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เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ให้กับหน่วยงานของต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ต่อไป 
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ความเป็นมาและความสำคัญ 
 ปัจจุบันวีดิทัศน์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหน่วยงานและชีวิตประจำวันของบุคคลทุกคนภาพ 
ทุกภาพ เรื่องทุกเรื่องจากสื่อวีดิทัศน์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไป 
เนื่องจากเป็นการบริการถึงบ้าน บางรายการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและจิตวิทยา บางโฆษณา ใช้การ
นำเสนอซ้ำบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ดูจำติดตา ประทับใจ และเปลี่ยนแปลงตามสื่อนั้นๆ โดยไมรู้ตัว ทำให้วีดิ
ทัศน์เป็นสื่อที่ให้ภาพและเสียงได้สมจริง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน จึงต้องมีความน่าสนใจ 
และน่าติดตาม เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในเนื้อหา หรือกิจกรรมนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ มากยิ่งขึ้น 
งานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำคู่มือ การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ขึ้น เพื่อประโยชน์ 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังทำให้
สามารถ ทำงานทดแทนกันได้ในขณะที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงเป็น
ข้อมูลในการติดตามงานของผู้บริหารด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของงาน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อย่างมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตงาน 
 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การผลิตสื ่อวีดีทัศน์เพื ่อการประชาสัมพันธ์ ของงาน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับให้บุคลากรของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ที่
เกี ่ยวข้องหรือเชื ่อมโยงกับการดำเนินงานด้านดังกล่าว นำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสม 
 
คำจำกัดความ 

 วีดิทัศน์ (Video) คือ มัลติมีเดียที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้ การ
นำเสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความบันเทิง ประโยชน์ของวิดีโอมี
มากมาย นอกจากให้ความรู้ ให้ความบันเทิง ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งาน เช่น วิดีโอนำเสนอ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 

การผลิตสื่อวีดิทัศน์  หมายถึง การดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ตามข้ันตอนต่างๆ ของการผลิต
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ ดังจะกล่าวถึงในขั้นตอนการดำเนินงาน 

ทีมงาน หมายถึง กลุ่มคณะทำงานที่ดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ประกอบด้วย ผู้กำกับรายการ  
นักเขียนบท  ช่างภาพ  ช่างตัดต่อ  ผู้ให้เสียงประกอบ ฯลฯ 
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แผนผังโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สำนักงานอธิการบดี 

 

กองกลาง   
สำนักงานอธิการบดี 

 

กองนโยบายและแผน  
สำนักงานอธิการบดี 

 

กองพัฒนานักศึกษา   
สำนักงานอธิการบดี 
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แผนผังโครงสร้างภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

แผนผังโครงสร้างหน่วยงานย่อย งานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน่วยข่าวสารและสื่อมวลชน
สัมพันธ 
 
 

 

หน่วยผลิตสื่อและนวัตกรรม
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดี 

ผู้อำนวยการกองกลาง 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

หน่วยบริการสัมพันธ์ 
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
 1) มีหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ทั ้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน ด้วยสื ่อประชาสัมพันธ์ต ่างๆ ตลอดจนสื่อ
วิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย 
 2. มีหน้าที ่จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าวสารสักทอง เผยแพร่ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเผยแพร่ไปยัง
สื่อมวลชนท้องถิ่น และสื่อมวลชนส่วนกลาง มีหน้าที่ตรวจสอบและตัดข่าวบนหนังสือพิมพ์ อินเทอร์
เนต ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ  
 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดตั้งและประสานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อประสานนโยบาย ประสานความร่วมมือ และความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
 4. มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 5. มีหน้าที่ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ไวนิลประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุ สปอต
โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์ /ป้าย LED / ป้าย LCD ) ป๊อบอัพข่าว
ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์( Online social media) และเว็บไซต์ เป็นต้น รวมทั้งออกแบบ
และประสานข้อมูล ภาพถา่ยกิจกรรม เพ่ือจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  

6. บันทึกภำพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ และเพ่ือเป็น
ข้อมูลพื้นฐานให้กับมหาวิทยาลัย อัพโหลดภาพและข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Online social media)  

7. มีหน้าที่ให้บริการถามตอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรภายใน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จากโทรศัพท์และผู้มาติดต่อราชการที่มหาวิทยาลัย 

8. ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
9. จัดทำตารางเวรรักษาการณ์และรายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือน  
10. คัดแยกพัสดุ – จดหมาย ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งอัพโหลดข้อมูลออนไลน์ตารางเวร

รักษาการณ์ และตรวจสอบรายชื่อพัสดุ บนเว็บไซต์ ให้บริการงานด้านพิธีการแก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ร่วมให้บริการการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน 
 บทบาทหน้าที่ (ของตำแหน่ง) : รับผิดชอบงานหน่วยข่าวสารและสื่อมวลชน และหน่วย
บริการสัมพันธ์ 
 หัวหน้างาน : รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
 ผู้อำนวยการสำนัก : ตรวจสอบ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร: เห็นชอบ/อนุมัติ 
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5.  Work Flow กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) เตรียมการผลิตสื่อวีดีทัศน์ตามแผน 

 (4) การดำเนินการถ่ายทำ 

(5) การลำดับภาพและเสียง 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

(6) ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมอบ 
หรือส่งเผยแพร่ 

 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 

เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 

กระบวนการเตรียมการผลิต 

(Pre-Production) 

กระบวนการวางแผน 
(Planning) 

กระบวนการผลิต  

(Production) 

 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกิจกรรม

ตามประเด็น/หัวข้อที่กำหนด   
เพ่ือดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ 

(2) การวางแผนและกำหนดแนวทางการผลิต
และเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ 

(7) ส่งมอบชิ้นงานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ 

กระบวนการหลังการผลิต  

(Post-Production) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนก่อนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Pre – production) 

  นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มทำการผลิตรายการ ได้แก่ การเตรียม
ข้อมูล การกำหนดหรือวางเค้าโครงเรื่อง การประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทำ ประชุมวางแผน
การผลิต การเขียนสคริปต์ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การถ่ายทำ อุปกรณ์การบันทึกเสียง ห้อง
บันทึกเสียง ห้องตัดต่อ กล้องวีดีโอถ่ายทำ อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตัวผู้ดำเนิน
รายการ ผู้ร่วมรายการ ทีมงาน ทุกฝ่าย การเดินทาง อาหาร ที่พัก ฯลฯ หากจัดเตรียมรายละเอียดใน
ขั้นตอนนี้ได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอนการผลิตงานทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมตามประเด็น/หัวข้อที่กำหนด เพื่อดำเนินการ
ผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ 

- หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม ประสานงานมายังงานประชาสัมพันธ์ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์  

- ผู้อำนวยการกองกลาง มอบหมายงานให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ  

- หัวหน้ากลุ ่มงานประชาสัมพันธ์ พิจารณามอบหมายงานผลิตสื ่อว ีดิทัศน์ให้ก ับนัก
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือดำเนินการ 

- นักประชาสัมพันธ์ ศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ หัวข้อเรื่อง  หน่วยงานรับผิดชอบ   
ผู้ประสานงาน  

 - นักประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ แนวคิดหลักและเนื้อหาสำคัญใน
การผลิตวีดิทัศน์ (Theme & Concept) กิจกรรมหรือข้อมูลที่โดดเด่นของบุคคล สถานที่ หรือการ
ดำเนินงานของโจทย์งาน/หัวข้อจากหน่วยงานที่ขอให้ผลิตสื่อสิดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

  - รวบรวมข้อมูลจากโจทย์หรือกิจกรรมที่ได้รับ โดยประสานข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมจัดทำบท (Script) 

 - ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทำ ได้แก่ เวลานัดหมาย สถานที่ บุคคล ข้อมูลการเดินทาง  
ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลหรือประเด็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผลิตสื่อวีดีทัศน์ 

(2) การวางแผนและกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ 

ทีมงานประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นการผลิตรายการ อาทิ  

- การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ชม)   

- ประเด็นหรือเนื้อหาสำคัญที่ต้องการนำเสนอในวีดิทัศน์ 

- ความคาดหวังจากการผลิตสื่อวีดิทัศน์  
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- วัตถุประสงค์หรือความจำเป็นในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ อาทิ วีดิทัศน์นำเสนอการดำเนินงาน
หรือผลงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย วีดิทัศน์สำหรับ
งานเกษียณอายุราชการ ฯลฯ 

- กำหนดขอบเขตเนื้อหา 

- กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

- จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน จะทำอะไรเมื่อไร กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน  

- กำหนดสถานที่ถ่ายทำ   

- รูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอ  

 - เวลา / ความยาว / ออกอากาศ  

- สถานที่ที่ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อาทิ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ 
สถานที่จัดประชุม  งานเลี้ยง นิทรรศการ ฯลฯ 

(3) เตรียมการผลิตสื่อวีดีทัศน์ตามแผน 

3.1  การเขียนบท (Script) การเขียนบทวีดิทัศน์จะมีทั้งการร่างบทวีดิทัศน์และการเขียนบท
วีดิทัศน์ฉบับสมบูรณ์ โดยเริ่มแรกจะร่างบทโทรทัศน์เป็นการวางโครงเรื่อง (Plot) ของรายการแต่ละ
รายการ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

- การเกริ่นนำ (Introduction)  

- เนื้อเรื่องหรือตัวเรื่อง (Body)  

- การสรุปหรือการส่งท้าย (Conclusion)  

ส่วนบทวีดิทัศน์ฉบับสมบูรณ์ (Full Script) หรือบทสำหรับถ่ายทำ (Shooting Script) จะ
นำเอาร่างบทมาขยายอย่างละเอียด ในลักษณะของการถ่ายทำ ซึ่งจะมีลักษณะของภาพขนาดของ
ภาพ กำหนดกล้องและการแสดงของผู้แสดง หรือ เหตุการณ์นั้น อย่างสมจริง  โดยทีมงานจะยึดการ
ปฏิบัติงานตามบทวีดิทัศน์นี้ แต่ลักษณะที่เป็นจริงบทวีดิทัศน์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบทบ้าง ตาม
ความเหมาะสมของเหตุการณ์นั้น  

ทั้งนี้ อาจมีการให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องรายการที่จะดำเนินการ
ผลิตสื่อ   วีดิทัศน์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่านทบทวน และปรับปรุงแก้ไข บท
โทรทัศน์ ภายหลังจากการเขียนเสร็จร่างที่ 1 และนำมาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์อีกครั้งภายหลังได้รับ
คำแนะนำจากกลุ่มบุคคลข้างต้น 
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3.2 การเตรียมวัสด ุอุปกรณ์  (Preparation) ในการเตรียมเพื ่อการผลิตรายการนั้น 
คณะทำงานจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีส่วนเอื้ออำนวยต่อการทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการถ่าย
ทำ เตรียมสถานที่ เตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

- เตรียมอุปกรณ์การถ่ายทำ กล้องวิดีโอ อุปกรณ์บันทึกเสียง 

- เตรียมการเดินทางและที่พัก ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ใน
พ้ืนที่ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ หรือช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (Production)  

คือ เป็นขั้นตอนการดำเนินการถ่ายทำตามเส้นเรื่องหรือบทตามสคริปต์ทีมงานผู้ผลิต ได้แก่  
ผู้กำกับ ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง ช่างศิลป์ และทีมงานจะทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ รวมทั้ง
การบันทึกเสียง ตามที่กำหนดไว้ในสคริปต์ อาจมีการเดินทางไปถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆ ทั้ง ในร่มและ
กลางแจ้ง มีการสัมภาษณ์ จัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรือในสตูดิโอ ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทำแก้ไข
หลายครั ้งจนเป็นที ่พอใจ (take) นอกจากนี ้อาจจะเป็นต้องเก็บภาพ/เสียงบรรยากาศทั ่วไป  
ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายความ(insert) เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นและเข้าใจรายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะมีการประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านและนั้น
คือการทำงานของทีม 

(4) การดำเนินการถ่ายทำ การถ่ายทำวีดิทัศน์ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

4.1 การดำเนินงานถ่ายทำตามท้องเรื่อง หรือตามสคริปต์ที่เขียนขึ้น ทีมงานจะทำการบันทึก
เทปโทรทัศน์ รวมทั้งการบันทึกเสียง ตามที่กำหนดไว้ในสคริปต์  อาจมีการเดินทางไปถ่ายทำยัง
สถานที่ต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง หรือมีการสัมภาษณ์ จัดฉาก จัดสถานที่ภายนอกหรือในสตูดิโอ  
ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายทำแก้ไขใหม่หลายครั้งจนกว่าจะเป็นที่พอใจ    

นอกจากนั้น ยังมีการเก็บภาพบรรยากาศทั่วไป  ภาพเฉพาะมุมเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปขยายความ 
เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นและเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น  และเพื่อนำมาประกอบรายการ อาทิ สถานที่ 
ผู้คน รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคล  

4.2 ถ่ายทำในส่วนของพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ  

4.3 การบันทึก  (Recording) กระบวนการถ่ายทำ จะดำเนินไปตามแผนที่ได้วางไว้ และถ่าย
ทำตามบท โดยมุ่งให้ได้ภาพตรงตามความต้องการมากที่สุด อาจจะถ่ายทำหลาย ๆ ครั้ง ในฉากใดฉาก
หนึ่ง เพื่อมาคัดเลือกหาภาพที่ดีในตอนจะตัดต่ออีกครั้งหนึ่ง ในการบันทึกแบ่งเป็น บันทึกภาพและ
บันทึกเสียงซึ่งการบันทึกภาพนั้นจะได้ทั้งภาพทั้งเสียงอยู่แล้ว เมื่อตัดต่อสามารถเลือกได้ว่า ช่วงไหน
จะใช้แต่ภาพ หรือใช้ทั้งภาพและเสียง การบันทึกภาพ บันทึกหรือถ่ายทำตามสภาพความเป็นจริง และ
ความจำเป็นก่อนหลัง ไม่จำเป็นต้องเรียงฉาก ตามบทวีดิทัศน์ (Script) ในการบันทึกเสียง จะบันทึก
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ทั้งเสียงเหตุการณ์จริง เสียงสัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียง
เหตุการณ์หรือเสียงที ่นำมาใช้เป็นเอฟเฟค (Sound Effect) ให้เรื ่องราวน่าสนใจซึ่งกระบวนการ
เกี่ยวกับเรื่องเสียง จะมีการผสมเสียงอีกครั้งหนึ่ง ในกระบวนการตัดต่อภาพและเสียง 

(5) การลำดับภาพและเสียง 

 - การลำดับภาพ หรือการตัดต่อ (Editing) เป็นการนำภาพมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวตามบท
วีดิทัศน์ โดยใช้เครื่องตัดต่อ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันใช้การตัดต่อด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Non-Linear Editing) แทนแบบ Linear Editing ซึ่งใช้ระยะเวลานาน 

 - การบันทึกเสียง (Sound Recording) ดำเนินการหลังจากได้ตัดต่อภาพตามบทวีดิทัศน์
เรียบร้อยแล้ว  โดยจะมีการบันทึกเสียงดนตรี  เสียงบรรยาย และเสียงประกอบต่างๆ ลงไป  โดยจะ
บันทึกท้ังเสียงเหตุการณ์จริง เสียงสัมภาษณ์ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงเพลงประกอบ และเสียง
เหตุการณ์หรือเสียงที่นำมาใช้เป็นเอฟเฟค (Sound Effect) ให้เรื่องราวน่าสนใจ  

- โดยการลงเสียงผู้บรรยาย จะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองเกษตรสารนิเทศ ทำหน้าที่ดังกล่าว โดย
อ่านจากบทบรรยายตามที่ผู้เขียนสคริปต์ได้จัดทำขึ้น  การลงเสียง จะดำเนินการคนละส่วนกับการตัด
ต่อ แล้วจึงนำเสียงไปประกอบเข้ากับภาพที่ได้ลำดับเรื่องราวไว้แล้ว  

 - เจ้าหน้าที่ ดำเนินการนำไฟล์วีดีโอบันทึกลงเครื่อง  คัดเลือกช็อตภาพที่ต้องการแยกกลุ่มไว้ 
และทำการตัดต่อลำดับภาพด้วยโปรแกรม โดยใช้เทคนิคต่างๆ ตามหลักการผลิตสื่อวีดิทัศน์ การตัด
ต่อลำดับภาพ ในขั้นนี้ถือว่าเป็นสุดท้ายของการผลิต เป็นขั้นสำคัญอีกขั้นหนึ่งที่ต้องมีความละเอียด
รอบคอบทั้งทางด้านภาพและเสียง โดยการนำภาพต่างๆ เสียง กราฟิก มาเรียบเรียง ลำดับให้เป็น
เรื ่องราวตามบทวีดิทัศน์ที ่กำหนดไว้ พร้อมทั ้งการแก้ไข ปรับแต่งให้มีความเหมาะสม สวยงาม 
น่าสนใจติดตาม และจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของสื่อที่จะเผยแพร่อีกด้วย 

ขั้นตอนหลังการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Post – Production) 

คือ การตัดต่อลำดับภาพ หรือเป็นขั้นตอนการตัดต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน
ตามสคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่กราฟิกทำเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการ
ย้อมสี การเชื่อมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงใส่เสียงพูดซาวน์บรรยากาศ
ต่างๆ เพิ่มเติม อื่นๆ อาจมีการนำดนตรีมาประกอบเรื่องราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะดำเนินการอยู่ในห้องตัดต่อแต่มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่น การเพิ่มเทคนิคพิเศษ
ต่างๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีเฉพาะช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องและผู้
กำกับเท่านั้น (ในบางครั้งลูกค้าสามารถเข้ารับชมหรือมีส่วนร่วมในการผลิต) ระยะเวลาในขั้นตอนนี้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของบทและการบันทึกภาพ รวมถึงความยากง่ายและการใส่รายละเอียดต่างๆ
เพ่ิมเติมของงานในแต่ละ THEME เช่น 3 วัน 7 วัน หรือมากกว่า 15 วันขึ้นไป 
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(6) ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมอบหรือส่งเผยแพร่ 

 - การฉายเพื ่อตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องนำมาฉายเพ่ือตรวจสอบก่อนว่า มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 

 - การประเมินกระบวนการผลิต โดยจะประเมินความถูกต้องของเนื้อหา คุณภาพของเทคนิค
การนำเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต  โดยผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เขียนบท ผู้กำกับ
รายการ  ทีมงานการผลิต  

 - การประเมินผลผลิต ประเมินโดยกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากความน่าสนใจ ความเข้า
ในในเนื้อหาที่นำเสนอ การติดตามรายการ และสาระท่ีนำเสนอ ฯลฯ 

 - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกันตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมอบหรือส่งเผยแพร่ โดย
มีเกณฑ์การตรวจสอบให้วีดิทัศน์นั้นๆ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ได้แก่ เนื้อหา ความยาว ความ
คมชัดของภาพและเสียง คุณภาพของสื่อที่บันทึกวีดิทัศน์ ด้วยการเปิดเทปหรือแผ่นดีวีดีที่บันทึกวีดิ
ทัศน์ภายหลังทำการเขียน (Write) เสร็จสิ้น เพ่ือตรวจสอบว่าการบันทึกสมบูรณ์จริง   

(7) ส่งมอบชิ้นงานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ 

 - ส่งมอบชิ้นงานให้กับหน่วยงานหรือบุคคลเจ้าของเรื่องตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 - เก็บวีดิทัศน์ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล หรือวัสดุบันทึกอ่ืนตามความเหมาะสม  

- ในการเผยแพร่รายการวีดิทัศน์ให้กับผู้ชมรายการกลุ่มเป้าหมายนั้น เราสามารถเผยแพร่ได้ 
หลากหลายวิธี เช่น การนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting) เผยแพร่บน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย อาทิ YouTube Facebook ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 

 มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่า
จะไม่มีเอกสารหรือข้อกำหนดระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นข้อกำหนด
สากล แต่จะยึดหลักการพื้นฐานของการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์  คือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
ต่อสถานการณ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกิจกรรมตามประเด็น/หัวข้อที่
กำหนด  เพ่ือดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ 

2 วัน 

(2) การวางแผนและกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ 1 วัน 

(3) เตรียมการผลิตสื่อวีดีทัศน์ตามแผน 4 วัน 

(4) การดำเนินการถ่ายทำ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

(5) การลำดับภาพและเสียง 3 วัน 

(6) ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมอบหรือส่งเผยแพร่ 1 วัน 

(7) ส่งมอบชิ้นงานเพื่อเผยแพร่ตามภารกิจ 1 วัน 

  

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ขั้นตอน ข้อกำหนดที่สำคัญ 

1. กระบวนการก่อนการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 1. ชัดเจน 
2. ถูกต้อง 
3. คุณภาพ 

2.กระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 1. คุณภาพ 
2. ครบถ้วน  
3. รวดเร็ว 

3. กระบวนการหลังการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 1. ถูกต้อง 
2. ครบถ้วน 
3. ทันเวลา 
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8. ระบบตดิตามประเมินผล 

 

ขั้นตอน ความเสี่ยง ตัวช้ีวัด การติดตามประเมินผล 

1. กระบวนการก่อน
การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

ได้รับแจ้งกิจกรรมหรือ
โจทย์งานที่ต้องการให้
ผลิตสื่อวีดิทัศน์ใน
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด 

ทีมงานสามารถ
เตรียมการถ่ายทำทุก
ส่วนได้อย่างครบถ้วน
ก่อนการเดินทางไป
ถ่ายทำนอกสถานที่ 
หรือก่อนบันทึกเทป 

- สคริปต์พร้อมถ่ายทำ 

- แผนการทำงาน/
แผนการเดินทางที่
ชัดเจน 

2.กระบวนการผลิตสื่อวี
ดีทัศน์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

กรณีถ่ายทำนอกสถานที่ 
อาจถูกรบกวนจากปัจจัย
สภาพอากาศ ส่งผลให้
ไม่ได้ภาพตามที่ต้องการ 

  

การดำเนินการถา่ยทำ 
และตัดต่อภาพ/เสียง 
เป็นไปตามแนวคิด
หลักของหัวข้อที่
กำหนด  

การเทียบเคียง
วัตถุประสงค์ และ
สคริปต์ถ่ายทำ กับวีดิ
ทัศน์ที่ผลิตเสร็จสิ้น 

2.กระบวนการหลังการ
ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่สามารถส่งมอบ
ชิ้นงานทันตามเวลาที่
กำหนด 

สามารถดำเนินการส่ง
มอบงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในกระบวนงาน 

การบันทึกและควบคุม
เวลาการส่งมอบงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

บรรณานุกรม 
 
นายมนัส สายแก้ว.2562.รู้จักกับสื่อวีดีทัศน์เบื่องต้น.แหล่งที่มา www.home.kruthinkandan.net/   

(25 กุมภาพันธ์ 2565) 
นายอัศวิน  ขัดชุ่มแสง.2556.กระบวนการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนต์. แหล่งที่มา 

www.classroomkrubeer.wordpress.com.(25 กุมภาพันธ์ 2565) 
ปิยะดนัย  วิเคียน.2555.กระบวนการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์. แหล่งที่มา   

https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/.(25 กุมภาพันธ์ 2565) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.home.kruthinkandan.net/
http://www.classroomkrubeer.wordpress.com/
https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/


15 
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ประวัติการศึกษา  ปี 2552  ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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