
ใบความรู้ที ่1 
เร่ือง รู้จักสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้น 

 

ปจัจุบันวีดิทัศน์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหน่วยงานและชีวิตประจำวันของบุคคลทุกคนภาพ
ทุกภาพ เรื่องทุกเรื่องจากสื่อวีดิทัศน์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลทั่วไป 
เนื่องจากเป็นการบริการถึงบา้น บางรายการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและจิตวิทยา บางโฆษณา ใช้การ
นำเสนอซ้ำบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ดูจำติดตา ประทับใจ และเปลี่ยนแปลงตามสื่อนั้นๆ โดยไมรู้ตัว ทำให้วีดิ
ทัศน์เป็นสื่อที่ให้ภาพและเสียงได้สมจริง โดยใช้เครื่องรับวีดิทัศน์เป็นช่องทางสื่อสาร ภาพและการ
แสดงต่างๆ สามารถใช้กล้องบันทึกได้ง่ายเสมือนภาพถ่าย แต่ที่เหนือกว่าภาพถ่ายคือ การนำเสนอ
ภาพที่บันทึกจากกล้องวีดิทัศน์น้ัน มีการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ วีดิทัศน์ในปัจจุบัน เป็นสื่อ
อีกชนิดหนึ่งซึ่งถูกนำ มาใช้ในวงการศึกษา เนื่องจากวีดิทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพและ
เสียงไว้ได้พร้อมกัน 
สามารถแก้ไขและ
บันทึกลงใหม่ได้ อีก
ท ั ้ ง ส า ม า ร ถ น ำ
กล ับมาใช ้ใหม ่ ได้
ท ันทีดูภาพช้าและ
ภาพเร็วได้ตามความ
ต้องการ 
 
1.1  ความหมายของวีดิทัศน์ 

คําว่า “วีดิทัศน์” มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Video Tape” ซึ่งมีความหมายว่า 
แถบบันทึกวีดิทัศน์ แถบบันทึกภาพ เทปบันทึกภาพ เทปวีดิทัศน์ ซึ่งแต่เดิมคำว่า Video เป็นภาษา
ลาติน แปลว่า “ I see = ฉันเห็น” เมื ่อมาเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่า “ภาพ” ต่อมาปี พ.ศ.2525 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนะนำให้ใช้ คำว่า “ภาพทัศน์” โดยอาศัยบัญญัติคำใกล้เคียงกับ
ภาพยนตร์ คำนี ้ปรากฏในเอกสารมหาวิทยาล ัยส ุโขทัยธรรมาธิราช จนกระทั ่ง พ.ศ. 2530 
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติคำว่า “วีดิทัศน์” แทนคำว่า Video คําว่า วีดิ มาจากคำว่า วิติ ซึ่งแปลว่า 
รื่นรมย์หรือชวนให้รื่นรมย์จึงทำให้ใช้ คำว่า วีดิทัศน์ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2540) 

วีดิทัศน์ (Video) คือ มัลติมเีดียทีส่ามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้ การ
นำเสนอวิดีโอมีหลายรปูแบบ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความบันเทิง ประโยชน์ของวิดีโอมี
มากมาย นอกจากให้ความรู้ ให้ความบันเทงิ ยังสามารถสร้างรายได้ให้กบัผู้ใช้งาน เช่น วิดีโอนำเสนอ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 

รู้จักกับสื่อวีดีทัศน์เบ่ืองต้น 
สรุปและรวบรวม  : นายมนัส  สายแก้ว 

พฤศจิกายน 2562 
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วีดิทัศน์เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพ ทำหน้าที่หลักในการนำเสนอ เสียงจะเข้ามาช่วยเสรมิใน
ส่วนของภาพเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งข้ึน วีดิทัศน์เป็นสื่อในลักษณะที่นำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว
และสร้างความต่อเนื่องของการกระทำของวัตถุจากเรื่องราวต่างๆ สร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับผู้ชม เป็น
สื่อที่เข้าถึงง่าย มีความรวดเร็ว 

การผลิตวีดิทัศน์ในการศึกษานั้น เป็นเรื่องของการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อ วีดิ
ทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลัก ข้ันตอนการผลิตน้ันเหมือนกับการ
ผลิตรายการวีดิทัศน์ทั่วไป แต่จะแตกต่างกันที่
รายละเอียดความถูกต้อง น่าเช่ือถือ และการ
สื่อความหมายเพ ื ่อการเร ียนร ู ้  การสอน 
รายการวีดิท ัศน์ ท ี ่ม ีค ุณภาพนั ้นต ้องสื่อ
ความหมายหรือถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์หลักที่ตั้งเอาไว้ 
 
1.2  ลักษณะเฉพาะของวีดิทัศน์ 

1.  เป็นสื่อทีส่ามารถเห็นได้ทั้งภาพ และฟงัเสียง 
2.  มีความคงที่ของเนื้อหา 
3.  เสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงความต่อเนื่องของการกระทำ 
4.  ใช้ได้ทั้งผู้ชมทัง้ที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ ่
5.  เสนอได้ทั้งภาพจริงและกราฟิกต่างๆ 
6.  สามารถเกบ็เป็นข้อมลูและนำมาเผยแพร่ได้หลายครัง้ 
 

1.3  จุดเด่นของวีดิทัศน์ท่ีได้เปรียบสื่อชนิดอ่ืนๆ 
1.  สามารถนำเสนอภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว 
2.  สามารถนำเสนอภาพที่ใหญ่มากมาให้ดูได้ เช่น ภาพโลก 
3.  สามารถนำเสนอภาพที่เล็กมาให้ดูได้ เช่น สัตว์ขนาดเล็กพวกไฮดรา 
4.  สามารถนำเสนอภาพจากที่ห่างไกล/ภาพเหตุการณ์ในอดีต 
5.  สามารถนำเสนอภาพที่หายาก เช่น ภูเขาไฟระเบิด 
6.  สามารถทำภาพที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วให้ช้าลง 
7.  สามารถทำภาพที่เกิดข้ึนช้ากินเวลานานใหร้วดเร็ว เช่น การบานของดอกไม้ 
8.  สามารถนำเสนอแทนภาพจริงที่เป็นอันตราย เช่น การทดลองทางเคมี 

 
1.4  ประโยชน์ของวีดิทัศน์ 

วีดิทัศน์ (Video) เป็นสื่อที่เหมาะสมสำหรบัใช้เพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์เป็นสือ่ที่
สามารถทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพน่ิง หรือภาพเคลื่อนไหว และทำให้ผู้เรียนได้ยินเสียงที่
สอดคล้องกับภาพน้ันๆ ด้วย วีดิทัศน์สามารถใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล เป็นสิงที่สามารถช่วยให้ผู้เรยีน
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เห็นสิ่งที่ควรเห็น และยังจัดความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลองต่าง ๆ  ได้ เพราะผู้สาธิต
สามารถจัดเตรียม และจัดทำวีดิทัศน์อย่างถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้จริง นอกจากนั้นการใช้วีดทิัศน์
สามารถเลือกดูภาพช้า หรือหยุดดูเฉพาะภาพได้ การบันทึกภาพวีดิทัศน์สามารถกระทำได้ทั้งในห้อง
ถ่ายภาพ (Studio) และห้องปฏิบัติการ ซึ่งเราสามารถตัดต่อส่วนที่ไม่ต้องการ หรือเพิ่มเติมส่วนใหมล่ง
ไปได้  

วีดิทัศน์เป็นสื่อที่สามารถตรวจเช็ค
ภาพได้ทันที และในขณะที่ถ่ายภาพถ้าไม่
พอใจก็สามารถลบทิ้ง และบันทึกใหม่ได้ 
สำหรับเสียงก็สามารถบันทึกลงในแหล่ง
บันทึก ไปพร้อม ๆ กับการบันทึกภาพได้
ทันที ในข้ันตอนของการตัดต่อทำได้โดยง่าย 
และไม่จำเป็นต้องแยกการบันทึกเส ียง
ต่างหากเหมือนกบภาพยนตร์ 

1.5  สรุปคณุค่าและประโยชนข์องวีดิทัศน์  
1.  ผู้ชมได้เห็นภาพ และได้ยินเสียงไปพร้อม ๆ กัน ซึง่เป็นการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 2 

ทาง ซึ่งยอมดีกว่าการรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผสัอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 
2.  ผู้ชมสามารถเข้าในกระบวนการทีซ่ับซ้อนได้โดยอาศัยศักยภาพของเครือ่งมือ 
3.  การผลิตวีดิทัศน์ทีส่ามารถย่อ ขยายภาพ ทำให้ภาพเคลือ่นที่ช้า เร็ว หรือหยุดนิ่งได้ แสดง 

กระบวนการทีม่ีความต่อเนื่อง มีลำดับข้ันตอนได้ในเวลาที่ตอ้งการ โดยอาศัยเทคนิคการถ่ายทำ และ
เทคนิคการตัดต่อ 

4.  บันทึกเหตกุารณ์ในอดีต และหรือ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่างสถานที่ ต่างเวลา แล้วนำมาเปิด
ชมได้ทันที 

5.  เป็นสื่อที่ใช้ได้ทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และใช้กับมวลชนทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกระดบัช้ัน 

6.  วีดิทัศน์ที่ไดร้ับการวางแผนการผลิตที่ดี และผลิตอย่างมคุีณภาพ สามารถใช้แทนครูได้ ซึ่ง
จะเป็นการลดปญัหาการขาดแคลนครูไดเ้ป็นอย่างดี 

7.  ใช้ได้กับทุกข้ันตอนของการสอน ไมว่าจะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน ข้ันระหว่างการสอน 
หรือข้ันสรปุ 

8.  ใช้เพือ่การสอนซ่อมเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.  ใช้เพือ่บันทึกภาพที่เกิดจากอุปกรณ์การฉายได้หลายชนดิ เช่น ภาพสไลด์ ภาพยนตร์ โดย

ไม่จำเป็นต้องใช้เครือ่งฉายหลายประเภทในห้องเรียน 
10.  ใช้เป็นแหล่งสำหรับให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยการทำห้องสมุดวีดิทัศน์ ใช้

ในการฝึกอบรมผู้สอนด้วยการบันทึกการสาธิตวิธีการสอน การบันทกึรายการ หรอืการจัดการศึกษา
ใหม่ ๆ 
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11.  ช่วยปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนของครู โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบจุลภาค (Micro 
teaching) การเรียนรู้แบบเปิด (Open Learning) และการศึกษาทางไกล (Distance Education) 

1.6  รูปแบบของรายการวีดิทัศน ์

รูปแบบรายการวีดิทัศน์ หมายถึง เทคนิค วิธีการ และลักษณะในการนำเสนอเนื้อหาสาระ 
ข้อมูลข่าวสารจากผู้ผลิต (ผู้ส่งสาร) ไปยังผู้รับสาร (ผู้ชม) ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้
ผู้ชมเกิดความเข้าใจและสื่อความหมายได้อย่างอยู่ต้อง 

1. รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue Program 
Format) เป็นรายการที ่ผู ้ปรากฏตัวพูดคุยกับผู้ชมเพียง
หนึ่งคน ส่วนมากจะมีภาพประกอบเพื่อมิให้เห็นหน้าผู้พูด
อยู่ตลอดเวลา ผู้ที่มาบรรยายควรเป็นผู้ที่มีความสามารถ 
และเช่ียวชาญในเนื้อหาที่จะพูดเพื่อให้ผู้ชมสนใจ 

  2. รูปแบบสนทนา (Dialogue Program 
format)  เป็นรายการทีผู่้ดำเนินการอภิปราย 1 คน และมี
ผู้ร่วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาสนทนาพูดคุยกันถึง
เรื่องราวต่างๆ มกีารถามคำถามสนทนากัน แสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไม่
จำเป็นต้องมผีู้ดำเนินรายการ ใครจะพูดกอ่นพูดหลัง หรือ
จะพูดเสรมิกันได้ตามแต่ผูอ้อกรายการจะเห็นสมควร 

3. 
รูปแบบอภิปราย (Discussion Program format) เป็น
รายการที่ผู้ดำเนินรายการอภิปรายหนึ่งคนปูประเด็นคำถาม
ให้ผู้ร่วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คน ผู้
อภิปรายแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อ
ประเด็นต่าง ๆ 

4. ร ู ป แบบส ั มภาษณ์  ( Interview Program 
format) เป็นรายการที่มีผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ คือ 
วิทยากรและพิธีกรมาสนทนากัน 
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5. รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (Quiz Program format) มักเป็นรายการบันเทิงเป็นส่วน
ใหญ่ โดยให้ผู้ชมทางบ้านเล่นเกมแข่งขันกนตามที่ผู้จัดกำหนดให้ หรือตอบปัญหาต่าง ๆ รายการ 

ประเภทนี้ นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้ไปด้วย 
6. รูปแบบสารคดี (Documentary Program format) เป ็นรายการที่

เสนอเนื ้อหาด้วยภาพและเสียงบรรยาย
ตลอดรายการโดยไม ่ม ีพ ิธ ีการ ซ ึ ่ ง เป็น
ร ูปแบบรายการท ี ่ ให ้ท ั ้ งความร ู ้  ความ
เพลิดเพลิน เร้าอารมณ์ และโน้มน้าวจิตใจ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
6.1 สารคดีเต็มรูป เป็นการดำเนินเรื่อง

ด้วยภาพและเนื้อหาตลอดรายการ 
6.2 กึ ่งสารคดีกึ ่งพูดคนเดียว (Semi 

Documentary) เป ็นรายการที ่ม ีผ ู ้ดำเนินรายการทำ
หน้าที่เดินเรื่องพูดคุยกับผู้ชมและให้เสียงบรรยายตลอด
รายการ นอกนั้นเป็นภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ 

7. ร ูปแบบละคร (Dramatically style) เป็น
การจัดรายการโดยใช้การแสดงเป็นหลักในการเดินเรื่องให้
เหมือนจริงมากที่สุด อาจจัดฉากขึ้นในสตูดิโอ หรือออกไป
ถ่ายทำในสถานที่จริง ๆ  ก็ได้ในทางการศึกษาใช้ละครเพื่อ
จำลองสถานการณ์ชีวิตคนในสังคม โดยสอดแทรกเนื้อหาไว้
ในบทสนทนาและภาพที่ปรากฏโดยผู้ชมไม่รู้ตัว  

  8. รูปแบบสารละคร (Docu - Drama 
Program format) เป็นรายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดีเข้ากับรปูแบบละครหรือการนำละครมา

ประกอบรายการที่เสนอเนือ้หาบางส่วน มิใช่เสนอเป็น
ละครทัง้รายการ เพือ่ให้การศึกษาความรู้และแนวคิด 

9. รูปแบบสาธิต (Demonstration Program 
format) เป็นรายการที่เสนอข้ันตอนในการทำสิง่ต่าง ๆ  ให้
ผู้ชมนำไปปฏิบัติหรือทดลองทำด้วยตนเอง เป็นงานฝีมือ
ต่าง ๆ 

10. รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music 
Program Format) เป็นรายการเพือ่ความบันเทิง โดย
นำเสนอการบรรเลงดนตรี และการใช้เพลง มี 4 ลกัษณะ 
คือ 
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10.1 แบบมีวงดนตรี และนกัร้องมาแสดงสดในสตูดิโอ 
  10.2 ให้นักร้องมาร้องควบคู่ไปกับเสียงดนตรทีี่บันทกึมาแลว้ 

10.3 ให้นักร้องและนักดนตรีมาแสดง แต่ใช้เสียงทีบ่ันทกึมาแล้ว 
10.4 แบบมีภาพประกอบ หรือ Music VDO 

    ยกเว้น การแสดงเพื่อสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมของไทย ท่องไปกบัดนตรี
ไทย ซึ่งถือว่าเป็นรายการศึกษาได้
ประเภทหนึง่ 

11. รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Program 
format) เป็นรายการที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริง
ในขณะนั้น 

12. รูปแบบนิตยสาร (Magazine Program 
format) หรือรายการแมกกาซีน เป็นรายการที่
นำเสนอแบบเดียวกับนิตยสารสือ่สิง่พิมพ์ 

 
 
 
 
13. รูปแบบข่าว(New Program format) เป็น

รายการที่นำเสนอรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญเป็นที่สนใจ
ของประชาชน ลักษณะรายการมีผู้บรรยาย 2-3 คน และจัดฉากหลังให้สวยงาม เพื่อให้ไม่น่าเบื่อ 
พ ร ้ อ ม กั บ เหตุการณ์ที่กำลังรายงาน 

  14. รูปแบบสถานการณ์จำลอง (Contrived 
Program format) ส่วนใหญ่ใช้ในการศึกษาเฉพาะ
กรณี มี ลักษณะสร้างสถานการณ์ข้ึนมา เพือ่ใช้
เป็นกรณี ตัวอย่างในการศึกษา เช่น สถานการณ์
จำลองการ แนะแนว สถานการณ์จำลองการสอน 

  15. รูปแบบการสอนโดยตรง (Direct 
Teaching Program format) เป ็นการนำเสนอการสอนของครูแต่ละวิชา โดยมีผ ู ้ เร ียนเป็น
กลุ่มเป้าหมาย มีวิธีการอยู่ 3 รูปแบบ 
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15.1 ถ่ายทอดรายการสดด้วยกล้องวงจรปิด อาจใช้ห้องเรียนขนาดใหญ่หรือ
ถ่ายทอดไปยังห้องต่าง ๆ  ในบริเวณใกล้เคียง ผู้เรยีน
สามารถเห็นเหตุการณ์ในห้องเรียนปกติ 

15.2 ถ่ายทอดออกอากาศไปทาง
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

15.3 บันทกึเทปโทรทัศน์ เป็นการ
ลดข้อบกพร่องในการนำเสนอ 

  
  16. รูปแบบโต้วาที (Debate Program format) เป็นวิธีการพูดแบบโต้วาทีมานำเสนอ 
โดยผู้ดำเนินรายการจะต้องตั้งญัตติหรอืหัวข้อทีเ่ป็น
ประโยชน์ และน่าสนใจ มีความสามารถในศิลปะการ
พูดเพื่อสร้างบรรยากาศ และประสานฝ่ายเสนอ และ
ฝ่ายค้านให้กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
  17. รายการปกิณกะบ ันเท ิงหร ือวาไรตี้  
(Variety Program format) รายการท ี ่ รวบรวม
ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้
ชอบที่หลากหลาย ซึ ่งมีความสนใจในการชมต่างกัน 
รูปแบบรายการมีทั้งการแสดงดนตรี ร้องเพลง ละคร
สั ้น เกม สาธิต สนทนาและสัมภาษณ์ผู ้ร่วมรายการ 
หรือการแสดงอื่น ๆ ในรายการ มีพิธีกรเป็นผู้ดำเนิน
รายการและสร้างสีสันให้กับรายการ 
 
 
 
1.7  องค์ประกอบงานวีดีทัศน ์

  ตัวอักษร (Text) ตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรม
มัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกต์โดยมากมี
ตัวอักษรให้ผู้เขียนเลือกได้หลาย ๆ  แบบ 
และสามารถที่จะเลือกสีของตัวอักษรได้
ตามต้องการ นอกจากนั ้นยังสามารถ
กำหนดขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการ 
การโต้ตอบกับผู ้ใช้ก็ยังนิยมใช้ตัวอักษร 
รวมถึงการใช้ตัวอักษรในการเชื ่อมโยง
แบบปฏิสัมพันธ์ได้  เช่น การคลิกไปที่
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ตัวอักษรเพื่อเช่ือมโยงไปนำเสนอ เสียง ภาพกราฟิก หรือเล่นวีดิทัศน์ เป็นต้น นอกจากนี้ตัวอักษรยัง
สามารถนำมาจัดเป็นลักษณะของเมนู (Menus) เพื่อให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลที่จะศึกษาได้  โดยคลิกไปที่
บริเวณกรอบสี่เหลี่ยมของมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ 

             ภาพนิ่ง (Still Images) ภาพน่ิงเป็นภาพกราฟิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย หรือ 
ภาพวาด เป็นต้น ภาพนิ่งมีบทบาทสำคัญต่อมัลติ-มีเดียมาก ทั้งนี้เนื่องจากจะให้ผลในเชิงของการ
เรียนรู้ด้วยการมองเห็นไม่ว่าจะดูโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ จะมีภาพเป็นองค์ประกอบเสมอ 
ดังคำกล่าวที่ว่า “ภาพหนึ่งภาพมีคุณค่าเท่ากับคำถึงพันคำ” ดังนั้นภาพนิ่งจึงมีบทบาทมากในการ
ออกแบบมัลติมีเดียที่มีตัวอักษรและภาพนิ่งเป็น GUI (Graphical User Interface) ภาพนิ่งสามารถ
ผลิตได้หลายวิธี อย่างเช่น การวาด (Drawing) การสแกนภาพ (Scanning) เป็นต้น 

             ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพเคลื่อนไหวจะหมายถึง การเคลื่อนไหวของลูกสูปและ
วาล์วในระบบการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจระบบการทำงาน
ของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นภาพเคลื่อนไหว
จึงขอบข่ายตั้งแต่การสร้างภาพด้วยกราฟิกอย่างง่าย 
พร้อมทั้งการเคลื่อนไหวกราฟิกนั้น จนถึงกราฟิกที่มี
รายละเอียดแสดงการเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจ ก็มี 
Autodesk Animator ซึ่งมีคุณสมบัติดีทั้งในด้านของ
การออกแบบกราฟิกละเอียดสำหรับใช้ในมัลติมีเดีย
ตามต้องการ  

             การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Links) การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์จะ
หมายถึงการที่ผู ้ใช้มัลติมีเดียสามารถเลือกข้อมูลได้ตามต้องการ โดยใช้ตัวอักษรหรือปุ่ มสำหรับ
ตัวอักษรที่จะสามารถเชื่อมโยงได้จะเป็นตัวอักษรที่มีสีแตกต่างจากอักษรตัวอื่น ๆ ส่วนปุ่มก็จะมี
ลักษณะคล้ายกับปุ่มเพื่อชมภาพยนตร์ หรือคลิกลงบนปุ่มเพื่อเข้าหาข้อมูลที่ต้องการ หรือเปลี่ยน
หน้าต่างของข้อมูลต่อไป 

             วีดิทัศน์ (Video) การใช้มัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับการนำเอาภาพยนตร์วีดิ
ทัศน์ ซึ่งอยู่ในรูปของดิจิตอลรวมเข้าไปกับโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้น  โดยทั่วไปของวีดิทัศน์จะ
นำเสนอด้วยเวลาจริงที่จำนวน 30 ภาพต่อวินาทีในลักษณะนี้จะเรียกว่าวีดิทัศน์ดิจิตอล  (Digital 
Video) คุณภาพของวีดิทัศน์ดิจิตอลจะทัดเทียมกับ
คุณภาพที่เห็นจอโทรทัศน์ ดังนั้นทั้งวีดิทัศน์ ดิจิตอล
และเสียงจึงเป็นส่วนที่ผนวกเข้าไปสู ่การนำเสนอ
และการเขียนโปรแกรมมัลติมีเดียว วีดิทัศน์สามารถ
นำเสนอได้ทันทีด้วยจอคอมพิวเตอร์ ในขณะที่เสียง
สามารถเล่นออกไปยังลำโพงภายนอกได้โดยผ่าน
การ์ดเสียง (Sound Card) 



-9- 
 

รู้จักกับสื่อวีดีทัศน์เบ่ืองต้น 
สรุปและรวบรวม : นายมนัส  สายแก้ว 

1.8  กระบวนการผลิตวีดิทัศน ์

การผลิตรายการวีดิทัศน์ เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งต้องมีผู้นำที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มี
ความสามารถในการวางแผนดำเนินการและตัดสินใจได้ดี ในฐานะผู้กำกับรายการ เพราะผู้กำกับ
รายการจะทำหน้าที่ในการพัฒนาแนวทางดำเนินรายการด้านเทคนิคการผลิต และด้านความคิด
สร้างสรรค์การผลิต ตลอดจนถึงการลงมือการผลิต โดยให้คำปรึกษาหารือ แนะนำตลอดรายการ 
ตั ้งแต่ขั ้นประชุมก่อนการวางแผนไปถึงขั ้นตอนสุดท้ายของการลำดับภาพ และการถ่ายทอด
ออกอากาศ  

การผลิตวีดิทัศน์จะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวางแผนการผลิต และการทำงาน
ของฝ ่ ายสร ้ า งสรรค ์ท ี ่ ด ี  โ ดยอา ศัย
จินตนาการ ความอดทนและความรู้ รวมทั้ง
ศิลปะหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั ้นการผลิต
รายการวีดิทัศน์ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ผูผ้ลิตต้องศึกษาและเข้าใจขอบ 
เขตเนื้อหาเรือ่งราวที่จะผลิตเป็นอย่างด ี

2. ผูผ้ลิตต้องเข้าใจพื้นฐานของ
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ชมให้มากที่สุด เช่น พื้นฐานประสบการณ์ เพศ วัย และความสนใจ เป็นต้น  

3. ต้องมีการวางแผนในการผลิตให้ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และผู้ชมเข้าใจได้ง่าย
หลักการพื้นฐานในการวางแผนผลิตรายการวีดิทัศน์ไว้ 4 ประการ คือ 

3.1 Why : (ผลิตรายการทำไม) ในการผลิตรายการก่อนอื่นใดทั้งหมด ผู้ผลิตจะต้อง
เข้าใจตนเองอย่างชัดเจนก่อนว่ามีวัตถุประสงค์อะไร หรือมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำการผลิต เช่น 

- เพื่อการสอน (รายการเพือ่การศึกษา) 
- เพื่อแจง้ข่าวสาร (รายการข่าว) 
- เพื่อบันทึกเหตุการณ์ (รายการสารคดี) 
- เพื่อให้ความเพลิดเพลิน (รายการบันเทงิ) 

3.2 Who : (เพื่อใคร) ข้อสำคัญตอ่มาก็คือ ผู้ชมที่เป็นเป้าหมายคือใคร เช่น 
- เด็กนักเรียน นักศึกษา 
- ครู ปัญญาชน 
- ผู้ใหญ ่
- ผู้ชมทั่วไป 

3.3 What : (ผลิตเรื ่องอะไร) เมื ่อกำหนดเป้าหมายขอกลุ่มผู ้ชมได้แล้ว จะต้อง
กำหนดเนื้อหาสาระ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย เช่น 

- จะสอนเรื่องอะไร 
- จะแจง้ข่าวอะไร 
- จะบันทึกเหตุการณ์อะไร 
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- จะให้ความบันเทงิอะไร 
3.4 How : (รูปแบบอย่างไร) ในการผลิตรายการวีดิทัศน์ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบว่าจะผลิตรายการในรูปแบบใด จึงจะสอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด เช่น 
- รูปแบบการอ่านรายงาน (Announcing) 
- รูปแบบการสนทนา (Dialogue) 
- รูปแบบสารคดี (Documentary) 
- รูปแบบละคร (Drama) 

4. มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เทคนิควิธีการในการผลิตโดยทั่วไป เช่น เข้าใจการ
ถ่ายภาพ มุมมองภาพในระยะต่าง ๆ การเขียนบท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับกับการผลิต 

5. ต้องตระหนักว่าทุกภาพ ทุกเสียงที่แพร่ไปถึงผู้ชมต้องมีความหมายกระจา่งชัดในตัวของมนั
เอง ทั้งนี้สื่อวีดิทัศน์เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถซักถาม และตอบโต้ตอบได้ 

6. ผูผ้ลิตจะต้องเตรียมการให้ครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
6.1 เนื้อหาของรายการ (Program Content) เนื้อหาของรายการจะต้องน่าสนใจ

และดึงดูดผู้ชม 
6.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ (Budget) ผู้ผลิตรายการต้องคำนึงถึงงบประมาณ

ในการผลิตแต่ละครั้ง 
6.3 บทวีดิทัศน์ ผู้ผลิตรายการต้องเขียนบทหรือจา้งเขียนบท และต้องนำบทวีดิทัศน์

ที่เรียบร้อยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการผลิต 
6.4 ผู ้ร ับผิดชอบในการผลิต (Teams) ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการผลิต ผู ้ผลิต 

ผู้เขียนบท ผู้กำกับรายการ ผู้จัดการกองถ่าย และฝ่ายทำหน้าที่หลังกองถ่าย 
6.5 ตัวแสดง (Talent) ควรเลือกผู้แสดงใหส้อดคล้องกับบทวีดิทัศน์ 
6.6 อุปกรณ์ทางเทคนิค (Technical Facilities) ได้แก่ ฉากและวัสดุ โดยผู้ผลิตต้อง

คุยเกี ่ยวกับแนวคิดของรายการกับผู้ออกแบบฉาก เพื ่อให้ออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของรายการวีดีทัศน์ 

ดังนั้นก่อนการผลิตรายการวีดิทัศน์ ผู้ผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
วางแผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใช้อุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลิต 
 
1.9  ขั้นตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน ์

ก่อนการผลิตรายการวีดิทัศน์ ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวาง
แผนการผลิต การเตรียมการผลิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการผลติรายการ
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็นข้ันตอนของการผลิตรายการวีดิทัศน์ได้ 3 ข้ันตอน (3P) ดังนี้  

1.9.1  ขั้นเตรียมการผลิตวีดิทัศน์ (Pre-Production)  
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นับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนเริ่มทำการผลิตรายการ ได้แก่ การ
เตรียมข้อมูล การกำหนดหรือวางเค้าโครงเรื่อง การประสานงาน กองถ่ายกับสถานที่ถ่ายทำ ประชุม
วางแผนการผลิต การเขียนสคริปต์ การจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์การถ่ายทำ อุปกรณ์การบันทึกเสียง 
ห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อ กล้องวีด ีโอถ่ายทำ 
อุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์แสง การเตรียมตัวผู้
ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ทีมงาน ทุกฝ่าย การ
เด ินทาง อาหาร ท ี ่พ ัก  ฯลฯ หากจ ัดเตร ียม
รายละเอียดในข้ันตอนนี้ได้ดี ก็จะส่งผลให้ขั้นตอน
การผลิตงานทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
           1. การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง เรื่องราวที่จะนำมาผลิตเป็นรายการวีดิ
ทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจแรกของผู้ผลิตรายการที่จะต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองว่า แนวคิดคิดที่ได้นั้นดี
อย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไรต่อผู้ชม การหา
แนวคิดหรือเรื ่องราว จ ึงเป ็นงานที ่จะต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการคอนข้างสูง 
           2. การกำหนดว ัตถ ุประสงค์  
(Objective) เม ื ่อได ้ เร ื ่องท ี ่จะทำการผล ิตา
รายการแล้ว เป็นการคาดหวังถึงผลที่จะเกิดกับ
ผู้ชมเมื่อได้รับชมรายการไปแล้ว ทุกเรื่องที่นำมา
จัดและผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตจะต้องกำหนด
วัตถุประสงค์วามุ่งจะให้ผู้รับได้รับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมในด้านใดบ้าง การ
กำหนดวัตถุประสงค์อาจตั้งหลายวัตถุประสงค์ก็ได ้
           3. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เมื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์
แล้ว ขั้นต่อไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นการทำความรู้ผู้ชมในแงมุ่ม
ต่าง เกี่ยวกับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความสนใจ ความต้องการ และจำนวนผู้ชม เพื่อให้สามารถ
ผลิตรายการได้ตรงความต้องการมากที่สุด 
           4. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเนื้อหา และ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการผลิตแล้วนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระ และข้อมูลที่ถูกตอ้ง
ทันสมัย น่าสนใจ และเพิ ่มความน่าเชื ่อถือ การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหน้าที่ของผู ้ผลิตที่จะต้อง
ทำการศึกษาจาก ตำรา เอกสาร ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และข้อมูล และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน ทำการลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อการนำเสนอที่เหมาะสม และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 
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           5. การเขียนบทวีดิทัศน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการที ่ต่อเนื ่องจากการ
กำหนดแนวคิดจนถึงการวิเคราะห์เนื้อหา จนได้ประเด็นหลักและประเด็นย่อยของรายการ แล้วนำมา
เขียนเป็นบท ซึ่งเป็นการกำหนดลำดับก่อนหลังของการนำเสนอภาพและเสียง เพื่อให้ผู้ชมได้รับ
เนื ้อหาสาระตามวัตถุประสงค ์ที่
กำหนดไว้ โดยระบุล ักษณะภาพ 
และเสียงไว้ชัดเจน นอกจากนั้นบท
รายการว ี ด ิ ท ั ศน ์ ย ั ง ถ ่ า ย ทอด
กระบวนการในการจ ัดรายการ
อ อ ก ม า เ ป ็ น ต ั ว อ ั ก ษ ร แ ล ะ
เ คร ื ่ อ ง ห ม ายต ่ า ง  ๆ  เ พ ื ่ อ สื่ อ
ความหมายให้ผู้ร่วมการผลติรายการ
ได้ทราบ และดำเนินการผลิตตาม
หน้าที่ของแต่ละคน 
           6. การกำหนดวัสดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยที่ผู้ผลิตรายการจะต้อง
ทราบว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้าง ซึ่งต้องกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ดงักล่าว 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดหา และเตรียมการต่อไป 
           7. การกำหนดผู้แสดง หรือผู้ดำเนินรายการ ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาและรูปแบบของรายการที่จะนำเสนอ 
           8. การจัดทำงบประมาณ โดยทั่วไปจะมีการตั้งงบประมาณไว้ก่อนแล้ว แต่ในข้ันน้ีจะ
เป็น การกำหนดการใช้งบประมาณโดยละเอียด ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการผลิต เช่น 
ค่าตอบแทนผู้รวมดำเนินการผลิตรายการ ค่าผลิตงานกราฟิก ค่าวัสดุรายการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เป็นต้น 

 1.9.2  ขั้นการผลิตวีดีทัศน ์(Production) 
  เป็นขั้นตอนการดำเนินการถ่ายทำตามเส้นเรื่องหรือบทตามสคริปต์ทีมงานผู ้ผลิต 
ได้แก่ ผู้กำกับ ช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง ช่างศิลป์ และทีมงานจะทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ 
รวมทั้งการบันทึกเสียง ตามที่กำหนดไว้ในสคริปต์ อาจมีการเดินทางไปถ่ายทำยังสถานที่ต่างๆ ทั้งใน
ร่มและกลางแจ้ง มีการสมัภาษณ์ จัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรือในสตูดิโอ ข้ันตอนน้ีอาจมีการถ่ายทำ
แก ้ไขหลายคร ั ้ งจนเป ็นท ี ่พอใจ ( take) 
นอกจากนี้อาจจะเป็นต้องเก็บภาพ/เสียง
บรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพื่อ
ใช้ในการขยายความ(insert) เพื่อให้ผู้ชมได้
เห ็นและเข ้าใจรายละเอ ียดมากย ิ ่ ง ข้ึน 
โดยทั่วไปจะมีการประชุมเตรียมงาน และ
มอบหมายงานให้กับผู ้เชี ่ยวชาญในแต่ละ
ด้านและนั้นคือการทำงานของทีม 
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  องค์ประกอบของขั้นการผลิตสื่อวีดีทัศน์ 
           1. ด้านบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทัศน์เป็นการทำงานที่เป็นทีม ผู้ร่วมงานมา
จากหลากหลายอาชีพที่มีพื้นฐานที่ต่างกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น 
ขึ้นอยู่กับทีมงานที่ดี มีความความเข้าใจกัน พูดภาษาเดียวกัน รู้จักหน้าที่ และให้ความสำคัญซึ่งกัน
และกัน 
           2. ด้านสถานท่ี สถานที่ในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในห้องผลิต
รายการ และภายนอกห้องผลิตรายการ สำหรับการผลิตรายการในห้องผลิตรายการ (Studio) นั้น 
ผู้ผลิตจะต้องเตรียมการจองห้องผลิต และตัดต่อรายการล่วงหน้า กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน กำหนด
ฉากและวัสดุอุปกรณ์ประกอบฉากให้เรียบร้อย ส่วนการเตรียมสถานที่นอกห้องผลิตรายการ ผู้ผลิต
จะต้องดูแลในเรื่องของการควบคุมแสงสว่าง ควบคุมเสียงรบกวน โดยจะต้องมีการสำรวจสถานที่จริง
ก่อนการถ่ายทำ เพื ่อทราบข้อมูลเบื ้องต้น และเตรียมแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ เพื ่อจะได้
ประหยัดเวลาในการถ่ายทำ 
           3. ด้านอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผู้กำกับฝ่ายเทคนิคจะเป็นผู้สั่งการเรื่องการ
เตรียมอุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องวีดิทัศน์ ระบบเสียง และระบบแสงและเครื ่องบันทึกภาพ 
นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองบางอย่างให้พร้อมด้วย ทั้งนี้เพื่อชวยแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้อย่างทันทวงที 
  4. ด้านผู้ดำเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ การเตรียมผู้จะปรากฏตัวบนจอโทรทศัน์
เป็นสิงที่จำเป็น โดยเริ่มจากการคัดเลือก ติดต่อ ซักซ้อมบทเป็นการล่วงหน้า โดยให้ผู้ดำเนินรายการ 
และผู้ร่วมรายการได้ศึกษาและทำความเข้าใจในบทของตนเองที่จะต้องแสดง เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใน
การถ่ายทำ 

 1.9.3 ขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) 
  การตัดต่อลำดับภาพ หรือเป็นข้ันตอนการตัดต่อเรยีบเรียงภาพและเสียงเข้าไว้ด้วยกนั
ตามสคริปต์หรือเนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้จะมีการใส่กราฟิกทำเทคนิคพิเศษภาพ การแต่งภาพการ
ย้อมสี การเชื่อมต่อภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงใส่เสียงพูดซาวน์บรรยากาศ
ต่างๆ เพิ่มเติม อื่นๆ อาจมีการนำดนตรีมาประกอบเรื่องราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิ ่งข้ึน 
ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่จะดำเนินการอยู่ในห้องตัดต่อแต่มีข้อจำกัดหลายอย่างเช่น การเพิ่มเทคนิคพเิศษ
ต่างๆ ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและซับซอ้นมากยิ่งข้ึนมีเฉพาะช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องและผู้
กำกับเท่านั ้น (ในบางครั ้งล ูกค้า
สามารถเข้ารับชมหรือมีส่วนร่วมใน
การผลิต) ระยะเวลาในขั ้นตอนนี้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของบทและการ
บันทึกภาพ รวมถึงความยากง่ายและ
การใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมของ
งานในแต่ละ THEME เช่น 3 วัน 7 
วัน หรือมากกว่า 15 วันข้ึนไป  
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รู้จักกับสื่อวีดีทัศน์เบ่ืองต้น 
สรุปและรวบรวม : นายมนัส  สายแก้ว 

  องค์ประกอบของขั้นการหลังการผลิต (Post-Production) มีดังนี้ 
           1. การลำดับภาพ หรือการตัดต่อ (Editing) เป็นการนำภาพมาตัดต่อให้เป็น
เรื่องราวตามบทวีดิทัศน์ โดยใช้เครื่องตัดต่อ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการตัดต่อน้ีมี 2 ลกัษณะ คือ 
   1) Linear Editing เป็นการตัดต่อระหว่างเครื่องเล่น/บันทึกวีดิทัศน์ 2 เครื่อง 
โดยให้เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องต้นฉบับ (Master) และอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบันทึก (Record) ใน
ปัจจุบันไมนิยมใช้แล้ว เนื่องจากการตัดต่อลักษณะนี้ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน และใช้
เวลานานมาก 
   2) Non-Linear Editing เป็นการติดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ ซึ่ง
เป็นการตัดต่อที่รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
           2. การบันทึกเสียง (Sound Recording) จะกระทำหลังจากได้ดำเนินการตัดต่อ
ภาพตามบทวีดิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ
ลงไป 
           3. การฉายเพ่ือตรวจสอบ (Preview) หลังจากตัดต่อภาพ และบันทึกเสียงเรียบรอ้ย
แล้วจะต้องนำมาฉายเพื่อตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ 
           4. ประเมนิผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลงัการผลิต ซึง่มี 2 
ลักษณะ คือ 

 1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินด้านความถูกต้องของ
เนื้อหาคุณภาพของเทคนิคการนำเสนอ ความสมบูรณ์ของเทคนิคการผลิต โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
ผู้เขียนบท ผู้กำกับรายการ ทีมงานการผลิต 

   2) การประเมินผลผลิต ซึ่งจะเป็นการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเปน็หลัก โดยจะ
ประเมินในด้านของความน่าสนใจ ความเข้าใจในเนื้อหา และสาระที่นำเสนอ 
   3) การเผยแพร่ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายให้ได้มากทีส่ดุ 
เท่าที่จะทำได้ และควรเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของผู ้ใช้ เพื ่อนำมาแก้ไขเรื ่องอื ่น ๆ 
ต่อไป 
 ดังนั ้นก่อนการผลิตวีดิทัศน์ ผู ้ผลิต
จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การวางแผน  การเตรียมการผลิต การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิต และการประเมินผลการ
ผลิตรายการ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 


