บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ จะประกอบไปด้วยเนื้ อหา 2 ส่ วนได้แก่ สรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษา และ
สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาเป็ นระยะเวลา 16 สั ปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม – 2
กันยายน 2559 ที่แผนกสามมิตรสร้างสุ ขและCSR ของบริ ษทั โอ.เค.ดี. กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ทาให้
นักศึ กษาได้รู้จกั การท างานร่ วมกับผูอ้ ื่ น เข้าใจข้อดี ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง าน รวมถึ งพบเจอปั ญหาและ
สามารถหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ท าให้ นัก ศึ ก ษาได้ส ามารถเตรี ย มพร้ อ มก่ อ นที่ จ ะจบ
การศึกษา และเข้าสู่ ช่วงเวลาในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการเรี ยนรู ้การทางานจริ ง ซึ่ ง
ในการทางานจริ งนั้น มีความแตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยนเป็ นอย่างมาก ทั้งการทางานภายใต้
สภาวะการกดดัน ซึ่งในการทางานต้องมีความถูกต้องสู ง และทางานให้ทนั เวลาตามที่กาหนดไว้ ซึ่ ง
ในการท างานจริ ง ถ้า มี ก ารผิดพลาด หรื อไม่ส ามารถท างานได้ตรงตามเวลาที่ ก าหนด จะส่ ง ผล
กระทบต่อบุคคลหลายฝ่ ายได้อีกด้วย การปฏิ บตั ิงานสหกิจนั้นทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
ตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น และยังช่วยฝึ กฝนให้นกั ศึกษาได้
รู ้จกั การทางานจริ งซึ่ งต้องอาศัยความรับผิดชอบสู ง เช่น เวลาการเข้างาน ออกงาน การลาหยุด ลาพัก
ร้อน หรื อการทางานที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและทันเวลาที่กาหนด ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะฝึ กฝนให้
นักศึกษาสามารถเรี ยนจบและพร้อมกับการทางานในชีวติ จริ งมากยิง่ ขึ้น
5.1.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาในครั้ งนี้ นกั ศึกษาได้เห็ นถึ งปั ญหาสาคัญที่พบสาหรับการ
ปฏิ บตั ิงานนั้นคือ การสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่ งพบว่าในหลายๆ ครั้งที่การสื่ อสาร
ภายในองค์ ก รไม่ มี ค วามชั ด เจนและมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที่ ก ะทัน หั น ท าให้ ง านอาจจะไม่ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น การสั่งงานซ้อนกันแบบกะทันหัน ทาให้มีเวลาในการทางาน
ไม่เพียงพอหรื ออาจจะเตรี ยมตัวในการปฏิ บตั ิงานไม่ดีพอ ทาให้นกั ศึกษาเกิ ดความยากลาบากใน
การปฏิบตั ิงานงานของกิจกรรมนั้นๆ
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้มีขอ้ เสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี้
5.2.1 การปฏิบตั ิงานสหกิจ ซึ่ งในการทางานจริ งควรจะกาหนดหน้าที่หรื องานให้นกั ศึกษา
แบบชัดเจน เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในการทางาน
5.2.2 เรื่ องการสื่ อสารระหว่างองค์กรและนักศึกษาให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลด
ปั ญหาในการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาเพราะในบางครั้งการสื่ อสารที่ชดั เจนแล้ว แต่มีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังจะทาให้ยากต่อการแก้ไข
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 สรุ ปผลโครงงาน จากการดาเนิ นโครงงานครั้งนี้ โดยการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์งาน การบริ จาควัสดุ ภณ
ั ฑ์ให้แก่โรงเรี ยนวัดปลักไม้ลายที่อยู่ในชนบท ในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งในการดาเนินกิจกรรมได้มี
การใช้เครื่ องมือหลักในการดาเนินงาน คือ การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมีการใช้การประชาสัมพันธ์ใน
รู ปแบบ การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรและบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียง การประชาสัมพันธ์ผา่ นเสี ยง
ตามสาย จากการดาเนิ นงานพบว่าการจัดกิ จกรรมพิเศษนี้ สามารถทาการประชาสัมพันธ์ ให้กบั
องค์กรได้ผลตอบรับดี โดยประเมินจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานที่เข้าร่ วมกิจกรรม
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ในการจัดกิ จกรรมควรมี ก ารประชุ ม งานให้บ่อยมากขึ้ น เพื่อให้เกิ ดการสื่ อสารที่ เข้า ใจ
ตรงกันในเรื่ องของการทา CSR ของทาง บริ ษทั โอ.เค.ดี.จากัด (มหาชน)

