บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการปฏิษัติงานศึกษาขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์ และ (VTR)เพือ่ โปรโมท
รายการเล่ นใหญ่ จัดใหญ่ โดยใช้ โปรแกรมตัดต่ อ ( Adobe Premiere pro) (Adobe photoshop) และ
(Adobe Illustrator) บริษัท ไบรท์ ทีวี จํากัด กรณีศึกษารายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ ช่ วงบันเทิง ( 2561)
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ทตี่ ้งั ไว้
จากการที่ผจู ้ ดั ทําได้ปฏิ บัติงานศึกษาการออกแบบโปสเตอร์และ (VTR)เพื่อ โปรโมท
รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ ( Adobe Premiere Pro) (Adobe Photoshop)และ
(Adobe Illustrator)ของ บริ ษทั ไบรท์ ทีวี จํากัด กรณี ศึกษารายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วง บันเทิง (
2561)จึงทําให้ทราบถึงหลักกระบวนการและแนวคิดของการทํางานของการตัดต่อ และออกแบบ
โปสเตอร์รายการ เล่ นใหญ่จดั ใหญ่ครั้งนี้รวมทั้งรู ้ถึงวิธีการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและต้องมีความ
รับผิดชอบในการงานมีสติมีความอดทนและรอบคอบมากยิง่ ขึ้นในการทํางา ซึ่งจะส่ งผลให้เกิดการ
ทํางานที่ดี การตัดต่อและออกแบบโปสเตอร์ รายการโทรทัศน์ ของบริ ษทั ไบรท์ ทีวีจาํ กัด
กรณี ศึกษารายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วงบันเทิง (2561) ที่ผจู ้ ดั ทําได้ไปปฏิษตั ิงานนั้นเป็ นการทํางาน
ที่ผจู ้ ดั ทํามีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ จากการตัดต่อออกแบบโปสเตอร์ รายการโทรทัศน์ของ
บริ ษทั ไบรท์ ทีวีจาํ กัด กรณี ศึกษารายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วงบันเทิง (
2561) นี้น้ นั มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบโปสเตอร์
และ(VTR)เพื่อ โปรโมท รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ ( Adobe Premiere Pro)
(Adobe Photoshop)และ( Adobe Illustrator) ของ บริ ษทั ไบรท์ ทีวี จํากัด กรณี ศึกษารายการ เล่น
ใหญ่จดั ใหญ่ ช่วง บันเทิง ( 2561) นั้นมีข้ นั ตอนบางอย่างไม่แตกต่างจากการตัดต่อ ภาพยนตร์ และ
อื่นๆ ทัว่ ไป ซึ่งผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดในการทํางานและเทคนิคต่างๆเข้ามาปฏิ บัติงานใจการตัดต่อ
รายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ เพื่อที่จะได้นาํ มาประยุกต์ใช้ในงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการตัดต่อ ดังนี้
การตัดแบบต่อเนื่อง(Continuity Cutting)ประกอบด้วย 2 ประเภทคือ(Match-cuts) แล (Cutway)
1.1 (Match-cuts) หมายถึง การตัดต่อที่การแสดง (Action) จะต่อเนื่องจากช็อตหนึ่งไปสู่ อีกช็อต
หนึ่งเช่น ภาพชนิดต่างๆในระดับใกล้ กลาง ไกล และแต่ละช็อตก็ถ่ายจากมุมต่างๆกันขอสําคัญแต่
ละช็อตต้องแสดงถึงการแสดงที่ต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวของตัวแสดงตําแหน่งสายตาภาพที่ไม่

ต่อเนื่องมักเกิดจากการเปลี่ยนตําแหน่งหรื อสายตาของตัวแสดงไม่อยูท่ ี่เดิมซึ่งจะมีผลมุมกล้องจะ
เกิดการกระตุก (Jump cut) ได้ง่าย เพราะการเปลี่ยนมุมกล้องไปซ้าย ขวา หรื อยกให้สูงขึ้นหรื อตํ่าลง
จากมุมเดิมบ้างจะช่วยอําพรางไม่ให้คนดูมองเห็นความไม่ต่อเนื่องได้
1.2 (Cut-Away) คือ ช็อตที่ไม่ใช้สวนหนึ่งของเหตุการณ์หลักของเรื่ อง ( Main Event)
ช็อตประเภทนี้ไม่จาํ เป็ นต้องต่อเนื่องหรื อมีความสัมพันธ์อย่ างใกล้ชิดกับเรื่ องแต่เป็ นการเสริ ม
เหตุการณ์หลักเช่นขณะถ่ายทําฟุตบอลกําลังแข่งขันในสนามกล้องอาจตัดภาพมาเป็ นคนที่ชม
ฟุตบอลหรื อโค้ชฟุตบอลกําลังนัง่ เชียรเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างช้าๆน่าเบื่อหน่ายอาจจะใช้ (cut- away)
มาแทรกเพื่อให้ดูเร็ วขึ้นและเพื่อดึงคนดูไปจากเหตุการณหลักที่ไมน่าสนใจ นอกจากนี้ยงั ใช้( cutway) แทรกความไม่ต่อเนื่อง (jump-cut) ได้
สรุ ปตามแนวคิดเกี่ยวกับรายการสาระบันเทิงพบว่ารายการโทรทัศน์ของบริ ษทั ไบรท์ ทีวี
จํากัดกรณี ศึกษารายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ช่วงบันเทิง(2561) นั้นมีเนื้อหารายการเกี่ยวกับสาระบันเทิง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อถือ และศีลธรรม ประเพณี สู่ บุคคลในสังคม โดย
ใช้กระแสสังคมที่เกิดขึ้นในปั จุบนั เข้ามา ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย มีท้ งั สิ่ งที่น่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล
ข่าวสารที่เกิดขึ้น ความบันเทิงในการนําเสนอของรายการผ่านสื่ อมวลชนสมัยใหม่ นําเสนอเนื้อหา
สาระในรู ปแบบที่ผรู ้ ับชมต้องการ และกระตุน้ ให้ผรู ้ ับชมสนใจ ติดตามรายการ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องในหมู่ผรู ้ ับชมด้วยกัน และนําเนื้อหาสาระที่ได้รับไปสู่ ปฏิ บัติและนําไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีและน่าสนใจขึ้นโดยการใช้สื่อบันเทิง
สรุ ปตามแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าทีการโฆษณาพบว่ารายการโทรทัศน์ของบริ ษทั
ไบรท์ ทีวีจาํ กัดกรณี ศึกษารายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ช่วงบันเทิง (2561)ได้ทาํ การศึกษาและรู ้การทํา
โฆษณาทําให้ทราบว่าการทําโฆษณาเป็ นงานละเอียดอ่อนมากและมีบทบาทมากในการผลิตสื่ อใน
แต่ละขั้นตอนการทําโฆษณาตั้งแต่เข้าพบลูกค้าจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายของการทําโฆษณาทุกขั้นตอน
ต้องไตร่ ตร องให้ครบถ้วนเพื่อที่จะให้ฝ่ายที่รับผิดชอบอื่นๆทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างตรง
ตามวั ตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ทาํ งานได้ง่ายและเข้าใจตรงกันโฆษณาที่เราเห็นทาง
โทรทัศน์หรื อ ขั้นเบรค รายการนั้นคือหนึ่งในรายได้หลักในการทําเงินของช่องโทรทัศน์และ
รายการต่างๆและยังได้รู้ถึงถ้ารายการนั้นมี (Rating) สูงผูค้ นรับชมเยอะก็จะทําให้ มีผตู ้ อ้ งการทําการ
โฆษณามาลงทุนทําโฆษณาในช่วงเวลาๆนั้นที่รายการออกอากาศ

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิ บัติงานศึกษาตําแหน่ ง จากการที่ผจุ ้ ดั ทําได้ปฏิษตั ิงานศึกษาการ
ออกแบบโปสเตอร์และโปรโมท รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere
Pro) (Adobe Photoshop) และ ( Adobe Illustrator) ของ บริ ษทั ไบรท์ ทีวี จํากัด กรณี ศึกษารายการ
เล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วง บันเทิง (2561)
ทําให้ผจู ้ กั ทําได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการทํางานอย่างเป็ นระบบ ได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับคน
อื่นเรี ยนรู ้รับมือการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและตัวเองความรับผิดชอบในการทํางานการวางตัวใน
สังคมในการทํางานร่ วมกับคนอื่น และยังเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง ให้การทํางา นตัดต่อ
รายการ(VTR)โปรโมทและโปสเตอร์ รายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ นอกเหนือจากการการเรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยนแล้วการได้ลงมือปฏิบตั ิงานครั้งนี้เปรี ยบเสมือนก้าวแรกของการทํางานจริ งที่ไม่เหมือนกับ
การเรี ยนในห้องเรี ยน และได้เรี ยนรู ้วิธีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดในการทํางานและฝึ กความอดทนและ
รับผิดชอบ และรู ้ถึงระบบการทํางานที่แท้จริ ง ทําให้เราต้องปรับตัวและกระตือรื อร้นในการทํางาน
อยูต่ ลอดเวลา
5.2.2ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานศึกษาตําแหน่ ง การออกแบบโปสเตอร์ และ (VTR)เพือ่
โปรโมท รายการเล่ นใหญ่ จัดใหญ่ โดยใช้ โปรแกรมตัดต่ อ ( Adobe Premiere Pro) (Adobe
Photoshop) และ (Adobe Illustrator) ของ บริษัท ไบรท์ ทีวี จํากัด กรณีศึกษารายการ เล่นใหญ่ จัด
ใหญ่ ช่ วง บันเทิง (2561)
ในการตัดต่อรายการโทรทัศน์ และออกแบบโปสเตอร์ รายการของ บริ ษทั ไบรท์ ทีวี จํากัด
กรณี ศึกษา รายการ เล่นใหญ่จดั ใหญ่ ช่วงบันเทิง( 2561) ครั้งนี้ เป็ นการทําเริ่ มทํางานอย่างจริ งจัง
เหมือนเป็ นพนักงานคน หนึ่งในบริ ษทั และยังต้องนําชิ้นงานที่ทาํ ขึ้นเผยแพร่ ออกอากาศจริ งทําให้
การตัดต่อบางจุดยังไม่ดีพอยังมีภาพบางภาพที่ไม่สอดคล้องและไม่สื่อสารถึง เนื้อหารายการที่
ต้องการนําเสนอเท่าที่ควร แต่หลังจากผ่านการตัดช่วงแรกๆผ่านพ้นไปทําให้ผจู ้ ดั ทําเรี ยนรู ้และหา
ภาพหรื อ(Insert) ทีมีเนื้อหาสอดคล้องกับรายการ เพราะ เคยทํางานผิดพลาดมาแล้วใช้เวลามากใน
การทําเลยทําให้เรี ยนรู ้และแก้ไข้จนปัญหาที่เกิดขึ้นหมดไป

5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการปฏิ บัติงานการออกแบบโปสเตอร์และโปรโมทรายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่โดยใช้
โปรแกรมตัดต่อ (Adobe Premiere Pro) (Adobe Photoshop) และ (Adobe Illustrator) ของบริ ษทั
ไบรท์ทีวีจาํ กัดกรณี ศึกษารายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ช่วงบันเทิง (2561) ที่ผจู ้ ดั ทําได้ลงมือปฏิ บัติมี
หลากหลายขั้นตอนที่ สามารถนําไปใช้ได้จริ งซึ่งถือว่ามีประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานการที่
ได้ทาํ งานมากจะทําให้ได้รับประสบการณ์ในการทํางานที่เป็ นการลงมือทํา งานจริ งๆได้รับรู ้และ
เรี ยนรู ้ถึงทุกขั้นตอนของการตัดต่อ(VTR)เพื่อโปรโมทและออกแบบโปสเตอร์รายการและชิ้นงานที่
ได้ทาํ ขึ้น จะถูกนําออกอากาศ ได้รู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวงาน
ที่เกิดขึ้น ควรแก้ไขในทันที และได้เรี ยนรู ้เครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆในการทํางานและเทคนิคการใช้
โปรแกรม ตัดต่อและออกแบบโปสเตอร์ รายการเล่นใหญ่จดั ใหญ่ ด้วยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น
(Adobe Premiere Pro) (Adobe Photoshop) และ (Adobe Illustrator)

