บทที่ 4
ผลการปฏิบัติรายงาน
การออกแบบกราฟิ กการเคลื่อนไหวสาหรับการถ่ายทอดสดออนไลน์ สตาร์ทอัพไทยแลนด์
บนสื่อออนไลน์ การออกแบบกราฟิ กเป็ นตัวขั้นระหว่างการออกอากาศที่อาจจะเกิดข้อผิดพลายหรื อ
การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นและเพื่อทาให้การดาเนิ นรายการไปได้ด้วยดี และต่อ เนื่ อ งในขณะกาลัง
ถ่ายทอดสดรายการ ให้เป็ นไปตามขั้นตอนและให้เกิดความสมบูรณ์ในการทางานซึ่งการออกแบบ
กราฟิ กสามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนต่างๆดังนี้

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production)
มีการรับข้อมูลรู ปแบบโครงสร้างของงานมาจากลูกค้าที่ส่งมาทางอีเมล์ประกอบด้วยไฟล์
AIที่มีภาพที่โลโก้ มาสคอต วันออกอากาศและสี พร้อมไฟล์ฟอร์มข้อความ ตามดังรู ป หลังจากได้
ข้อ มู ล มาทาการตรวจสอบความถู กต้อ งและแจ้งหรื อ ส่ งกลับไปเพื่อ ยืนยันความถู กต้อ งอี กครั้ ง
จากนั้นรวมรวมข้อมู ลเพื่อเตรี ยมการออกแบบตามความต้องการโดยยึดหลัก การจัดองค์ประกอบ
ของงานกราฟิ กโดยมีความความสมดุลการจัดให้มีจุดสนใจ

รู ปที่4.1 โครงสร้างข้อมูลจากลูกค้า ต้นแบบกราฟิ กที่ได้รับมาของ รายการไทยแลนด์ สตาร์ทอัพ
โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการจัด วางข้อ มู ล และภาพประกอบต่า งๆ คื อ โปรแกรม Adobe เป็ น
โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลกั ษณะเป็ นลายเส้นในการสร้างงานกราฟิ ก ซึ่ ง
เป็ นโปรแกรมในการทางานด้านออกแบบกราฟิ ก ก่อนที่ลงมือสร้างผลงานออกแบบจะต้องอาศัย

แนวคิดของทฤษฎี การสร้างงานกราฟิ ก โดยผ่านกระบวนการคิดวางแผนมาอย่างรอบโดยการ
กาหนดค่ากระดาษที่ 1920-1080 ก่อน ซึ่ งเราไม่จาเป็ นที่จะต้องออกแบบเป็ นรู ปร่ าง อาจออกแบบ
แค่คร่ าวๆให้เห็นถึงแต่ละส่วนและเข้าใจเรื่ องราว ดังรู ปที่4.2

รู ปที่4.2 เป็ นการออกแบบจัดวางโครงสร้างคร่ าวๆ
การจัดวางตัวอักษรข้อความในการออกแบบกราฟิ ก ให้มีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะ
ช่ ว ยเร่ ง เร้ า ความรู ้ สึ ก ตอบสนองได้เ ป็ นอย่า งดี โดยเน้น ความชัด เจนสวยงาม สอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์ สาหรับข้อความนาเรื่ องและข้อความรายละเอียด นอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มี
ความสาคัญ ขนาดของตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต้องมีความพอดี อ่านได้ง่าย สื่อความหมายได้ดี ดัง
รู ปที่4.3

รู ปที่4.3 การจัดวางตัวอักษรข้อความ แบบ คร่ าวๆ

การใช้สีในการออกแบบในที่น้ ี ใช้สีแบบอุ่นหรื อสี โทนร้อนในทางจิตวิทยาเขามองกันว่า
เป็ นกลุ่มสี ที่เกี่ยวข้องกับความสุ ข ความปลอบโยนความอบอุ่นความปรารถนาและดึงดูดใจ และ
ส่งเสริ มให้เนื้อหาสาระที่นาเสนอมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นตามจุดประสงค์ดงั รู ปที่ 4.4

รู ปที่ 4.4 สีในการออกแบบเนื้อหาข้อความและภาพ
ขั้น ตอนนี้ เป็ นการนากราฟิ กที่ ทาการคัดกรองแล้ว นาไปเตรี ย บท าการผลิ ตในรู ปแบบ
เคลื่อนไหวต่อในขั้นตอนการขยับโดยโปรแกรมในการ ขยับภาพเคลื่นไหว คือ โปรแกรม Adobe
After Effectsโปรแกรมในการสร้างกราฟิ กเคลื่อนไหว ภาพเอฟเฟ็ ก และช่วยในขั้นตอนการตัดต่อ
ทาให้การออกแบบกราฟิ กดูหน้าสนใจ การออกแบบกราฟิ กให้เคลื่อนไหวในการเปลี่ยนทรานซิชนั่
ของกราฟิ กเน้น Animate ให้เห็นถึง Movement การเปลี่ยนภาพและวีดีโอ เพือ่ ให้เกิดความน่าสนใจ
ไม่ซ้ าแบบเดิมๆ โดยโปรแกรม Adobe After Effects ดังรู ปที่4.5

รู ปที่4.5 ภาพตัวอย่างในการออกแบบกราฟิ กให้เคลื่อนไหว

4.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
จัด วางข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การออกแบบจัด วางให้ มี ค วามเหมาะสมทั้ง ข้อ ความ
ภาพประกอบให้เข้าใจง่าย โดยการอ้างแนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการออกแบบจากที่ได้ขอ้ มูลมาการที่
จะออกแบบกราฟิ กจะต้องจัดโครงสร้างในการออกแบบงานให้มีศิลปะสิ่ งแรกที่ตอ้ งพิจารณาคือ
หัวข้อหลักในการออกแบบกราฟิ กและออกแบบให้เข้าใจง่ายออกแบบข้อมูลต้องแน่ใจว่าข้อมูลไม่
อัดแน่ นซับซ้อ นสับสน ไม่ ทาให้ผูอ้ ่ านและผูช้ มยุ่งยากที่ใช่ สีนี่เพราะเป็ นสี ที่ดึงดู ดใจและสร้า ง
ความรู ้สึกสะดวกสบายความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่4.6 เริ่ มออกแบบกราฟิ กการจัดวางโครงสร้างต่างๆ
การบรรยายด้ว ยภาพเนื้ อ หาจ าเป็ นต้อ งสรุ ป ข้อ ความให้ส้ ัน กระชับ ตรงกับ จุ ด หมายที่
ต้อ งการน าเสนอใช้สีที่ ดึ งดู ด ความสนใจ และออกแบบส่ วนอื่ น ๆมาสนับ สนุ น ภาพเพื่อ ท าให้
เรื่ องราวดูหน้าสนใจมากขึ้นทั้ง ภาพ กราฟิ ก สี และช่องว่าง ดังรู ปที่ 4.7

รู ปที่4.7 ออกแบบกราฟิ กใส่สีใส่ขอ้ มูลและส่วนสาคัญ

ข้อมูลเป็ นสิ่งสาคัญการออกแบบกราฟิ กต้องคานึ งถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อเป็ นสาคัญ การ
ออกแบบต้อ งไม่ทาเกิ นขอบเขตของหัวข้อ ซึ่ งจะเป็ นการทาลายข้อ มูล ที่จาเป็ น เน้นที่ขอ้ มู ลและ
รู ปแบบของกราฟิ กดังรู ปที่ 4.8

รู ปที่4.8 หลังจากออกแบบกราฟิ กแบบเสร็จ
รู ปแบบของภาพเคลื่ อนไหวจะสามารถสร้างอารมณ์และความรู ้สึกร่ วมไปพร้อมกับการ
รับชมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความน่ าสนใจในการรับชมช่วยให้เข้าใจง่ายยิง่ ขึ้นนัน่ คือกลุ่มเป้ าหมาย
ดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่4.9 นากราฟิ กที่ออกแบบมาขยับภาพในโปรแกรม Adobe After Effects

รู ปที4่ .10 เริ่ มขยับที่ล่ะส่วนของ Layer
เมื่อ ออกแบบกราฟิ กเสร็ จแล้วเริ่ มตรวจสอบข้อมู ลอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ ใจว่าผลงานที่
เสร็ จแล้วมีคุณภาพตรงกับหัวข้อ และเป้ าหมาย ประเมินการออกแบบจนกระทัง่ ลงตัวได้ขอ้ ยุติจึง
นาเสนอเผยแพร่ สู่สาธารณะ

รู ปที่4.11 หลังจากเสร็จสิ้นการขยับแต่ล่ะLayer

หลักจากเสร็ จ สิ้ น การขยับ แต่ ล่ ะ Layer ก็ ท าการ Render และเปิ ดไฟล์ต รวจสอบความ
ถูกต้องก่อนส่ งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่ งให้กบั ลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้อ ง
และพึ่งพอใจในกรณี ที่ลูกค้ายังไม่พ่ งึ พอใจหรื อต้องการให้แก้ไขก็จะทาการแก้ไขจนนาไปใช้งาน
จริ งได้ ดังรู ปที่4.12

รู ปที่4.12 หลังจากเสร็จสิ้นกด Render
และยังได้ทาเพิม่ อีก2ตัว

รู ปที่4.13 ผลงานตัวที่ 2

รู ปที่4.14 ผลงานตัวที่ 3
4.3 ขั้นตอนการเผยแพร่ ผลงาน (Post - Production)
การออกแบบกราฟิ กในรู ปแบบภาพเครื่ องไหวส่ วนใหญ่เผยแพร่ แบ่งปั นในอินเทอร์เน็ ต
เพราะสามารถถ่ายทอดข้อมูลจากการออกแบบที่มีศิลปะอย่างแท้จริ ง เป็ นภาษาสากลที่สามารถเล่า
เรื่ องราวแม้ว่าดูแค่ภาพที่นาเสนอ เราสามารถพูดได้วา่ กราฟิ กไม่มีขอบเขตและขีดจากัดในการเล่า
เรื่ องผ่านภาพการใช้กราฟิ กช่ วยเพิ่มความสวยงามแก่ สิ่งต่างๆ ทาให้ขอ้ มู ลน่ าประทับใจมี คุณค่า
อย่างมี นัยเพื่อ ที่จะเผยแพร่ สู่สาธารณะ เพื่อ ใช้สื่อ สารระหว่างกันในเครื อ ข่ายทางสังคม (Social
Network) ผ่านทาง facebook - ในรู ปแบบ ไลฟ์ สด และ ทางเว็บไซต์ ของรายการ

รู ปที่4.15 facebook ของรายการ Startup Thailand

หลังจากตรวจสอบจนไปสามารถนาไปใช้งานจริ งได้เมื่อถึงวันที่ออกอากาศ ถ้ารายการได้
ออกถ่ายทอดสนผ่านบนสื่อออนไลน์ดงั รู ปที่ 4.16

รู ปที่4.16 เผยแพร่ บนหน้า facebook ของรายการ Startup Thailand
ยังสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมและดูยอ้ ยหลังได้จากถ้าเว็บไซต์ของรายการ ดังรู ปที่4.15

รู ปที่4.17 หน้า เว็ปไซต์ startup thailand
เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์ มีการนาเสนอผลงานกับพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อทาการตรวจสอบ
ความผิดพลาดของผลงาน เพื่อให้เกิดคุณภาพของงานที่ดีข้ นึ เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้อง
ของข้อมูลขององค์กรในผลงาน ก่อนนาผลงานไปเผยแพร่

