บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทาได้ดาเนิ นงานปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ณ บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค
ทาให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นระยะเวลา 3 เดือน ในตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน
ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ ทาให้ได้เรี ยนรู ้การทางานในองค์กรถึงการทางานในหน้าที่ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นงาน
ด้านเอกสารและการสอนวิธีการทาดอกไม้จนั ทน์ ได้ทราบถึงข้อ ควรปฏิบตั ิในองค์กร ได้ร่วมสอน
วิธีการทาดอกไม้จนั ทน์ร่วมกับบุคลากรในองค์กร ได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้ฝึกความอดทน
มีความตรงต่อเวลา ได้ใช้ศกั ยภาพในสิ่ งที่เล่าเรี ยนมาอย่างเต็มที่ในการช่วยจัดทากิจกรรมพิเศษใน
ครั้งนี้
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาได้ใ ช้ความรู้ ใ นการเขี ย นแผนประชาสัม พันธ์ เพื่ อการจัด
กิจกรรมพิเศษในครั้งนี้ อย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ในการ
ปฏิ บตั ิ งานจริ งซึ่ งในการจัดกิ จกรรมพิเศษในครั้ งนี้ ได้รับคาแนะนาจากผูท้ ี่ มีประสบการณ์ อย่า ง
บุคลากรของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค โดยตรงซึ่ งผูท้ ี่ให้คาแนะนาเป็ นผูจ้ ดั ทา
โครงงานครั้งนี้ ข้ ึน จึงสามารถนาคาแนะนาเหล่านี้ มาปรังปรุ งและพัฒนาความรู ้ความสามารถให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ศัพท์เฉพาะของทางภายในองค์กรที่ใช้ในการสื่ อสารเวลามอบหมายงาน บางคาพูดผู้
ศึ ก ษายัง ไม่ ท ราบ ท าให้ ก ารท างานบางครั้ งเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นและเข้า ใจในงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายอย่างแท้จริ ง
ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการเตรี ยมพร้อมทางด้านการสื่ อสารหรื อศึกษาคาศัพ ท์เฉพาะ
ภายในองค์กร
5.2.2 ไม่มีความเข้าใจในบริ บทของสถานประกอบการมาก่อนเข้าทางาน ทาให้เกิ ดความ
สับสนบ้างในกระบวนการทางาน
ข้อเสนอแนะ คื อ ควรศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้เข้าปฏิ บตั ิงานสหกิ จ
ศึกษาให้ละเอียดและถี่ถว้ นเพื่อที่จะไม่ให้เป็ นอุปสรรคในการเข้าทางาน
5.2.3 การทางานต้องเป็ นไปตามกาหนดเวลา แม้ว่าบางช่วงระยะเวลาจะมีงานเข้ามามาก ทา
ให้เวลาการทางานมีขีดจากัด จึงอาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดหรื อทาให้ผลงานไม่มีคุณภาพมากพอ
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ข้อเสนอแนะ คือ ควรจะหัดบริ หารเวลาให้เป็ น เพื่อรักษาประสิ ทธิ ภาพในการทางานดี
ในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจ
5.3.1 เพื่อได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมพลอดุ ลยเดช
เพื่อสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขา
บางแค ประจาปี 2560 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล R = (Research)
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการดาเนินงาน A = (Action Planning)
ขั้นตอนที่ 3 การติดต่อสื่ อสาร C = (Communication)
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล E = (Evaluation)
5.3.2 เพื่อสนับสนุ นให้คนไทยแสดงความจงรักภักดี และความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ด้ว ยการประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้จ ัน ทน์ จ านวน
1,000,000 ดอก ทางบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด จึงได้กระจายการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ไปแต่ละ
สาขา สาหรับห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ได้ร่วมประดิ ษฐ์จานวน 150,000 ดอก เพื่อ
นาไปในงานพระราชพิธี
5.3.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั บริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ปั ญหาของการเตรี ยมความพร้ อมของอุปกรณ์ ในการประดิ ษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ บางครั้ ง
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรสั่งหรื อจัดเตรี ยมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า
5.4.2 ปั ญหาของพนักงานและจิตอาสาที่จะสอนประดิ ษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ ไม่เพียงพอต่อผูท้ ี่มา
เข้าร่ วมกิจกรรมดังนั้นต้องจัดหาพนักงานและจิตอาสาให้เพียงพอกับผูท้ ี่มาเข้าร่ วมกิจกรรม

