บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การสรุ ปผลและข้อเสนอแนะได้กาํ หนดส่ วนประกอบ4ส่ วนดังต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
จากการได้ทาํ โครงงานสหกิจศึกษาสามารถสรุ ปได้ตามนี้ จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5.1.1 ที่วา่
5.1.1 เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ รายการตามหาความเก๋ า ตอน อยุธยา ออกอากาศวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สามารถสรุ ปได้ว่าการผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวรายการตามหาความเก๋ า
จังหวัดอยุธยา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
5.1.1.1 ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ (Pre-product)
ขั้นตอนที่ 1 หาสถานที่ที่จะไปโดย โดยการพูดคุยจากประสบการณ์ของ
ทีมงานเองว่าเคยไปที่ไหนกันมาบ้าง สถานที่ที่จะไปต้องสามารถเดินทางง่ายและ
เหมาะกับฤดูการในขณะนั้นด้วย
ขั้น ตอนที่ 2 ค้น หาข้อ มู ล สถานที่ ที่ จ ะไป โดยค้น หาจากอิ น เตอร์ เ น็ ต
บางครั้งก็จากนิตยสารท่องเที่ยวหรื อจากรี วิวจากเพจต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้ว ก็ติดต่อหาสถานที่พกั ใกล้ๆกับ
สถานที่ถ่ายทํา
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาเขียนScript และวางแผนวาง
กําหนดการในการถ่านรายการ
ขั้นตอนที่ 5 ติดต่อประสานงานกับผูด้ ูแลสถานที่ต่างๆเพื่อขออนุ ญาตไป
ถ่ายทํารายการ และนัดประชุมทีมงานว่าจะถ่ายทํายังไง วางมุมกล้องแบบไหน ถ่าย
อะไรบ้าง
5.1.1.2 ขั้นตอนการถ่ายทํารายการ (Product)
ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ กล้อง ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟน เครื่ องชาร์จ
แบตเตอรี่
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ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานด้านธุรการการเงิน
ขั้นตอนที่ 3 นัดหมายทีมงาน
ขั้นตอนที่ 4 เดินทางตามกําหนดนัดหมาย
ขั้นตอนที่ 5 ถ่ายทําตามบทในจุดที่กาํ หนด
5.1.1.3ขั้นตอนหลังการถ่ายทํา (Post-product)
ขั้นตอนที่ 1 ส่ ง footage ที่ถ่ายทํามาแล้วให้ฝ่ายตัดต่อ
ขั้นตอนที่ 2 นํา footage ที่ตดั เสร็ จส่ งช่องโทรทัศน์และจากวัตถุประสงค์
ข้อที่ 5.1.2 ที่วา่
5.1.2 เพื่อนําเสนอและเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยา สามารถสรุ ปได้
ว่าจะเริ่ มจากการผลิตรายการที่เรี ยบร้อยสมบูรณ์แบบแล้ว ไปออกอากาศผ่านทาง
เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ TV24 สถานีประชาชน
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ยังไม่เข้าใจในกระบวนการการทํางานของบริ ษทั PRODUCTION HOUSE ทําให้เกิด
ความไม่เข้าใจในการทํางานของสถานประกอบการ ข้อเสนอแนะให้ศึกษาข้อมูลกระบวนการ
ทํางานของ PRODUCTION HOUSE ที่จะได้เข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาให้เข้าใจก่อนเข้าทํางาน
5.2.2 การปรับตัวในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น บางครั้งความเข้าใจไม่ตรงกันทําให้การสื่ อสาร
ในการทํางานคลาดเคลื่อนกับผูร้ ่ วมงานในองค์กร ข้อเสนอแนะคือเปิ ดใจที่จะรับฟั งความคิดเห็น
ของกันและกัน พูดคุยกันมากขึ้น เพื่อให้มีความเข้าใจกันและทํางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
5.2.3 อุปสรรค์ในการฝึ กงานกับองค์กร ในการถ่ายทํารายการต้องเดินทางไปนอกสถานที่
ในบางครั้งมักพบเจอสภาพอากาศที่ไม่เป็ นใจ เช่น พายุเข้า ฝนตกหนัก อุปกรณ์เกิดความเสี ยหาน
กะทันหัน ทําให้การทํางานมีอุปสรรค์ไม่ราบรื่ น ข้อเสนอแนะต้องอดทน มีสติ และพยายามแก้ไข
สถานการณ์ที่พบเจอ
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5.3 สิ่ งทีน่ ักศึกษาสหกิจศึกษาได้ รับจากสถานทีฝ่ ึ กงาน
ได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตรายการโทรทัศน์ที่นอกเหนือจากในห้องเรี ยน อีกทั้งยังได้
เรี ยนรู ้ทกั ษะต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น ทักษะในการใช้มุมกล้องในการถ่ายทํารายการโทรทัศน์ และทักษะ
ในการใช้โปรแกรมตัดต่อที่ตวั นักศึกษาเองยังไม่เคยรู ้ ทําให้ตวั นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ความรู ้และ
ประสบการณ์ในการทํางานครั้งนี้เป็ นอย่างมาก
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาสหกิจศึกษา
5.4.1 ระยะเวลาในการทําโครงงานสําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นน้อยมาก และยังต้องทํา
ควบคู่ไปกับการฝึ กงานสหกิจศึกษา ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของทั้ง2อย่างลดลง เนื่ องจาก
ในการฝึ กงานนั้นต้องออกเดินทางไปนอกสถานที่อยูบ่ ่อยครั้ง ทําให้เวลาในการทําโครงงานสหกิจ
ศึกษามีนอ้ ย และระยะเวลาในการฝึ กงานกระชั้นชิดกับการเปิ ดภาคเรี ยนมาก ทําให้ไม่มีเวลาพักและ
เตรี ยมตัว ดังนั้นควรจะแบ่งเวลาในการฝึ กงานและทําโครงงานออกจากกัน หรื อให้เวลาในการทํา
โครงงานและเตรี ยมตัวก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
5.4.2 มี หัวข้อโครงงานที่ นัก ศึ ก ษาสหกิ จศึ กษาไม่เข้าใจอยู่ห ลายหัว ข้อ อาจเป็ นเพราะ
ทางสหกิจศึกษาใช้ภาษาที่เป็ นทางการเกินไป และหัวข้อสําหรับการทําสหกิจศึกษามีมากเกินไปทํา
ให้เ ป็ นอุ ป สรรคในการทํา โครงงาน ดัง นั้น หากไม่ เ ข้า ใจในการทํา โครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาต้อ ง
สอบถามอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื อศึกษาหัวข้อให้เข้าใจอย่างถี่ถว้ น
5.4.3 การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งในการฝึ กงาน
อีกทั้งข้อมูลในการทําโครงงานจะต้องได้จากประสบการณ์จริ งที่เจอและจากข้อมูลที่หามาอ้างอิง
ด้วย

