บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ที่ต้ งั ไว้
จากการปฏิ บตั ิงานโครงงานสหกิ จศึกษาเป็ นระยะเวลา 4 เดื อน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม
ถึ ง 18 สิ งหาคม 2560 ณ TigerNoy Studio ในต าแหน่ ง Junior Producer โดยเปรี ยบเที ย บกั บ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ อ อนไลน์ รายการ “นิ ท านวัน ยัง ค่ า ”
ประกอบด้วยการทางาน 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการผลิตรายการ (PRE-PRODUCTION)
เป็ นขั้นตอนการคิดค้นรู ปแบบรายการ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นเด็กใน
ระดับปฐมวัย อายุระหว่าง 3-5 ปี พร้อมทั้งสร้างสรรค์นิทาน โดยเริ่ มจาก เรื่ องย่อของนิทานในแต่ละ
เรื่ อง เพื่อจะนาไปขยายเป็ นบทนิ ทาน หลังจากนั้นจึงนาบทนิ ทานมาปรับปรุ งบางส่ วนให้มี ความ
สอดคล้องกับการเผยแพร่ ผ่านสื่ อวีดีโอในรู ปแบบรายการโทรทัศน์ออนไลน์ เพิ่มเติมในส่ วนเปิ ด
รายการ เพื่อเชื่อมโยงเรื่ องราวเข้าสู่ เนื้อหานิทานและช่วงปิ ดรายการ เพื่อสรุ ปข้อคิด คติสอนใจ
2. ขั้นตอนการผลิตรายการ (PRODUCTION)
ในขั้น ตอนนี้ เป็ นการน าบทนิ ท านและบทโทรทัศ น์ ไ ปสู่ ก ระบวนการวาด
ภาพประกอบ โดยที ม ออกแบบจัดท าสตอรี่ บ อร์ ด (Story Board) เพื่ อก าหนดเป็ นแนวทางของ
รู ปภาพประกอบ หลังจากสรุ ปสตอรี่ บอร์ ดเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ทีมออกแบบ (Production Design)
จะดาเนินการวาดภาพและลงสี ภาพประกอบ เมื่อทีมออกแบบวาดและลงสี เสร็ จเรี ยบร้อย ดาเนินการ
บันทึกเสี ยงประกอบการทาโมชันกราฟิ ก พร้อมถ่ายทาช่วงเปิ ดและปิ ดรายการในสตูดิโอ
3. ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (POST-PRODUCTION)
เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการทางาน โดยในขั้นตอนนี้ เริ่ มจากการตัดต่อ
รายการในช่ วงเปิ ดและปิ ดรายการ หลังจากนั้นจึงนาวีดีโอโมชันกราฟิ กประกอบนิ ทานที่ทางที ม
ออกแบบ (Production Design) และไฟล์วดี ีโอในช่วงเปิ ดและปิ ดรายการมาดาเนิ นการตัดต่อรวมกัน
จนเป็ นรายการที่สมบูรณ์
จากขั้น ตอนการท างานดัง กล่ า ว มี ร ายการนิ ท านวัน ยัง ค่ า ที่ ต ัด ต่ อ เป็ นเทปทดลอง
จานวน 1 ตอน คือ ตอนนิ้วก้อย และมีวีดีโอนิ ทานโมชันกราฟิ ก ตอน ลูกหมีไม่อยากไปโรงเรี ยนที่
ผลิตสาเร็ จจานวน 1 เรื่ อง ซึ่ งรายการนิ ทานวันยังค่า ตอน นิ้วก้อย เป็ นเทปทดลอง จึงไม่ได้เผยแพร่
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ในสื่ อโซเชียลมีเดียของ TigerNoy Studio โดยทาง TigerNoy สตูดิโอจะดาเนิ นการเผยแพร่ รายการ
นิทานวันยังค่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงาน ในตาแหน่ง Junior Producer ภายใต้ TigerNoy Studio พบปั ญหาที่เป็ น
ข้อจากัดของโครงงาน ดังนี้
• บุคลากรขององค์กรไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
• การผลิ ต โมชัน กราฟิ ก ใช้ เ วลานานต่ อ การผลิ ต 1 เรื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถ
บันทึกเสี ยงบรรยายภาพสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาให้แล้วเสร็ จในช่ วงระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ผูจ้ ดั ทาโครงงานเข้าใจในปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งสามารถวางแผนในการแก้ไขปั ญหาและ
นาปัญหาที่พบเจอไปประยุกต์ใช้ในชีวติ และการทางานในอนาคต
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
• ควรมีบุคลากรในการปฏิบตั ิงานให้เพียงพอต่อทุกๆฝ่ ายในองค์กร
• ควรศึกษาเทคนิคการผลิตเสี ยงบรรยายภาพสาหรับผูพ้ ิการทางสายตาเพิ่มเติม
5.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• ได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์
• ได้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจริ ง
• ได้เ รี ย นรู ้ ท ัก ษะการแก้ไ ขปั ญ หาที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ นชี วิ ต และการท างาน
ในอนาคต
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• บุคลากรในฝ่ ายโปรดักชันไม่เพียงพอต่อการทางาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ขั้น ตอนเอกสารของส านั ก สหกิ จ ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย สยามในบางขั้น ตอน
มี ก ระบวนการที่ ซ้ า ซ้ อ น รวมถึ ง การอนุ ม ัติ ต่ า งๆ ของส านัก สหกิ จ ศึ ก ษามี ค วามล่ า ช้า
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อีกทั้งยังมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาที่ไปสหกิ จศึกษาในแต่
ละภาคเรี ยนที่ยงั ไม่เป็ นระบบ ยากต่อการนาข้อมูลและเอกสารมาใช้ในอนาคต

