35

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงการ
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานโดยเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้เข้าร่ วมโครงการสหกิ จศึ กษา ในภาคเรี ยนที่ 3 ปี การศึกษา 2560 ในช่ วง
ระยะเวลาตั้งแต่ เดื อนพฤษภาคม ถึง เดือนสิ งหาคม 2561 และได้จดั โครงงานสหกิจเพื่อนาเสนอ
โดยจัด ท าในหัวข้อ เรื่ อ ง การสนทนาระหว่า งลู ก ค้า และพนัก งานของบริ ษ ัท Kidzania (The
conversation between customers and kidzania staff) โดยเนื้ อหาในโครงการนี้ จะแบ่งออกเป็ น
4 หัวข้อ คือ
1 สถานีตารวจ
2 สานักงานสื บสวนอาชญากรรม
3 โรงเรี ยนสอนทาอาหาร
4 ธนาคาร
ทั้งนี้ผจู ้ ดั ทาได้ดาเนินการปฏิบตั ิงานและโครงงานจนเสร็ จสิ้ นลงแล้วนั้นและได้เป็ นไปตาม
วัตถุ ป ระสงค์ข องผูจ้ ดั ท า คื อ พนักงานได้รู้จกั การสนทนาที่ สุ ภาพมากขึ้ นและการท างานมี ก าร
พัฒนาดีข้ ึน รู ้จกั การปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีและได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษมากขึ้น
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ปั ญหาในการรวบรวมข้อมูลในการทางานซึ่ งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
และซับซ้อน และจึงต้องงใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมข้อมูลทาให้การหาข้อมูล
5.1.2.2 ปั ญหาในการจัดเรี ยงข้อมู ลเนื้ อหาในโครงงานนี้ เนื่ องจากคาพูดหรื อที่
สคริ ปมีค่อนข้างเยอะและยังมีการสนทนาที่ตอ้ งนามาจัดเรี ยงให้เป็ นประโยคที่สมบูรณ์
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการทาโครงงานสหกิจศึกษามีเวลาในการไม่มากนัก และต้องใช้
เวลาใน การจัดรู ปเล่ม จากปั ญหาดังกล่าวผูจ้ ดั ทาจะต้องมีการสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษา
ที่ทางานและเริ่ ม รวบรวมข้อมูล และคอยสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
และทาโครงงานอย่างถูกต้อง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้รับการปฏิบตั ิงานที่ คิ ดส์ซาเนีย กรุ งเทพฯ ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายงาน
ในตาแหน่ง Zuperviser Establishment เป็ นตาแหน่ งงานที่ตอ้ งสวมบทบาทในอาชี พ และอาชี พที่
ได้รับมอบหมายมีท้ งั หมด 4 อย่าง คือ สถานี ตารวจ, สานักสื บสวนอาชญากรรม,โรงเรี ยนสอน
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ท าอาหารและธนาคาร และท าให้ไ ด้รั บ ประสบการณ์ ใ นการท างานหลายๆอย่า ง เช่ น ความ
รับผิดชอบต่องานที่ทา, การตรง ต่อเวลา และการอดทนต่อความกดดันจากลูกค้ารวมถึ งการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1.1 ได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและยังได้รู้เกี่ ยวกับการทักทายใน
ภาษาอื่นๆ เช่น เกาหลี, ฮ่องกง, สิ งค์โปรและญี่ปุ่น เป็ นต้น
5.2.1.2 ได้ประสบการณ์เสมือนการทางานจริ งและยังได้เรี ยนรู ้การเข้าสังคมการ
ทางานและการปรับตัวเข้ากับเพื่อนที่ทางาน
5.2.1.3 ได้รู้จกั ความสัม พันธ์ ที่ดีกบั เพื่ อนร่ วมงานที่ คอยช่ วยเหลื อกันในเวลา
ทางานและคอยสอนงานที่เรายังไม่สามารถทาได้ดว้ ยความเต็มใจและน่ารักมาก
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 เด็กต่ างชาติ ที่เข้ามาร่ วมกิ จกรรมบางคนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษซึ่ งบาง
กิจกรรมต้องใช้ความเข้าใจในการทางานและเนื้ อหาของกิ จกรรมนั้น ซึ่ งจะทาให้เด็กต่างชาติที่ไม่
เข้าใจภาษาอังกฤษทา กิจกรรมต่างๆด้วยคามยากลาบาก
5.2.2.2 และบางครั้งการทากิจกรรมจะมีเด็กไทยและเด็กต่างชาติเข้ามาร่ วมด้วยนั้น
จึงทาให้เด็กไทยบางคนรู ้ สึกกดดันและร้ องไห้และไม่อยากทากิจกรรมทาให้เจ้าหน้าที่ตอ้ งพูด 2
ภาษาในกิจกรรมนั้นๆ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
มีการเตรี ยมความพร้อมโดยการข้อมูลเพิ่มเติมจากสคริ ปที่เขามีให้ เช่น การหาคาศัพท์ที่ใช้
สนทนากับ ลู ก ค้า หรื อเด็ ก ๆที่ เข้า มาเล่ นในกิ จกรรมหาข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม นอกจากภาษาอัง กฤษยัง มี
ภาษาญี่ ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาจี น เพราะบางครั้ ง อาจจะมี เด็กต่ างชาติ มาเล่ นกิ จกรรมแต่ไ ม่
สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษ ทางพนักงานอาจจะพูดภาษาอื่นๆไปเพื่อให้เด็กที่ เข้ามาเล่นกิ จกรรม
รู ้สึกว่าไม่กดดันและน่ากลัวและจะทาให้เด็กจะสนุ กกับกิจกรรมและยังทาให้พนักงานสามารถรู ้คา
บางคาของภาษาอื่นๆได้ อีกทั้งสามารถนาไปต่อยอดในการศึกษาได้อีกด้วย

