บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขาปิ่ นเกล้า ซึ่ งฝ่ ายศิลป์ มี
หน้าที่ ปรับสื่ อ และส่ งผลิต ป้ ายโฆษณาต่างๆ ป้ ายโฆษณาต่างๆ โดยได้รับมอบหมายให้ทางานต่างใน
เรื่ องของงานกราฟิ ก ปรับสื่ อโฆษณาWindow Sticker ,Cubic Box, Tent card,ป้ ายผนังกระจกโอเปอ,
Standee, Cut Act , Poster, Lift Sticker , Cut Act , Cut Act , Leaflet ได้ รู้ ข ้ อ มู ล ขั้น ตอนวิ ธี ก ารท าสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ออกแบบแก้ไข และเทคนิ คต่างๆในการตกแต่งภาพนิ่ ง ด้วยโปรแกรม อี ราสเตเตอร์ (Adobe
Illustrator)และโฟโต้ช๊อป (Adobe Photoshop) และยังสามารถนาผลงานที่ทาขึ้นไปใช้งานได้จริ ง โดย
ภายในศูนย์การค้า และพึงพอใจในผลงานที่ทาขึ้ นมา ความรู ้ ที่ได้ศึกษาในสถานประกอบการและใน
ห้องเรี ยนแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก ในสถานประกอบการจะได้รับการติชมจากลู กค้าและทางทีมงาน
บริ ษทั และสามารถที่จะนาไปพัฒนาตนเองทักษะความรู ้ที่เกี่ยวกับชิ้ นงาน และโปรแกรม ความรู ้ที่ได้
จากการปฏิบตั ิงานนี้ สามารถนาไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ระยะเวลา 4 เดือนที่ในการปฏิบตั ิงาน
สหกิจ ได้เก็บเกี่ยวความรู ้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เป็ นการพิสูจน์ความสามารถจากการที่ได้คึกษา
ในชั้นเรี ยน สามารถดึงความรู ้น้ นั มาใช้ในการทางานในสถานประกอบการณ์ได้มากมาย การปฏิบตั ิงาน
ในครั้งนี้ ได้ท้ งั ความรู ้ เทคนิ ค การลงสี การเลือกใช้ตวั อักษร การจัดวางที่ลงตัว ซึ่ งทาไห้ผลงานออกมา
มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
5.2 ขีดจากัดหรื อปัญญาของงาน
ในการทางานฝ่ ายกราฟิ กกับบริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขาปิ่ นเกล้าจากัดนั้น เป็ น
การทางานจริ งผลงานที่ทาไว้มีจานวนมากการใช้เทคนิ คหรื อเครื่ องมือในโปรแกรมอีราสเตเตอร์ (AI)
และโฟโต้ช๊อป (PS) มักมีปัญหาในการจัดทารู ปแบบที่ตอ้ งแก้อยูบ่ ่อยครั้ง

5.3 ข้ อเสนอแนะแนวทาง
การทางานในลักษณะงานที่มีหลายชิ้นส่ วน ควรจะเซฟบ่อยๆ เราะไฟล์มีขนาดใหญ่ในขณะที่
เราทางานไปก็ตกแต่งเพิ่มเติมซึ่ งเป็ นงานที่ละเอียด อาจจะจาไม่ได้ว่าเราปรับเปลี่ ยนอะไรไปบ้าง ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เป็ น PC โปรแกรมและเครื่ องอาจจะค้างบ่อย และแยกไฟล์ให้เป็ นหมู่เพื่อการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน จะทาไห้ทางานง่ายและสะดวกต่อการทางาน ทาให้ลดเวลาในการค้นหางาน
5.4 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.4.1 สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี
5.4.2 ได้ความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพตรงตามที่เราเรี ยน
5.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5.4.4 ได้ทราบถึงขั้นตอนและระบบการดาเนินงานจริ ง
5.4.5 ฝึ กให้มีความตรงต่อเวลา
5.4.6 ได้รับความรู ้ถึงเทคนิคใหม่ๆในแต่ละชิ้นงาน
5.5.7 ได้รับความรู ้และความคิดของคนอื่นและมาปรับใช้ในงานของเรา
5.5.8 จากแรงกดดันภายนอกซึ่ งเป็ นแรงผลักดันทาให้มีการพัฒนาตัวเองในการทางานมากขึ้น
5.5.9 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.5.10 รู ้จกั ระบบการทางานเป็ นทีม
5.5 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจ
ปั ญหาที่มกั เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ต จึงทาให้ทางานได้ล่าช้า
5.6 สรุ ปรายงานสหกิจศึกษา
สรุ ปผลเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ในบทที่1ว่าหลังจากการดาเนิ นงานเสร็ จสิ้ นลงแล้ว
นั้นผลที่ได้รับเป็ นอย่างไร ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร
5.6.1 เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนในการออกแบบ อย่า งมื อ อาชี พ สร้ า งสรรค์สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ต่ า งๆ เช่ น
Window Sticker ,Cubic Box, Tent card,ป้ ายผนังกระจกโอเปอ, Standee, Cut Act , Poster, Lift Sticker ,
Cut Act , Cut Act , Leaflet

5.6.2 ได้เรี ย นรู ้ หลัก เทคนิ ค การท าภาพกราฟิ กจากโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe
Photoshopสามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ขั้นสู งได้เป็ นอย่างดี
ตลอดระยะเวลาที่จดั ทาสื่ อโฆษณา เช่น Window Sticker ,Cubic Box, Tent card,ป้ ายผนังกระจก
โอเปอ, Standee, Cut Act , Poster, Lift Sticker , Cut Act , Cut Act , Leaflet และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆให้กบั
หลายๆแคมเปญคิ ดว่าตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่คิดไว้ต้ งั แต่แรก ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบที่ ตอ้ งอาศัย
การศึกษาทักษะเทคนิคการทาสื่ อโฆษณา เช่น Window Sticker ,Cubic Box, Tent card,ป้ ายผนังกระจก
โอเปอ, Standee, Cut Act , Poster, Lift Sticker , Cut Act , Cut Act , Leaflet และพี่ เ ลี้ ยงที่ มี ค วามเชี ย ว
ชาญ
5.7ข้ อเสนอแนะงานสหกิจศึกาหรื อการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
การจัดทารายงานสหกิ จ เนื่ องจากที่ตอ้ งทางานคนเดี ยว ควรรู ้ จกั การจัดสรรงานและให้สาเร็ จ
ทันเวลา และมีคุณภาพ ข้อเสนอแนะการทาสหกิ จ คือการการจัดทาเล่มรายงานสหกิ จ การปรับเปลี่ ยน
แบบฟอร์มหลายครั้งจึงทาให้ ทาให้ยากต่อการทางานสหกิจศึกษาในครั้งนี้

