บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 25 สิ งหาคม 2560 ที่แผนกการประชาสัมพันธ์ และบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ทาให้นกั ศึกษาได้รู้จกั การ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เข้าใจข้อดีในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงพบเจอปั ญหา และสามารถหาข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ท าให้ นัก ศึ ก ษาได้ เ ตรี ยมพร้ อ มก่ อ นที่ จ ะจบ
การศึกษา และเข้าสู่ ช่วงเวลาในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการเรี ยนรู ้การทางานจริ งซึ่ ง
ในการทางานจริ งนั้น มีความแตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยนเป็ นอย่างมากทั้งการทางานภายใต้
สภาวะการกดดัน ซึ่ งในการทางานต้องมีความถูกต้องสู ง และทางานให้ทนั เวลาตามที่กาหนดไว้ ซึ่ ง
ในการท างานจริ ง ถ้า มี ก ารผิดพลาด หรื อไม่ส ามารถท างานได้ตรงตามเวลาที่ ก าหนด จะส่ ง ผล
กระทบต่ อบุ คคลหลายฝ่ ายได้อีก ด้วย การปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จ นั้นท าให้เกิ 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 พร้อมกับการทางานในชีวติ จริ งมากยิง่ ขึ้น
5.1.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาในครั้ งนี้ นกั ศึกษาได้เห็ นถึ งปั ญหาสาคัญที่พบสาหรับการ
ปฏิบตั ิงานนั้นคือ การสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่ งพบว่าในหลายๆ ครั้งที่การสื่ อสาร
ภายในองค์ ก รไม่ มี ค วามชั ด เจน จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ ถู ก ต้อ ง หรื ออาจจะไม่ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่า งเต็ ม ที่ ตัว อย่า งเช่ น การสั่ ง งาน ซึ่ ง มี จุ ดประสงค์ไ ม่ ชัด เจน หรื อมี เนื้ อหา
ครอบคลุมที่กว้างเกินไป ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง ทาให้ในการทางานเกิ ดปั ญหาและอุปสรรคขึ้น ทา
ให้นกั ศึกษาเกิดความยากลาบากในการปฏิบตั ิงานงานของกิจกรรมนั้นๆ
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้มีขอ้ เสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี้
5.2.1 การปฎิบตั ิงานสหกิจ ซึ่ งในการทางานจริ งควรจะกาหนดหน้าที่หรื องานให้นกั ศึกษา
ให้มี ความชัดเจน เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และรู ้เป้ าหมาย
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ในการทางาน
5.2.2 เรื่ องการสื่ อสารระหว่างองค์กร และนักศึกษาให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลด
ปั ญหาในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาเพราะในบางครั้งการสื่ อสารที่ชดั เจนแล้ว แต่มีการ
ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังจะทาให้ยากต่อการแก้ไข
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 สรุ ปผลโครงงาน จากการดาเนินโครงงานครั้งนี้โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรมนิ ว ลุ ก นิ ว อ๊ อ ฟเฟอร์
ห้า งสรรพสิ นค้า เซ็ นทรั ล ในการจัดกิ จกรรมดัง กล่ าว โดยมี กิ จกรรมต่ า งๆมากมายภายในห้า ง
เซ็นทรัล โดยการดาเนิ นได้มีการใช้เครื่ องมือหลักในการดาเนิ นงาน คือ การประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมี
การประชาสัมพันธ์ หลายรู ปแบบ ไดแก่ การประชาสัมพันธ์โดยการเดิ นทรู ปภายในบริ เวณห้าง
เซ็ นทรัล จากการดาเนิ นงานพบว่าการจัดกิ จกรรมพิ เศษนี้ สามารถทาการประชาสัมพันธ์ ใ ห้ก ับ
องค์กรได้ผลตอบรับดีโดย การแจกแบบสอบถาม จากบุคคลที่เข้าร่ วมภายในงาน
5.3.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน จากการดาเนิ นโครงงานพบว่ามีขอ้ ผิดพลาดใน
เรื่ องกล้องที่ใช้ติดตามตัวผูเ้ ล่นเกม เนื่ องจากในแอพของโทรศัพท์มือถือเน็ตไม่เสถียรเกิดการดีเลย์
จึงทาไม่สามารถไลฟ์ สดขึ้นหน้าจอขณะผูเ้ ข้าร่ วมเล่นเกมกาลังช็อปสิ นค้าตามจานวนที่ได้รับได้
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
ในการจัดกิจกรรมควรมีการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่ วมกิจกรรมที่ดีกว่านี้ และตรวจเช็ค
อุ ป กรณ์ เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ดีก่ อนที่ จะใช้งานจริ งเพื่ อไม่ใ ห้เกิ ดข้อผิดพลาดและแก้ไขได้
ทันท่วงที เพื่อให้กิจกรรมดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นและสนุ กสนานกับผูเ้ ข้าร่ วมงานและเพื่อเป็ น
ประสบการณ์การก่อนการทางานจริ งในอนาคต
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