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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ จะประกอบไปด้วยเนื้ อหา 2 ส่ วนได้แก่ สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา และ
สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม2560 –
18 สิ งหาคม 2560 ที่ฝ่ายการประสานงานทัว่ ไปของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ทาให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เข้าใจข้อดีในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงพบเจอ ปั ญหา และสามารถหาข้อเสนอแนะ
เพือ่ ปรับปรุ งกระบวนการทางานได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อดีของการปฎิบตั ิ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 และเข้าสู่ช่วงเวลาในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการเรี ยนรู ้การทางานจริ ง ซึ่ ง
ในการทางานจริ งนั้น มีความแตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยนเป็ นอย่างมาก ทั้งการทางานภายใต้
สภาวะการกดดัน ซึ่งในการทางานต้องมีความถูกต้องสูง และทางานให้ทนั เวลาตามที่กาหนดไว้ ซึ่ง
ในการทางานจริ งถ้ามี ก ารผิดพลาด หรื อไม่สามารถทางานได้ตรงตามเวลาที่ กาหนด จะส่ งผล
กระทบต่อบุคคลหลายฝ่ ายได้อีกด้วย การปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ นั้นทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ตนเอง การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้น และยังช่วยฝึ กฝนให้นกั ศึกษาได้
รู ้จกั การทางานจริ งซึ่งต้องอาศัยความรับผิดชอบสู ง เช่นเวลาการเข้างาน ออกงาน การลาหยุด ลาพัก
ร้อน หรื อ การทางานที่ ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและทันเวลาที่ กาหนดซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะฝึ กฝนให้
นักศึกษาสามารถเรี ยนจบและ พร้อมกับการทางานในชีวิตจริ งมากยิง่ ขึ้น
5.1.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาในครั้ งนี้ นักศึกษาได้เห็ นถึงปั ญหาสาคัญที่ พบสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานนั้นคือ การสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่ งพบว่าในหลายๆ ครั้งที่การสื่ อสาร
ภายในองค์ก รไม่ มี ค วามชัด เจน จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ ถู ก ต้อ ง หรื ออาจจะไม่ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่ น การสั่งงาน ซึ่ งมี จุดประสงค์ไม่ชัดเจน หรื อมี เนื้ อหา
ครอบคลุมที่กว้างเกินไป ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง ทาให้ในการทางานเกิดปั ญหาและอุปสรรคขึ้น ทา
ให้นกั ศึกษาเกิดความยากลาบากในการปฏิบตั ิงานงานของกิจกรรมนั้นๆ
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้มีขอ้ เสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี้
5.2.1 การปฏิบตั ิงานสหกิ จ ซึ่ งในการทางานจริ งควรจะกาหนดหน้าที่หรื องานให้นักศึกษาให้มี
ความชัดเจน เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และรู ้เป้ าหมาย
ในการทางาน
5.2.2 เรื่ องการสื่ อสารระหว่างองค์กร และนักศึกษาให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น เพื่อลดปัญหาใน
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเพราะในบางครั้งการสื่ อสารที่ชดั เจนแล้ว แต่มีการ
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังจะทาให้ยากต่อการแก้ไข
5.3 สรุปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 สรุ ปผลโครงงาน จากการดาเนินงานโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ บตั รเดอะวันการ์ ดในงานแกรนด์โอเพนนิ่ ง โรบินสัน เพชรบุรี ของบริ ษทั ลักษ์ ดี
จากัด ในการจัดกิ จกรรมดังกล่าว โดยมีการจัดกิ จกรรมต่างๆ มากมายภายในห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
เพชรบุรี โดยในการดาเนิ นงานได้มีการใช้เครื่ องมือหลักคือ การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งใช้การประชาสัมพันธ์
หลากหลายรู ปแบบ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ การประชาสัมพันธ์ผา่ น แฟนเพจ จากเฟสบุ๊ค
จากการดาเนิ นงานพบว่าการจัดกิจกรรมพิเศษนี้ สามารถประชาสัมพันธ์องค์กรโรบินสันได้เป็ นอย่างดีและ
ได้ผลตอบรับที่ดีโดยการทาแบบสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายที่มาร่ วมงาน
5.3.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน จากการดาเนิ นงานพบว่ามีขอ้ จากัดในเรื่ องของสถานที่
และเวลาในการจัดกิจกรรมดังนั้นจึงมีความไม่สะดวกเกิดขึ้น เพราะพื้นที่นอ้ ยเกินไปทาให้เล่นเกมส์หรื อทา
กิจกรรมไม่ได้เท่าที่ควรและระยะเวลาในการทาน้อยมากจึงทาให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ในการดาเนินการจัดกิจกรรมพิเศษควรมีพ้ืนและเวลาให้มากว่านี้ เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษควร
มีความพร้อมทั้งเวลาและสถานที่ที่เพียงพอต่อบุคคลที่มาร่ วมงานเพื่อลดปั ญหาความแออัดและสามารดูแล
ความปลอดภัยได้ทวั่ ถึงควรจะประเมินคนที่จะมาร่ วมงานและเล่นเกมส์เพื่อจะได้จดั ของรางวัลที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการเล่นเกมส์ต่างๆภายในงาน

