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บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในบทนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ได้แก่





สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สรุปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ข้อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 18
สิงหาคม 2560 ที่กองวิชาการและแผนงาน ของเทศบาลเมืองบางกรวย ทาให้นักศึกษาได้ รู้จักการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจข้อดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงพบเจอปัญหา และสามารถหาข้อ เสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการทางานได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทาให้นักศึกษาได้สามารถเตรียมพร้อมก่อนที่จะจบการศึกษา
และเข้าสู่ ช่วงเวลาในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยการเรียนรู้การทางานจริง ซึ่ งในการ
ทางานจริงนั้น มีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างมาก ทั้ งการทางานภายใต้สภาวะ
การกดดัน ซึ่งในการทางานต้องมีความถูกต้องสูง และทางานให้ทัน เวลาตามที่กาหนดไว้ ซึ่งในการ
ทางานจริงถ้ามี การผิดพลาด หรือไม่สามารถทางานได้ตรงตามเวลาที่กาหนด จะส่งผลกระทบต่อ
บุคคลหลายฝ่ายได้อีกด้วย การปฏิบัติงานสหกิจนั้นทาให้เกิดการเรียนรู้ พัฒ นาตนเอง การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และยังช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการทางานจริงซึ่งต้อง
อาศั ย ความรั บ ผิ ด ชอบสู ง เช่ น เวลาการเข้ า งาน ออกงาน การลาหยุ ด หรื อ การท างานที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ถูกต้อง และทันเวลาที่กาหนด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถเรียนจบ และ
พร้อมกับการทางานในชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น
5.1.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบั ติง านสหกิจ ศึกษาในครั้ งนี้ นั กศึกษาได้ เห็ นถึงปัญ หาส าคัญ ที่ พบส าหรับ การ
ปฏิบัติงานนั้นคือ การสื่ อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กรซึ่ งพบว่าในหลาย ๆ ครั้งที่การสื่อสาร
ภายในองค์กรไม่มีความชัดเจน จึงส่งผลให้การดาเนินงานไม่ถูกต้อง หรืออาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพ
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อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น การสั่งงาน ซึ่งมีจุดประสงค์ ไม่ชัดเจน หรือมีเนื้อหาครอบคลุมที่กว้างเกินไป
ไม่ ร ะบุ เฉพาะเจาะจง ท าให้ ในการท างานเกิ ด ปั ญ หา และอุ ป สรรคขึ้น ท าให้ นั ก ศึก ษาเกิ ด ความ
ยากลาบากในการปฏิบัติงานงานของกิจกรรมนั้น ๆ
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี้
5.2.1 การปฎิบัติงานสหกิจ ซึ่งในการทางานจริงควรจะกาหนดหน้าที่ หรืองานให้นักศึกษา
ให้มีความชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้เป้าหมายในการทางาน
5.2.2 เรื่องการสื่ อสารระหว่างองค์กร และนั กศึกษาให้ ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่ อลด
ปัญ หาในการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เพราะในบางครั้งการสื่ อสารที่ชัดเจนแล้ ว แต่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังจะทาให้ยากต่อการแก้ไข
5.3 สรุปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 สรุปผลโครงงาน จากการดาเนินโครงงานครั้งนี้โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประ
ชาสัมพันธ์โครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียน ประจาปี 2560” ของเทศบาลเมืองบางกรวย ในการ
จัดกิจกรรม ดังกล่าว โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยในการดาเนินได้มีการใช้เครื่องมือหลักในการ
ด าเนิ น งาน คื อ การประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง มี ก ารใช้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ห ลายรู ป แบบ ได้ แ ก่ การ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาชุมชน การ
ประชาสั มพัน ธ์ผ่านใบปลิว ป้ายไวนิล แฟนเพจจากเฟสบุ๊ค และการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์
เทศบาลเมื อ งบางกรวย จากการด าเนิ น งานพบว่ า การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษนี้ สามารถท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรได้ผลตอบรับดี โดยการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการสังเกต
จากบุคคลที่เข้ามาภายในงาน
5.3.2 ข้อจากัดหรือปั ญหาของโครงงาน จากการดาเนินโครงงานพบว่ามีข้อจากัดในเรื่อง
งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการที่จากัด ทาให้ รถ - เรือแห่เทียนพรรษา เข้าร่วมขบวนแห่เทียน
พรรษาน้อย และความสวยงามของขบวนแห่เทียนพรรษา ไม่ค่อยสวยงาม และโดดเด่นเท่าที่ควร
เพราะว่าไม่มีงบประมาณมาสนับ สนุนผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการในการประดับตกแต่งรถ - เรือแห่
เทียนพรรษา
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5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ในการจัดโครงการควรมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ให้กับ
เทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อให้เทศบาลเมืองบางกรวย ได้มีงบประมาณในการจัดโครงการอย่างเต็มที่
และผู้ที่อยากร่วมเข้าร่วมประกวดรถ - เรือขบวนแห่เทียนพรรษา ได้มีงบในการประดับตกแต่งรถ เรือเทียนพรรษา จะทาให้การจัดโครงการ “สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560” มี
ความยิ่งใหญ่ โดดเด่น และสวยงามอลังการ ทาให้เป็นที่สนใจกับประชาชน และชาวต่างชาติ อยาก
เข้าร่วมชน และได้รับรู้ถึงประเพณีแห่เทียนพรรษาของคนไทย ที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน

