าปรึกษาในดา้นการบ ารุงรักษารถยนตแ์ละมีการท าส่ือวดีีโอออนไลน์เผยแพร่ทาง
ออนไลน์ต่างๆ 

300 Garagelife จะเนน้ไปท่ีการขายรถยนตเ์ป็นหลกัหลงัจากท่ีทางบริษทัขายรถยนตไ์ดแ้ลว้จะมีการ
ท าการเก็บงานรถยนตร์คือการท่ีจะน ารถยนตท่ี์ขายไดไ้ปซ่อมบ ารุงต่างๆก่อนน าส่งใหท้างลูกคา้ในทุก
ขั้นตอนของการปฎิบติังานของทางบริษทั 300 Garagelife จะมีการบนัทึกวดีีโอ เพื่อเก็บมาท าส่ือวดีีโอ 

 

  



3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรการบริหารงานขององค์กร 

 

ผูบ้ริหาร 300 Garagelife 

คุณ ทรงวทิย ์ลาภพาทรัพยไ์พศาล 

 

พนกังานขาย 

 

 

หวัหนา้ทีมโปรดกัซ์ชนั 

คุณ ธนกร วงศว์ชิรวชิญ์ 

 

 

พนกังานท่ีปรึกษาการตดัต่อ 

คุณ สุริโย บุญเตม็ 

 

 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 

ต าแหน่งการตดัต่อ 

 

 

  



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับหมอบหมาย 

 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นายสุทธาดา จิตราคณี   ต าแหน่งตดัต่อคลิปวีดีโอ 

 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 ท าการตดัต่อคลิปวดีีโอท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของทางบริษทัเพื่อเผยแพร่ทาง
ส่ือโซเช่ียลออนไลน์ 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

1. ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา สุริโย บุญเตม็ 
2. ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา ตดัต่อวีดีโอและช่างภาพค 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน วนัท่ี 13 มกราคม 2563ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 2. วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 09:00 น.- 19:00 น.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ที ่1 ตดัต่อรายการ Vlog 300 Garagelife 

สัปดาห์ที ่2 ตดัต่อรายการ Vlog 300 Garagelife , ตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

สัปดาห์ที ่3 ตดัต่อรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 
สัปดาห์ที ่4 ตดัต่อรายการ one day with 300 , ตดัต่อรายการ Vlog 300 Garagelife 
สัปดาห์ที ่5 ตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

สัปดาห์ที ่6 ตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

สัปดาห์ที ่7 ตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

สัปดาห์ที ่8 ตดัต่อรายการ one day with 300 

สัปดาห์ที ่9 ตดัต่อรายการ Vlog 300 Garagelife 

สัปดาห์ที ่10 ตดัต่อรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

สัปดาห์ที ่11 ตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

สัปดาห์ที ่12 ตดัต่อรายการ Vlog 300 Garagelife 

สัปดาห์ที ่13 ตดัต่อรายการ one day with 300 , ตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

สัปดาห์ที ่14 ตดัต่อรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

สัปดาห์ที ่15 ตดัต่อรายการ one day with 300 

สัปดาห์ที ่16 ตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

 

ตารางที ่3.1 ตารางรายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

  



3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

          คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

          โปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 



บทที ่4                                                               

ผลการปฏบิัติงาน 

จากการท่ีไดศึ้กษาขั้นตอนการตดัต่อวดีีโอรายการต่างๆ ของทางบริษทั 300 Garagelife ซ่ึงมีดว้ยกนั 
4 รายการหลกั ดงัน้ี 

1. รายการรู้ไวบ้า้งก็ดี คือรายการท่ีจะพาไปดูขั้นตอนการบ ารุงซ่อมรถก่อนน าส่งลูกคา้ ในคลิปวดีีโอจะได้
เห็นถึงส่ิงต่างๆท่ีไดท้  าการเปล่ียนแปลงของรถพร้อมบอกความรู้และแนะน าส าหรับคนท่ีก าลงัสนใจจะซ้ือ
รถดว้ย โดยเร่ิมแรกจะไล่ถ่ายส่วนต่างๆท่ีตอ้งท าการซ่อมแลว้น าส่งไปซ่อมแซมท่ีอู่ซ่อมรถหลงัจากท่ี
ซ่อมแซมเสร็จแลว้ก็น ารถยนตส่์งมอบใหก้บัลูกคา้และมีการสัมภาษณ์กบัทางลูกคา้ในเร่ืองความพึงพอใจ 

 

 

รูปท่ี 4.1 ภาพตวัอยา่งรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

 

  



2. รายการท ามาหาแดก คือรายการท่ีเนน้การขายรถจะเป็นการพดูถึงขอ้ดีของรถยนต ์มีการบอกลาย
ละเอียดสเปกต่างๆ ของรถพร้อมราคาและของแถมท่ีลูกคา้จะไดรั้บหรืออาจจะเป็นโปรโมชัน่ในช่วงนั้นๆ  

 

รูปท่ี 4.2 ภาพตวัอยา่งรายการท ามาหาแดก 

3. รายการ one day with 300 คือรายการท่ีจะน ารถออกไปขบัข่ีเพื่อโชวส์มรรถนะรถยนต ์บอกขอ้ดีขอ้เสีย
ของรถยนตแ์ละท าการทดลองกิจกรรมต่างๆวา่รถยนตส์ามารถท่ีจะท าไดไ้หมเช่น การทดลองวา่รถมาลอง
เดินทางไปกลบั กรุงเทพ ระยอง ดว้ยน า้้มนัเพียงแค่ถงัเดียวพอไหม แลว้ยงัแทรกความรู้ในเร่ืองการดูแล
รักษารถดว้ย 

 

รูปท่ี 4.3 ภาพตวัอยา่งรายการ One Day With 300 

 

 



4. รายการ Vlogของ300 garagelife คือวดีีโอท่ีเป็นเร่ืองทัว่ไปมีทั้งเก่ียวกบัรถยนต ์มีการไปดูรถยนตต์ามงาน
อีเวน้ท ์มีการเล่าเร่ืองประวติัรถยนต ์ร่วมถึงการใชชี้วติประจ าวนัท่ีมีความหนา้สนใจ 

 

 

รูปท่ี 4.4 ภาพตวัอยา่งรายการ Vlog ของ 300 Garagelife 

 

ต่อไปน้ีจะเป็นการอธิบายขั้นตอนการตดัต่อรายการของทาง 300 Garagelife ทั้ง 4 รายการ โดยจะ
อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งกระบวนการการตดัต่อแต่ละรายการท่ีตวัผูร้ายงานไดจ้ดัท าผา่นอโดบ้ี พรีเมียรโปร 
(Adobe Premiere Pro) ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 



ขัน้ก่อนการตดัตอ่รายการ รู้ไว้บ้างก็ดี 

  ศึกษาการตดัต่อคลิปวดีีโอรายการ รู้ไวบ้า้งก็ดี จากคลิปรายการอนัเก่าเพื่อให้เขา้ใจใจความส าคญั
ของการส่ือสารของรายการและขอค าแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษาเน้ืองจากวา่ตวัฟุตเทจของรายการรู้ไว้
บา้งก็ดีมีความแตกต่างจากรายการอ่ืนเพราะวา่ตวัรายการน้ีมีขั้นตอนการถ่ายงานท่ีใชเ้วลาหลายวนัในการ
ถ่ายท าจึงตอ้งใชค้วามเขา้ใจในเร่ืองราวเยอะกวา่รายการอ่ืน เช่น เม่ือลูกคา้ตกลงซ้ือรถจากบริษทัเป็นท่ี
เรียบร้อยและตอ้งการท่ีจะเปล่ียนหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งตวัรถยนตร์ ทางบริษทัก็จะน ารถยนตร์ไปเขา้อู่
หรือศูนยแ์ต่งภายนอก (ไม่ใช่ของบริษทั) เพื่อท่ีจะท าการเติมแต่งตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ้ึงจะใชเ้วลา
มากในการแต่งเติมตวัรถจึงท าใหก้ารถ่ายงานของรายการ รู้ไวบ้า้งก็ดี ใชเ้วลาในการถ่ายและความเขา้ใจใน
ตวัฟุตเทจของรายการมากกวา่รายการอ่ืน ๆ และตอ้งถ่ายซ ้ าหลายคร้ัง ดงันั้นผูร้ายงานในฐานะผูท้  าการตดัต่อ
จึงตอ้งค านึงถึงจุดน้ีดว้ย  

ขั้นตอนการตัดต่อ 

ตั้งค่าพรีเซ็ต การตดัต่อเป็น HDV 1080p 30 เพื่อใหไ้ดค้วามคมชดัและง่างต่อการตดัต่อ 

 
รูปท่ี 4.5 ตั้งค่าพรีเซ็ตการตดัต่อรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

 

  



อิมพอร์ต (Import) โฟรเดอร์ (Folder) ฟุตเทจงานและโฟรเดอร์โลโกท่ีใชเ้ฉพาะส าหรับรายการ 

 
รูปท่ี 4.6 อิมพอร์ต (Import) ฟุตเทจงานรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

ใส่อินโทร(Intro)เปิดรายการไฮไลต(์Highlight)และโลโกรู้้ไวบ้า้งก็ดี 

 
รูปท่ี 4.7 ใส่อินโทร(Intro)รายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

  



ตดัจมัพค์ดั(Jump Cut)ตวัฟุตเทจหลกัท่ีเป็นตวัด าเนินรายการเพื่อให้ตวัวีดีโอมีความกระชบัมากท่ีสุด โดยดู
จากตวัฟุตเทจนั้นวา่ช่วงท่ีมีการพดูแลว้การพูดนั้นมีการเวน้นานเกินไปก่อนท่ีจะเร่ิมพูดใหม่อีกคร่ัง
การตตัจมัคดัคือการตดัช่วงเวน้ตรงนั้นออกไป  

 
รูปท่ี 4.8 ตดัจมัพค์ดั(Jump Cut)รายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

น าฟุตเทจท่ีตดัจมัพค์ดั(Jump Cut)เสร็จแลว้มาต่อกนัใหต้รงตามขั้นตอนของการด าเนินรายการ  

 
รูปท่ี 4.9 น าฟุตเทจจมัพค์ดัรายการรู้ไวบ้า้งก็ดีมาต่อกนั 

 

  



ใส่ไฮไลต(์Highlight)ท่ีเป็นขั้นตอนกระบวนการซอ้มบ าหรุงรถยนตร์ของขั้นตอนนั้น ๆ ก่อนเปล่ียนไป
ขั้นตอนกระบวกซอ้มบ าหรุงขั้นถดัไปและใส่ไฮไลต(์Highlight)ในทุก ๆ ขั้นตอนการซอ้มบ าหรุงและ
ขั้นตอนการแต่งเติมเสริมอุปกรณ์ต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.10 ใส่ไฮไลตร์ายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

ใส่Transitionเพื่อใหก้ารเปล่ียนฉากดูมีสีสันมากข้ึน  

 
รูปท่ี 4.11 ใส่Transitionรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

  



ใส่ฟุตเทจท่ีเป็นตวัปิดรายการและโลโกบ้ริษทั  

 
รูปท่ี 4.12 ใส่ฟุตเทจปิดรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

ข้ันตอนหลังการตัดต่อรายการ รู้ไว้บ้างกด็ี 

น าส่งงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษางานตรวจความเรียบร้อยพร้อมแก่ไขงานตรงท่ียงัไม่ผา่น จุดทท่ีตอ้ง
ท าการแกไ้ขคือการใส่Transitionท่ีใส่เยอะเกินไปและช่วงไฮไลต(์Highlight)ท่ีมีบางช่วงท่ียาวเกินความ
จ าเป็น 

หลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขตวัคลิปวดีีโอตามความตอ้งการของพนกังานท่ีปรึกษาไดม้อบหมายเป็น
อนัเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงท าการ 

 

  



เอก็ซ์พอร์ต(Export)เป็นคลิปวดีีโอและส่งมอบต่อใหเ้จา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีน าคลิปวดีีโอไปท าการอพั
โหลดลงโซเช่ียลมีเดียเพื่อท าการเผยแพร่ทางยทููบ(YouTube) 

 
รูปท่ี 4.13 เอก็ซ์พอร์ต(Export)รายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 

 

สรุปการตัดต่อรายการรู้ไว้บ้างกด็ี 
การตดัต่อรายการรู้ไวบ้า้งก็ดีนั้นมีความยากของการเรียงฟุตเทจมากกวา่รายการอ่ืน ๆ เพราะวา่ตอ้ง

ใชค้วามเขา้ใจในตวัฟุตเทจมากกวา่ทุกรายการท่ีตวัผูจ้ดัท ารายงานนั้นไดรั้บหนา้ท่ีการตดัต่อมาทั้งหมด 
  



นอกเหนือจาก EP ท่ีผูจ้ดัท ายกตวัอยา่งมาอธิบายก่อนหนา้น้ียงัมี EP อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นลกัษณะการตดั
ต่อคลา้ยกนัโดยสามารถเขา้ถึงวดีีโอไดจ้ากลิงค ์(Links) ดา้นลา้ง 

 

รูปท่ี 4.14 ภาพตวัอยา่งรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี BENZ C180 

ลิงคส์ าหรับการรับชม https://bit.ly/3jS3aTV 

 

 

รูปท่ี 4.15 ภาพตวัอยา่งรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี Nissan Fairlady 370z Nismo 

ลิงคส์ าหรับการรับชม https://bit.ly/2R0ClAq 

 

  



ขั้นก่อนการตัดต่อรายการท ามาหาแดก  

ศึกษาการตดัต่อคลิปวดีีโอจากพนกังานท่ีปรึกษาและดูผลงานวดีีโอของทางบริษทัท่ีเสร็จสมบูรณ์
แลว้เพื่อใหก้ารตดัต่อรายการออกมาไดต้ามมาตรฐานของทางบริษทั 300 Garagelife  

ขั้นตอนการตดัต่อรายการท ามาหาแดก 

ใส่อินโทร(Intro)ท่ีเป็นช่ือสัญลกัษณ์รายการไวต้รวส่วนหนา้และใส่เอฟเฟค(Effect)ใหต้รงตาม
รูปแบบของรายการซ่ึงตวัอินโทรมีให้อยูก่่อนแลว้ 

 

รูปท่ี 4.16 ใส่อินโทร(Intro)สัญลกัษณ์รายการท ามาหาแดก 

น าฟุตเทจหลกัท่ีเป็นตวัด าเนินรายการวางบนไทมไ์ลน์ (Timeline) 

 

รูปท่ี 4.17 น าฟุตเทจรายการท ามาหาแดกวางบนไทมไ์ลน์ 



ตดัจมัพค์ดั(Jump Cut)เพื่อท าใหฟุ้ตเทจหลกักระชบัและเนน้ไปท่ีใจความส าคญัต่างๆของตวัฟุต
เทจหลกั 

 

 

รูปท่ี 4.18 ตดัจมัพค์ดั(Jump Cut)รายการท ามาหาแดก 

 

  ใส่ฟุตเทจท่ีเป็นอินเซิท(Insert)ให้ตรงกบัขอ้มูลของช่วงนั้นๆท่ีมีการพดูถึงจากตวัฟุตเทจหลกั  

 

รูปท่ี 4.19 ใส่อินเซิท(Insert)รายการท ามาหาแดก 

  



ใส่เอฟเฟค(Effect)ท่ีเป็นช่องทางการติตต่อต่างๆของทางบริษทั 

 

รูปท่ี 4.20 ใส่เอฟเฟค(Effect)ช่องทางการติตต่อรายการท ามาหาแดก 

 

ใส่เอฟเฟค(Effect)ท่ีเป็นตวัปิด 

 

รูปท่ี 4. 21ใส่เอฟเฟค(Effect)ท่ีเป็นตวัปิดรายการท ามาหาแดก 

 

  



ขั้นตอนหลังการตัดต่อรายการ ท ามาหาแดก           

      น าส่งงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษางานตรวจความเรียบร้อยพร้อมแก่ไขงานตรงท่ียงัไม่ผา่น โดยจุดท่ีโดนแก่
จะเป็นส่วนฟุตเทจท่ีเป็นอินเซิท(Insert)ท่ีมีความเร็วมากเกินไปจึงตอ้งปรับใหช้า้ลงเพื่อใหเ้ห็นหลายละเอียด
ของจุดท่ีตอ้งการไดช้ดัเจนมากข้ึน 

       หลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขตวัคลิปวดีีโอตามความตอ้งการของพนกังานท่ีปรึกษาไดม้อบหมายเป็นอนั
เสร็จเรียบร้อยแลว้จึงท าการเอก็ซ์พอร์ต(Export)เป็นคลิปวดีีโอและส่งมอบต่อใหเ้จา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีน าคลิป
วดีีโอไปท าการอพัโหลดลงโซเช่ียลมีเดียเพื่อท าการเผยแพร่ทางยทููบ(YouTube) 

สรุปการตัดต่อรายการท ามาหาแดก 
การตดัต่อรายการท ามาหาแดกมีการตดัต่อท่ีง่ายและตายตวัมากท่ีสุดจากทุกรายการทั้งหมดท่ีตวั

ผูเ้ขียนรายงานนั้นไดรั้บหนา้ท่ีในการตดัต่อ 
  



นอกเหนือจาก EP ท่ีผูจ้ดัท ายกตวัอยา่งมาอธิบายก่อนหนา้น้ียงัมี EP อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นลกัษณะการตดั
ต่อคลา้ยกนัโดยสามารถเขา้ถึงวดีีโอไดจ้ากลิงค ์(Links) ดา้นลา้ง 

 

รูปท่ี 4.22 ภาพตวัอยา่งรายการท ามาหาแดก CIVIC FB 1.8E NAVI 

ลงิค์ส าหรับการรับชม  https://bit.ly/329XHBX   

 

 

รูปท่ี 4.23 ภาพตวัอยา่งรายการท ามาหาแดก TOYOTA HARRIER GS SPORT 

ลิงคส์ าหรับการรับชม https://bit.ly/3bzC0yd 

  

https://bit.ly/329XHBX


ขั้นก่อนการเร่ิมการตัดต่อรายการ one day with 300 

ศึกษาการตดัต่อคลิปวดีีโอรายการone day with 300 ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้วา่การตดัต่อคลิปวดีีโอ
เป็นไปในทิศทางใดแลว้จึงเร่ิมท าการตดัต่อคลิปวดีีโอ 

ขั้นตอนการตัดต่อรายการ one day with 300 

ใส่เพลงท่ีเลือกไวล้งไปก่อนและท าการตดัไฮไลต(์Highlight)ใหต้รงกบัจงัหวะเพลงเพื่อท าใหต้วัไฮ
ไลต(์Highlight)สร้างความดึงดูดความสนใจและใส่โลโกร้ายการone day with 300  

 
รูปท่ี 4.24 ใส่เพลงและไฮไลต(์Highlight)โลโกร้ายการone day with 300 

 

ใส่ฟุตเทจเรียงตามเน้ือหาของคลิปวดีีโอใหถู้กตอ้งและต่อกนัหลงัจากนั้นท าการตดัจมัพค์ดั(Jump 
Cut)เพื่อท าให้ตวัของคลิปวดีีโอนั้นมีความกระชบั  

 
รูปท่ี 4.25 เรียงฟุตเทจรายการone day with 300 



ใส่ซบัไตเต้ิล(Sub Title)ใหต้รงกบัค าพดูท่ีมีเน้ือหาท่ีส าคญั 

 
รูปท่ี 4.26 ใส่ซบัไตเต้ิลรายการone day with 300 

 

 

ท าอนิเมชัน่(Animation)ใส่ตวัหนงัสือซบัไตเต้ิล(Sub Title) 

 
รูปท่ี 4.27 ท าอนิเมชัน่ซบัไตเต้ิลรายการone day with 300 



ใส่ซาวดเ์อฟเฟค (Sound Effect) ใหต้รงกบัอนิเมชัน่ (Animation) ของตวัหนงัสือซบัไตเต้ิล(Sub 
Title)และตรงค าพดูท่ีเป็นเน้ือหาส าคญั 

 
รูปท่ี 4.28 ใส่ซาวดเ์อฟเฟคตรงซบัไตเต้ิลรายการone day with 300 

 
 

ใส่เอฟเฟค (Effect) และโลโกต้วัปิดของรายการแลว้ใส่สัญลกัษณ์บริษทัปิดจบคลิปวดีีโอ 

 
รูปท่ี 4.29 ใส่โลโกปิ้ดของรายการ one day with 300 

 

  



ขั้นตอนหลังการตัดต่อรายการ one day with 300  

     น าส่งงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษางานตรวจความเรียบร้อยพร้อมแก่ไขงานตรงท่ียงัไม่ผา่น ส่วนท่ีตอ้งแกไ้ข
คือการใส่ซาวดเ์อฟเฟค (Sound Effect) ไม่ตรงกบัจงัหวะของอนิเมชัน่(Animation)ตวัหนงัสือ 

     หลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขตวัคลิปวดีีโอตามความตอ้งการของพนกังานท่ีปรึกษาไดม้อบหมายเป็นอนั
เสร็จเรียบร้อยแลว้จึงท าการเอก็ซ์พอร์ต(Export)เป็นคลิปวดีีโอและส่งมอบต่อใหเ้จา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีน าคลิป
วดีีโอไปท าการอพัโหลดลงโซเช่ียลมีเดียเพื่อท าการเผยแพร่ทางยทููบ(YouTube) 

สรุปการตัดต่อรายการ One Day With 300 
การตดัต่อรายการOne Day With 300 รูปแบบการตดัต่อนั้นจะมีความใกลเ้คียงกบัรายการท ามาหา

แดกอยูมี่ความแตกต่างกนัตรงท่ีตอ้งมีการใส่เพลง ใส่ซาวดเ์อฟเฟคและซบัไตเต้ิล 
  



 

นอกเหนือจาก EP ท่ีผูจ้ดัท ายกตวัอยา่งมาอธิบายก่อนหนา้น้ียงัมี EP อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นลกัษณะการตดั
ต่อคลา้ยกนัโดยสามารถเขา้ถึงวดีีโอไดจ้ากลิงค ์(Links) ดา้นลา้ง 

 

รูปท่ี 4.30 ภาพตวัอยา่งรายการ One Day With 300 EP:8 - LANCER EVOLUTION VII 

ลงิค์ส าหรับการรับชม  https://bit.ly/3jTGqCY 

 

 

รูปท่ี 4.31 ภาพตวัอยา่งรายการ One Day With 300 EP:11 DAIHATSU MIDGET II 

ลงิค์ส าหรับการรับชม  https://bit.ly/2ZfR6nC 

  

https://bit.ly/3jTGqCY
https://bit.ly/2ZfR6nC


ขั้นก่อนการเร่ิมการตัดต่อรายการ Vlog 300 Garagelife  

ศึกษาการตดัต่อคลิปวดีีโอจากพนกังานท่ีปรึกษาพร้อมทั้งขอค าแนะน าในการตดัต่อและดูผลงาน
วดีีโอของทางบริษทัท่ีเสร็จสมบูรณ์เพื่อศึกษาใหเ้ขา้ใจแนวทางการตดัต่อเพื่อให้รายการของบริษทัออกมา
อยา่งถูกตอ้งท่ีสุด 

ขั้นตอนการตัดต่อรายการ Vlog 300 Garagelife 

เร่ิมจากการน าคลิปวดีีโอฟุตเทจมาเรียงต่อกนับนทามไลน์(Timeline)ให้เป็นเร่ืองราวตามเน้ือหา
ขอ้มูลของคลิปท่ีส่ือสารใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเหตุการของฟุตเทจใหมี้ความต่อเน่ืองกนัเป็นเร่ืองราวและ
ส่ือสารใหเ้ขา้ใจไดถู้กตอ้ง 

 
รูปท่ี 4.32 เรียงฟุตเทจรายการ Vlog 300 Garagelife 

หลงัจากท่ีเรียงคลิปวดีีโอฟุตเทจเสร็จแลว้เร่ิมท าการตดัจมัพค์ดั(Jump Cut)เพื่อท าใหต้วัของคลิป
วดีีโอนั้นมีความกระชบัมากข้ึนและลดช่วงวา่งของวีดีโอไม่ใหมี้เดดแอร์ท่ีก่อใหเ้กิดความน่าเบ่ือของตวั
รายการ 

 
รูปท่ี 4.33 ตดัจมัพค์ดัรายการ Vlog 300 Garagelife 

 

  



ใส่ transition ตรงกลางระหวา่งคลิปเพื่อใหก้ารเปล่ียนฉากดูมีความหวือหวามากข้ึน 

 
รูปท่ี 4.34 ใส่ transition รายการ Vlog 300 Garagelife 

 
ใส่ซบัไตเต้ิล(Sub Title)ใหต้รงกบัค าพดูท่ีมีเน้ือหาท่ีส าคญัของคลิปวดีีโอ 

 
รูปท่ี 4.35 ใส่ซบัไตเต้ิลรายการ Vlog 300 Garagelife 

 

 

 

 

  



ท าอนิเมชัน่(Animation)ใส่ตวัหนงัสือซบัไตเต้ิล(Sub Title)เพื่อเพิ่มอารมณ์ในการรับชมคลิปวดีีโอ 

 
รูปท่ี 4.36 ท าอนิเมชัน่ซบัไตเต้ิลรายการ Vlog 300 Garagelife 

การใส่เพลงและซาวดเ์อฟเฟค(Sound Effect)ตอ้งเลือกเพลงท่ีเขา้กบัเน้ือหาขอ้มูลของตวัคลิปวดีีโอ
ส่วนการใส่ซาวดเ์อฟเฟค(Sound Effect)นั้นตอ้งเนน้ให้ตรงกบัจงัหวะต่างๆของตวัคลิปวดีีโอและตวัหนงัสือ
ซบัไตเต้ิล(Sub Title) 

 
รูปท่ี 4.37 การใส่ซาวดเ์อฟเฟครายการ Vlog 300 Garagelife 

ขั้นตอนหลังการตัดต่อรายการ Vlog 300 Garagelife 



น าส่งงานใหพ้นกังานท่ีปรึกษางานตรวจความเรียบร้อยพร้อมแก่ไขงานตรงท่ียงัไม่ผา่น โดยจุดท่ี
โดนแก่จะเป็นส่วนของการปรับเสียงเพลงท่ีบางช่วงนั้นมีเสียงท่ีดงัมากเกินไปเพิ่มtransitionใหม้ากข้ึน แก่
ไขค าซบัไตเต้ิล(Sub Title)ท่ีมีการพิมผดิใหถู้กตอ้งชดัเจน เพิ่มซาวดเ์อฟเฟค(Sound Effect)เขา้ไปในบางช่วง
ท่ียงัขาดความน่าสนใจ 

        หลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขตวัคลิปวดีีโอตามความตอ้งการของพนกังานท่ีปรึกษาไดม้อบหมายเป็นอนั
เสร็จเรียบร้อยแลว้จึงท าการเอก็ซ์พอร์ต(Export)เป็นคลิปวดีีโอและส่งมอบต่อใหเ้จา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีน าคลิป
วดีีโอไปท าการอพัโหลดลงโซเช่ียลมีเดียเพื่อท าการเผยแพร่ทางยทููบ(YouTube) 

สรุปการตัดต่อรายการ Vlog 300 Garagelife  
การตดัต่อรายการ Vlog 300 Garagelife นั้นจะไม่มีรูปแบบการตดัต่อท่ีตายตวัแต่จะการตดัต่อนั้น

ตอ้งสามารถท่ีจะสร้างความหนา้สนใจและสร้างความสนุกในการรับชมใหไ้ดม้ากท่ีสุดหา้มใหมี้ช่วงน่าเบ่ือ
เด็ดขาด 
  



นอกเหนือจาก EP ท่ีผูจ้ดัท ายกตวัอยา่งมาอธิบายก่อนหนา้น้ียงัมี EP อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นลกัษณะการตดั
ต่อคลา้ยกนัโดยสามารถเขา้ถึงวดีีโอไดจ้ากลิงค ์(Links) ดา้นลา้ง 

 

รูปท่ี 4.38 ภาพตวัอยา่งรายการ Vlog 300 Garagelife EP: 21 ท าบุญบา้นเด็กก าพร้า 

ลิงคส์ าหรับการรับชม https://bit.ly/3lZ4shJ 

 

 

รูปท่ี 4.39 ภาพตวัอยา่งรายการ Vlog 300 Garagelife EP: 20 พกัขายรถมาเสริมหล่อ 
ลิงคส์ าหรับการรับชม https://bit.ly/2DEjwQD  



สรุปการตัดต่อรายการทั้ง 4 ของบริษทั 300 Garagelife 
การตดัต่อรายการของบริษทั 300 Garagelife การตดัต่อของทุกรายการนั้นรูปแบบการตดัต่อท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนัมากพอสมควรแต่จะแตกต่างกนัตรงการสร้างความน่าสนใจ เช่น  
รายการ Vlog 300 Garagelife การตดัต่อตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการตดัต่อเพื่อสร้างความสนุก
แบบต่อเน่ืองตลอดของทั้งรายการ  
การตดัต่อรายการท ามาหาแดกเป็นรายการท่ีตดัต่อง่ายท่ีสุดของทั้ง 4 รายการเพราะวา่เป็นรายการท่ีมีรูปแบบ
การตดัต่อท่ีตายตวั  
การตดัต่อรายการรู้ไวบ้า้งก็ดีความยากของรายการน้ีอยูท่ี่การท าความเขา้ใจในตวัฟุตเทจของรายการเพราะวา่
ตวัฟุตเทจบางตวันั้นไม่ไดถ่้ายท าในเวลาเดียวกนั 
การตดัต่อรายการ one day wiht 300 นั้นเหมือนกนักบัรายการ vlog ต่างกนัตรงเน้ือหาหลกัของรายการ 
 



บทที ่5 

สรูปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏบัิติงานการศึกษา 

       การปฎิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั 300 Garagelife เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 
2563 ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 งานท่ีท าทั้งหมดคือผลิตส่ือวีดีโอออนไลน์ของทางบริษทั 300 Garagelife 
เพื่อใช้เป็นส่ือในการแสดงวิสัยทศัน์การท างานต่างๆของบริษทั จากการปฏิบติังานสหกิจในคร้ังน้ีท าให้
ไดรั้บประสบการณ์ใหม่และไดเ้กิดการฝึกฝนดว้ยตนเองไดรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและไดใ้ชศ้กัยภาพใน
ส่ิงท่ีเล่าเรียนมาอยา่งเตม็ท่ีและฝึกความตรงต่อเวลาท าใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึน 
 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

      1. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เน่ืองจากเป็นการปฏิบติังานจริงในการปฏิบติังานบางส่วนนั้น สามารถเกิดขอ้บกพร่องได ้ซ่ึงจะเกิดข้ึนใน
ช่วงแรกของการปฏิบติังานเพราะเป็นช่วงท่ีตอ้งปรับตวัเขา้กบัองคก์รและสถานประกอบการและยงัขาดการ
ช านาญในการปฏิบติังาน 
       2. ขอ้เสนอแนะ 
การท างานเน้ือหาและแนวทางของงานตอ้งเป็นไปตามท่ีถูกก าหนดเพื่อใหง้านท่ีน าส่ือสารตรงตามความ
ตอ้งการของบริษทั 
 



บรรณานุกรม 

 

ณชัชา เตจะโสด. (2560). การตัดต่อแบบซํ-าแอค็ชั1น. เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/35lWh98 

ณชัชา เตจะโสด. (2560). การตัดต่อแบบต่อเนื1อง. เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/35lWh98 

ณชัชา เตจะโสด. (2560). การตัดต่อแบบแทรกคัด. เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/35lWh98 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2537). เทคนิคในการเรียงลาํดับภาพ. เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/33za0Hq 

สุชาติ พรหมปัญญา. (2544). ความสาํคัญของการตัดต่อ. เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/33za0Hq 

สุชาติ พรหมปัญญา. (2544). วตัถปุระสงค์ของการตัดต่อ. เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/33za0Hq 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การปฏิบัตงิานการตดัต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งรายการรู้ไวบ้า้งก็ดี 
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รูปท่ี 9 ตวัอยา่งรายการ Vlog 300 Garagelife 
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