บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) ฝ่ าย Thailand YellowPages เป็ น
ระยะเวลาระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 งานที่ได้รับ
มอบหมายมาส่ ว นใหญ่ ต้อ งใช้ ท ัก ษะการใช้ โ ปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe
illustrator ร่ วมด้วยกับทักษะการออกแบบที่ ใช้ความคิดสร้ างสรรค์ คิดคําโฆษณา ออกแบบแบนเนอร์
( Banner) ควรจัดวางองค์ประกอบของภาพเสริ มด้วยกราฟิ กยังไงให้เหมาะสม ออกแบบลายนํ้าเพื่อเป็ น
เอกลักษณ์ ของร้ าน ตกแต่งปิ ดจุดบกพร่ อง เสริ มจุดเด่นให้รูปสิ นค้าที่ทางลู กค้าส่ งมา ซึ่ งประสบการณ์
การทํา งานตรงนี้ ก็ ท ํา ให้ ไ ด้ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ในด้า นการออกแบบกราฟิ กหลายรู ป แบบ ได้ฝึ กงานใช้
โปรแกรมกราฟิ กจนชํานาญ เรี ยนรู ้ การแต่งรู ป สร้ างชิ้ นงานกราฟิ กมาตกแต่งเพิ่ม การจัดวางชิ้ นงาน
ออกแบบงานยังไงไหนลู ก ค้าจึ งจะพึ งพอใจและตามโจทย์ที่ ได้รับ ทําให้เข้าใจการทํางานว่า graphic
designer ขององค์ก รนี้ เปรี ยบเหมื อนกับ เป็ นผูด้ ู แลหน้าร้ าน ออกแบบภาพรวม ความสวยงาม ที่ เป็ น
ภาพลักษณ์ ของร้ าน โรงงาน หรื ออุตสาหกรรมที่เป็ นเจ้าของธุ รกิจที่ว่าจ้างมา เรี ยนรู ้ประสบการณ์ จริ ง
เพิ่มเติมจากห้องเรี ยนในการทํางานในบริ ษทั เช่ น การรับบรี ฟจากฝ่ ายขาย (AE) ได้ฝึกฝนความตรงต่อ
เวลา ความอดทน และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ ทั้งการทํางานร่ วมกับคนหมู่มาก ควรปฎิตวั ยังไง
ให้เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพที่ดีจากพี่เลี้ยงทุกท่าน เพื่อนร่ วมงานทุกคน เป็ นประสบการณ์ที่
มีค่ามากในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้
ดังนั้นการที่ได้มาฝึ กสหกิจศึกษาครั้งนี้นอกจากเราจะได้มาเจอประสบการณ์ทาํ งานของจริ งก่อน
การทํางานจริ งหลังจบการศึกษาแล้ว ก็ยงั ทําให้เราได้พบส่ วนที่เราขาดไป หรื ออุปสรรคของตัวเรา และ
ได้ประสบการณ์ตรงนี้มาพัฒนาพร้อมเพิ่มในส่ วนที่เรามีดีอยูแ่ ล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทําให้เราได้รู้อีกว่า เรา
เหมาะกับ การทํางานแบบนี้ หรื อ ไม่ จากการสอนงานของพี่ เลี้ ย งทุ ก ท่ าน เพื่ อนร่ วมงาน ทุ ก คําสอน
การติชม การให้คาํ ปรึ กษา จากบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีคุณภาพเหล่านี้ ทําให้เราเข้าใจในตัวเอง มา
ปรั บปรุ งตัวเอง และเชื่ อว่าอนาคตแม้ว่าจะไม่ได้ทาํ งานในสายงานนี้ แต่ป ระสบณ์ ก ารที่ ได้รับก็ท าํ ให้
สามารถมาปรับใช้ทาํ งานในด้านอื่นๆได้ดีเช่นกัน
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นอกจากนี้ ยงั มีอุปสรรคในการปฎิบตั ิงานในแรกเริ่ ม คือ เนื่ องจากเรายังเป็ นนักศึกษา เรายังขาด
ประสบการณ์ ในด้านการทํางานจริ งนี้ การบรี ฟงานช่ วงแรกๆก็ยงั จะไม่เข้าใจบ้างในบางเรื่ อง และการ
จัดลําดับความสําคัญการทํางานแต่ละชิ้นงานที่บางงานต้องการให้งานสําเร็ จภายในเวลาสั้นๆ กับบางงาน
ที่ มี ร ะยะการกํา หนดส่ ง ซึ่ งยัง จัด เวลาในส่ ว นนี้ ไม่ ถู ก เนื่ อ งจากความเคยชิ น ในการทํา งานส่ ง ใน
สถานศึ กษา จึงต้องใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ กบั การเรี ยงลําดับสิ่ งที่ควรทําก่ อนหรื อสิ่ งที่ควรทําหลัง เราจึง
ควรเข้าหารุ่ นพี่ ถามในสิ่ งที่ ไม่เข้าใจ ให้เข้าสอนงานเราก็จะได้วิธีการคิ ดวิธีการทําที่ ถูกต้อง ทําให้เรา
สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้อย่างรวดเร็ ว และปั ญหาในการออกแบบงานก็จะน้อยลงไป
5.2 ข้ อเสนอแนะในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
เนื่ องจากผูศ้ ึกษายังขาดประสบการณ์ ในการทํางานจริ งภายใต้องค์กรสิ่ งที่ควรปรับปรุ งและพัฒนา
คือ เรื่ องการสื่ อสารในช่วงแรกๆ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะในการทํางานที่เราไม่เคยได้ยนิ ทําให้บางครั้งการ
สื่ อสารในการรับบรี ฟเราอาจจะไม่เข้าใจไปบ้าง ออกแบบงานได้คลาดเคลื่อน ซึ่งจุดนี้เราควรเข้าหาถามพี่
เลี้ยงให้เข้าใจบ่อยๆ เพื่อให้งานออกมามีประสิ ทธิ ภาพ และการทํางานออกแบบในรู ปแบบนี้ได้เรี ยนรู ้วา่
เราควรหาดู ผ ลงานหลายรู ป แบบทั้งแบบใหม่ รู ป แบบเก่ า เพื่ อเป็ นการหาแรงบันดาลใจมาออกแบบ
ผลงานให้ไม่ซ้ าํ กัน และยังช่วยให้เราสามารถคิดงานออกแบบได้เร็ วขึ้นไม่เสี ยเวลาในการทําชิ้นงานอื่นๆ
งานก็เสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด
ในส่ วนของปั จจัยภายนอกทางบริ ษทั มีคอมพิวเตอร์ ในการใช้ออกแบบกราฟิ กได้ดีในจํานวน
น้อ ย เครื่ อ งจะประมวลผลการจัด เก็ บ งานได้ช้า ในบางชิ้ น งานที่ มี ข นาดไฟล์ ใ หญ่ หรื อ เปิ ดหลาย
โปรแกรมพร้อมกัน ทําให้บางครั้งในการทํางานเกิดความล่าช้าในการส่ งชิ้นงานที่สาํ เร็ จ

