บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั ไอดิจิ จากัด เป็ นระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 18 สิ งหาคม 2560 งานที่ได้รับมอบหมายส่ วนใหญ่เป็ นการคิดคาแร็ คเตอร์ คิดแคปชัน่ คิด Concept ของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ รวมไปถึ งการคิ ดกิ จกรรมต่างๆในงาน Event ทาให้ผูจ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์ ใหม่ในการ
ทางานจริ ง และได้เรี ยนรู ้แนวคิดที่แปลกใหม่ในการคิดงานแต่ละชิ้น จึงทาให้ได้ชิ้นงานที่ตรงตามเป้ าหมาย
ของงานอย่างถูกต้องและทันเวลากับงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นการทางานเป็ นทีม
ได้นาศักยภาพที่มีจากการเล่าเรี ยนมาใช้ในด้านการทางานจริ งทาให้เกิดความสนใจในการหาแนวคิดใหม่ๆ
เพิ่ ม ขึ้ น ได้ฝึ กค้น คว้า ข้อ มู ล ด้วยตัวเองซึ่ งจะได้มี แนวคิ ดสร้ า งสรรค์ใ หม่ ๆ เพื่ อคิ ดงานต่ อ ไปได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และที่สาคัญได้ฝึก การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น ต้องทาตัวเอง
ให้พร้อมรับสิ่ งใหม่ๆตลอดเวลา
ในการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถในสร้ างสรรค์อย่างเต็มที่ ในการคิดและ
ออกแบบ ได้ฝึกทักษะการเรี ยบเรี ยงข้อมูลรวมไปถึงการใช้โปรแกรม Power Point , Excel , Adobe Illustrator
, Adobe Photoshop ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษา มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จริ ง ซึ่ งในการคิดและออกแบบงานต่างๆนั้น ก็ได้รับคาติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ มากมาย เช่น การคิดคาแร็ ค
เตอร์ ที่เหมาะสมกับแบรนด์ต่างๆ การคิดแคปชัน่ ที่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย และการคิดกิจกรรมที่น่าสนใจใน
งาน Event เป็ นต้น เพื่อนามาปรับปรุ งและพัฒนาความรู ้ ความสามารถให้ผูจ้ ดั ทานั้นมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานมากยิง่ ขึ้นในการทางานในอนาคตต่อไป

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
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5.2.1 ในการทางานนั้นมีอุปสรรค์ เกี่ ยวกับการไม่ทราบความหมายของคาศัพท์ที่ใช้ในการทางาน
การเข้าประชุ มแต่ละครั้งอาจรับรู ้ความต้องการของลู กค้าได้ไม่ครบถ้วน ทาให้เกิ ดความผิดพลาดและล่าช้า
ในการทางาน
5.2.3 ได้พฒั นาทักษะและเทคนิคในการคิดอย่างสร้างสรรค์และการใช้โปรแกรมต่างๆในการทางาน
ซึ่ งทาให้การทางานมีความรวดเร็ วและประสบผลสาเร็ จได้ดีข้ ึนเป็ นอย่างมาก
5.2.3 งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นการทางานจริ ง และนาไปใช้จริ ง ซึ่ งต้องทางานอย่างมีระเบียบเป็ น
แบบแผนเป็ นขั้นตอน มีความกระตือรื อร้นในการทางาน รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและ
ออกแบบงาน
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
การจัดทารายงานผลการปฎิ บตั ิสหกิ จศึกษาเล่มนี้ ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้ วิธีการผลิ ต Sticker Line แบบ
Creator Market ของบริ ษ ทั Idigi ได้เรี ย นรู ้ ถึ ง ขั้นตอนการคิ ดคาแร็ ค เตอร์ การคิ ด Concept การคิ ดค าของ
Sticker Line รวมไปถึ งแนวคิ ดก่ อนการผลิ ต Sticker Line ของบริ ษทั Idigi ตัง่ แต่ได้รับบรี ฟ จนถึ งขั้นตอน
การเสนอแนวคิด Sticker Line ให้กบั ลูกค้า เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การผลิต Sticker Line แบบ Creator Market
ใช้เป็ นแนวทางในการเดิ นไปถึ งเป้ าหมาย ตั้งแต่พ้ืนฐาน ไปจนถึ งการพัฒนาสู่ อาชี พ และเรื่ องรายละเอียด
ต่างๆของการทางานอี กมากมาย การทารายงานเล่ มนี้ ยงั ได้ ทบทวนความรู ้ ในการทางาน ได้ฝึกความคิ ด
สร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆ ความอดทน ความรอบคอบ และทาให้เราเป็ นคนที่มีความละเอียดในการทางาน
มากขึ้น
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
ข้อเสนอแนะของรายงานเล่มนี้ ต่อผูท้ ี่สนใจจะศึกษาเรื่ อง ขั้นตอนการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ ของบริ ษทั
ไอดิ จิ ในเครื อบริ ษทั ดับบลิ ว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป (The process of creating Line Sticker for the company Idigi
affiliated the company W.P. Creation group)ใน ตาแหน่ง ครี เอทีฟ ผูท้ ี่สนใจควรต้องคอยหาดูงานต่างๆของ
คนที่มีประสบการ์ ณหรื อการดู สื่ อต่างๆที่กาลังนิยม หรื อเป็ นเรื่ องที่คนกาลังให้ความนิ ยมอยูใ่ นขนาดนั้นให้
มากเพราะจะ ทาใหผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษานั้นมีความคิดสร้ างสรรค์และแนวคิดที่ดีจากการดูสื่อหรื องานต่างๆได้
เพราะตาแหน่งนี้ คือการที่คิดงานให้มีความน่าสนใจ การสื่ อสารอารมณ์ต่างๆ ผ่านคาแรคเตอร์ สติ๊กเกอร์ ไลน์
และรวม ไปถึงเรื่ องคาศัพท์เฉพาะทางที่ตอ้ งใช้ในการทางาน หรื อการรับบรี ฟมากจากลูกค้าในกรณี ที่ถา้ เรา
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รับ บรี ฟมาเป็ นภาษาอังกฤษถ้าเราไม่รู้เรื่ องคาศัพท์ก็จะทางานลาบาก และไม่ตรง ความต้องการของลูกค้า
เพราะฉะนั้นภาษาเป็ นเรื่ องที่สาคัญเลยอย่างยิ่ง และการนาเสนองาน ให้กบั ลุ กค้านั้นก็ตอ้ งใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นอย่า งมาก ส าหรั บ ผูท้ ี่ ส นใจจะท างานตาแหน่ ง นี้ ในส่ วนของรายงานเล่ ม นี้ ก็ ได้มี ข้อมู ล รายละเอี ย ด
ความสาคัญของตาแหน่ งนี้ ไว้เพื่อผูท้ ี่สนใจได้ทาการศึกษา และยังมีทฤษฎี หรื อวรรณกรรม ที่เกี่ ยวข้องกับ
หน้าที่น้ ี และ ยังมีวิธีการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์รวมไปถึงมีเทคนิคอีกมากมายในการคิดคาแรคเตอร์ หรื อ ไม่วา่ จะ
เป็ น เรื่ อง ทักษะการออกแบบ หรื อ การสื่ อสาร ไว้ศึกษาเพื่อนาเอาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในหน้าที่การงาน
ของตาแหน่ งนี้ ในการผลิ ต Sticker Line ต้องมีก ารผูกบัญชี หรื อ สมัครบัญ ชี PayPal ซึ่ งในรายงานเล่ ม นี้
ไม่ได้กล่าวถึง ควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะเริ่ มต้นผลิต
ผูจ้ ดั ทาได้หวัง ว่ารายงานเล่ มนี้ จะให้ประโยชน์สาหรั บผูท้ ี่ สนใจไม่ มากก็น้อย ขอขอบพระคุ ณที่
สนใจในรายงานเล่มนี้
วิธีการคิดและการออกแบบ ยังมีอยูอ่ ีกมากมายในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
จากการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์ เน็ต และหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาต่อไป

