บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หลังจากที่ ผจู ้ ดั ทาได้ไปสหกิ จและปฏิ บตั ิงานมาตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม – 2 กันยายน
พ.ศ. 2559บริ ษทั 2S2P Entertainment จากัด ตาแหน่งผูต้ ดั ต่อรายการฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ทางช่อง 5
ทาให้ผจู้ ดั ทาได้เข้าใจในการทางานในบทบาทหน้าที่ ผตู ้ ดั ต่อรายการมากขึ้ น ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้ ใน
เรื่ องของเทคนิ คต่างๆในการตัดต่อ ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ประสบการณ์มากขึ้นในการทางานในบทบาท
หน้าที่ผตู ้ ดั ต่อรายการ สามารถสรุ ปผลรายงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
5.1.1 สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่1 ที่กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ผตู ้ ดั ต่อรายการฮ็อต
ไลน์ไทยแลนด์ บริ ษทั 2S2P Entertainment จากัด ปรากฏว่า บทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการ ต้อง
ท างานตามสคริ ป ท์ เ นื้ อ หาของครี เ อที ฟ รายการ และมี ห น้ า ที่ ห าภาพและเสี ย งให้ ส อดคล้อ ง
กับสคริ ปท์รายการก่อนที่จะทาการตัดต่อ โดยใช้แนวคิดบทบาทหน้าที่ของผูต้ ดั ต่อรายการ กลไก
ของการตัดต่อนั้นเป็ นเรื่ องง่ ายๆ แต่ผลกระทบที่เกิ ดจากการตัดสิ นใจของผูต้ ดั ต่อนั้นเป็ นเรื่ องที่
จ าเป็ นต้ อ งใช้ เ วลาและประสบการณ์ การตั ด ต่ อ ยัง เป็ นสถานที่ จุ ด นั ด พบกั น ของภาพ
กราฟฟิ ก ดนตรี เสี ยง เอฟเฟค และอื่นๆ
5.1.2 สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ที่กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาเทคนิคการทางานในการตัดต่อสกู๊ป
ข่าวรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์” ผูต้ ดั ต่อ ต้องมีความรู้ทางด้านการเลือกใช้ภาพ ลาดับภาพ ปรับ
เสี ยง ปรับสี ต่างๆด้วย หน้าที่ของผูต้ ดั ต่อ จะต้องทาการศึกษาลักษณะของรายการให้เหมาะสมกับ
พิธีกร และผูช้ มรายการ แนวคิดเกี่ ยวกับเทคนิ คการตัดต่อ มีความสาคัญเกี่ ยวกับการตัดต่อรายการ
เช่ น 1.การตัดชนภาพแบบธรรมดา ใช้บ่อยในการตัด 2.การผสมภาพ ไม่ได้ใช้มากนักในการตัด
ต่อสกู๊ปข่าว ส่ วนใหญ่จะใช้ 3.การเลือนภาพ Fade black แทนการใช้แบบ Dissolve เพราะถ้าหากผู้
ตัด ต่ อ ไม่ มี ค วามสามารถทางด้ า นการล าดับ ภาพแล้ว งานอาจจะออกมาไม่ ส มบู ร ณ์ แ บบ
เพราะฉะนั้นหน้าที่ผตู ้ ดั ต่อ ควรที่จะยึดถือแนวคิดหน้าที่สาคัญในการทางานของส่ วนต่างๆเอาไว้
เพื่อที่จะได้งานที่ดีออกมาให้ผคู้ นรับชม และงานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปสหกิจและศึกษาการปฏิ บตั ิงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 31
พฤษภาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั 2S2P Entertainment จากัด ตาแหน่ งผูต้ ดั ต่อ
รายการ ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดื อน สามารถสรุ ปของดี ของการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ มีดงั นี้
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5.2.1.1 ได้ศึกษาเรี ยนรู ้ เกี่ ยวด้านการตัดต่อและเทคนิ คต่างๆมากขึ้ น ทาให้ไ ด้
ประสบการณ์ในการที่ไปสหกิจครั้งนี้เป็ นอย่างมาก
5.2.1.2 ผูจ้ ดั ท าได้มี โ อกาสร่ ว มงานกับ ผูท้ ี่ มี ชื่ อเสี ย ง ทหารยศต่ า งและดารา
นักแสดง และทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ประสบการณ์ใหม่ๆ
5.2.1.3 ได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับการทางานร่ วมงานกับผูอ้ ื่น
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ต้อ งเรี ย นรู ้ โ ปแกรมใหม่ ซ่ ึ งทางบริ ษัท 2S2P Entertainment จะใช้
โปรแกรม EDIUS ในการตัดต่อจึงต้องพยายามฝึ กโปรแกรมนี้ อยูพ่ อสมควร
5.2.2.2 เทคนิ ค ของการตัด ต่ อ รายการกับ การตัดต่ อ ภาพยนตร์ ต่า งกัน เล็ ก น้อ ย
ทาให้ช่วงแรกกะจังหวะการปล่อยภาพไม่ค่อยถูก
5.2.2.3 เรื่ องการตั้งชื่ อไฟล์งานที่ต่างกันพองานออกมาแล้วเราจะหา FOOTFAGE
ไม่เจอต้องเสี ยเวลาหาอยูน่ าน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 การลง FOOTTAGE แต่ละคนมีการตั้งชื่อไฟล์งานไม่เหมือนกับสคิปข่าว
ข่าวบางข่าวจะมี FOOTTAGE ไม่พอในการตัดงานต้องใส่ FOOTTAGE ซ้ าบางCUT

