บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานโดยเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ดาต้าเทค ไทยแลนด์ ทาผูจ้ ดั ทาได้ทราบถึงปั ญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อสอบถามโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบภาษาอังกฤษจึงได้จดั ทาโครงงาน เรื่ อง “คู่มือ คู่มือ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถยนต์“ ซึ่ งโครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์ในการรับรู ้ขอ้ มูลทาง
ภาษาอังกฤษแก่ลูกค้าชาวต่างชาติเป็ นอย่างยิง่ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
5.1.1.1 เป็ นข้อมูลที่รวมผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดของบริ ษทั เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าชาวต่างชาติ
5.1.1.2 ทาให้ง่ายและสะดวกในการชี้แจ้งข้อมูลทางด้านภาษาอังกฤษและทาให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน
5.1.1.3 เป็ นคู่มือที่ส่งเสริ มให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์และเป็ น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั
จากการดาเนินการโครงการที่เสร็ จสิ้ นแล้วนั้น เห็นได้วา่ โครงการนี้สามารถนาไปใช้ได้จริ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรและลูกค้าชาวต่างชาติที่มาติดต่อองค์กร โดยโครงการนี้ อานวยความสะดวกใน
เรื่ องของข้อมูลสิ นค้าต่างๆของบริ ษทั ให้กบั ลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งนี้การทาโครงงานนี้ได้แก้ปัญหา
เกี่ยวกับข้อมูลของสิ นค้าต่างๆในบริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงงาน
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1 เนื่องจากบริ ษทั นั้นมีขอ้ มูลที่ไม่ชดั เจน ดังนั้นจึงทาให้ผจู ้ ดั ทาเลือกทา
เฉพาะข้อมูลสิ นค้าที่มีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อเป็ นประโยชน์ให้กบั ลูกค้าชาวต่างชาติ
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5.1.2.2 ข้อมูลของสิ นค้า มีจานวนมากและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ดังนั้นจึงทาให้
ผูจ้ ดั ทาเลือกเฉพาะข้อมูลสิ นค้าที่มีลูกค้าชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ในการทาคู่มือนี้ผจู ้ ดั ทาต้องทาการทาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริ ษทั
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งมากที่สุด
5.1.3.2 เพื่อให้โครงงานเล่มนี้มีความถูกต้อง และชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ผูจ้ ดั ทา
จึงปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพี่เลี้ยงที่ปรึ กษาตลอดเวลา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือ
5.1.3.3 ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าโครงการนี้จะเป็ นแนวทางที่ดีต่อองค์กรและผูจ้ ดั ทาหวัง
ว่าโครงการนี้ จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรได้
5.2 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
การที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงาน ณ ดาต้าเทค ไทยแลนด์ ในตาแหน่ง การติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ทา
ให้ผจู ้ ดั ทารับรู ้ถึงประสบการณ์จากการทางานจริ ง ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมานั้น และยังได้รับการ
ช่วยเหลือจากพี่ที่ปรึ กษาและเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับคาปรึ กษาและคาแนะนาในเรื่ องของ
การจัดทาโครงงาน ซึ่ งการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาให้ได้เรี ยนรู ้และได้รับความรู ้ใหม่ๆอย่างมากมาย ที่
สามารถนาไปใช้ได้ในชีวติ จริ ง
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับความรู ้ในด้านรถยนต์ และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.2 ได้รับคาศัพท์เฉพาะทางด้านรถยนต์
5.2.1.3 ได้พฒั นา การฟัง และ การพูด
5.2.1.4 ฝึ กให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
5.2.1.5 ฝึ กให้มีความอดทนต่อปั ญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
5.2.1.6 ทาให้สามารถรับมือและแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
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5.2.1.7 ได้เรี ยนรู ้การตลาดของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันออกไป
5.2.1.8 ฝึ กให้มีความตรงต่อเวลามากขึ้น
5.2.1.9 ได้ฝึกทักษะการพูดและการสนทนากับลูกค้าชาวต่างชาติ
5.2.1.10 ได้ฝึกทักษะทางด้านความจา เช่น จาคาศัพท์เฉพาะทางด้านรถยนต์ เครื่ องยนต์
ต่างๆ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในช่วงแรกๆของการปฏิบตั ิงานเกิดปั ญหาทางด้านการจารายละเอียดของสิ นค้า
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของข้อมูล จึงทาให้ผจู ้ ดั ทาต้องใช้ทกั ษะในการจาเป็ นอย่างมาก ผูจ้ ดั ทาจึง
แก้ไขโดยการ ท่องจา และทาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เพื่อจะได้เข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างดีข้ ึน และ
สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ในครั้งต่อๆไป
5.2.2.2 ปัญหาด้านการสนทนากับลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่ องจากในช่วงแรกๆ ผูจ้ ดั ทายังไม่
ทราบถึงคาศัพท์เฉพาะของรถยนต์และเครื่ องยนต์ จึงทาให้เกิดการสนทนาแบบผิดๆ หรื อเข้าใจไม่ตรงกัน
ผูจ้ ดั ทาจึงได้แก้ไขโดยการ ศึกษาความรู ้ดา้ นคาศัพท์เฉพาะและขอคาแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษา
5.2.2.3 ลูกค้าชาวต่างชาติบางกลุ่มใช้ภาษาในประเทศของตน เช่นประเทศมาเลเซี ยที่ไม่
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ จึงทาการส่ งมอบหน้าที่ให้กบั พนักงานที่สามารถพูดภาษา
นั้นๆได้
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานควรมีความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษ
5.2.3.2 ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานควรมีความแม่นยาในเรื่ องของข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆตามมาได้
5.2.3.3 ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่ งครัดเพื่อลดปั ญหา
การถูกต่อว่า ซึ่ งจะเป็ นผลเสี ยต่อมหาวิทยาลัยได้

