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สรุปผลการดาเนินโครงงานและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดาเนินโครงงาน
ปั จจุบนั ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นปั ญหาใหญ่ของสังคมไทย จนทาให้เกิดความเสี ยหาย
ทางเศรษฐกิจ โดยเริ่ มจากปั ญหาที่เล็ก ไปสู่ ปัญหาที่ใหญ่ ถึงแม้สังคมไทยในปัจจุบนั จะยอมรับว่าการ
คอร์ รัปชันในประเทศไทยเป็ นปั ญหามาก แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ เพราะสังคมไทยคิดว่า
ปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันบางอย่างเป็ นเรื่ องเล็ก จึงละทิ้งความสนใจของปั ญหาทุจริ ตไป จึงส่ งผลต่อ
เยาวชนที่เห็น และเอาเป็ นเยีย่ งอย่าง ปั ญหาเหล่านี้จึงทาให้คณะผูจ้ ดั ทามีความสนใจเกี่ยวกับปั ญหาการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน และได้จดั ทาอิ นโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง ขึ้ น จึงได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลที่เกี่ ยวกับปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใน
การออกแบบฉาก วัตถุ ต่างๆ ภายในอินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน และใช้โปรแกรม Adobe After Effect
CS6 ทาการตัดต่อวิดีโอ ใส่ เสี ยงพากย์ และเสี ยงประกอบ
โดยภายใน อิ น โฟกราฟิ ก แอนิ เ มชัน เรื่ อ ง โตไปไม่ โ กง มี ก ารสื่ อ ให้เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาทุ จริ ต
คอร์ รัปชันที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และวิถีชีวิตของสังคมไทย เช่น การติดสิ นบนเจ้าหน้าที่พนักงาน การขับ
รถบนทางเท้า การมีอานาจเกิ นหน้าที่ อีกทั้งมีการนาสถิติการทุจริ ตคอร์ รัปชัน มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ข้อมูลภายในอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เป็ นต้น ซึ่ งภายในอินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชันนั้น แต่ละฉากจะมี
ภาพเคลื่ อ นไหวที่ แ ตกต่ า งกัน เพื่ อ ให้ อิ น โฟกราฟิ ก แอนิ เ มชัน มี ชี วิ ต ชี ว า และมี ค วามน่ า สนใจ
ตามความเหมาะสมของเนื้ อหาภายในฉาก อินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง ที่คณะผูจ้ ดั ทา
ได้ส ร้ า งขึ้ นนั้นยัง สามารถให้ข ้อ คิ ด บททบทวนของเรื่ อ งการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชันว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์
อินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง ที่คณะผูจ้ ดั ทาได้สร้ างขึ้ นนั้น จะสามารถทาให้
เยาวชนมีทศั นคติที่ดีข้ ึนในเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน ปัญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันในอนาคตลดลง และสะท้อน
ปัญหาทุจริ ตของสังคมไทยในปั จจุบนั ทั้งนี้ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้นาอินโฟกราฟิ ก แอนิเมชัน เรื่ อง โตไป
ไม่โกง เผยแพร่ สู่โซเชียลเน็ตเวิร์ค ผูร้ ับชมสามารถแสดงความคิดเห็น และนาสิ่ งที่ได้รับชมไปปรับใช้
ในชีวติ ประจาวันของตนเองได้
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ปัญหาและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.

ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันค่อนข้างมาก
คณะผูจ้ ดั ทามีเทคนิคการวาดภาพ และออกแบบที่แตกต่างกัน จึงทาให้ชิ้นงานขาดความ
เหมาะสมและความเข้ากันในช่วงแรก
การออกแบบวัตถุประกอบฉากในช่วงแรกยังขาดความเหมาะสม จึงใช้เวลานานในการ
ออกแบบ และแก้ไข
ในขณะที่จดั ทาอินโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน โปรแกรมการใช้งานเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
จึงทาให้งานล่าช้า และต้องเริ่ มทาใหม่

ข้อเสนอแนะ
1.
2.

อิ นโฟกราฟิ ก แอนิ เมชัน เรื่ อง โตไปไม่โกง เรื่ องนี้ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเป็ น
แอนิเมชัน 3 มิติ ได้ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิง่ ขึ้น
เน้นพื้ นฐานด้า นคุ ณธรรม และจริ ย ธรรมตั้ง แต่ เ ด็ ก ๆ อย่า งจริ ง จัง เพื่ อลดการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันอย่างยัง่ ยืน

