บทที่ 5
สรปุผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 4
มกราคม ถึ งวันที่ 22 เมษายน 2560 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ข องคณะนิ เทศ
ศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสยาม คอยทาหน้าที่ในการติ ดต่อประสานงานกับภาควิชาต่างๆช่วยเหลืองานทัว่ ไป
ภายในคณะนิ เทศศาสตร์ และทาวิจยั เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจยั มาปรับปรุ งและพัฒนาคณะนิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยามทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์ใหม่ในการทางานจริ ง และได้เรี ยนรู ้ระบบงานต่างๆใน
การทางานขององค์กร ได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น นอกจากนี้ผจู ้ ดั ทายังได้ฝึกการตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นอีกด้วย
ในการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษา ได้ใช้ความรู ้ ความสามรถในด้านการวิจยั อย่างเต็มที่ โยใช้ความรู ้
พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง รวมถึงคาแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษาที่คอยให้
คาแนะนาในการทาวิจยั เพื่อใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาคณะนิ เทศศาสตร์ ซึ่ งในการทาวิจยั ในครั้งนี้ ก็ได้
รับคาติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการทาวิจยั ในองค์กร และได้รับคาแนะนาดีๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าภูมิใจ
อย่างมากและสามารถนาคาติชมมาปรับปรุ งและพัฒนาความรู ้ ความสามารถให้ผูจ้ ดั ทามีประสิ ทธิ ภาพใน
ด้านการทาวิจยั เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ย งั มี อุปสรรคในการปฏิ บ ตั ิ งานคื อ การที่ เราต้องท างานร่ วมกับ คนหมู่ม ากทั้ง ภายใน
องค์กรและนอกองค์กร รวมถึงต้องประสานงานกับส่ วนอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทาให้เราต้องมี
ความเป็ นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนอย่างสู งในการทางานเพราะเราไปทางานในฐานะ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ซึ่ งการทางานอย่างมืออาชีพจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของตัวองค์กรด้วย
5.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นการดาเนินงานจริ ง นาไปใช้จริ ง และต้องทางานร่ วมกับคนหมู่มาก
จึงจะต้องดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบระเบียบมีแผนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน ต้องมีความกระตือรื อร้ น
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง จึงต้องหมัน่ พัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอ
5.2.2 ความมีความรอบคอบ ในการทางานด้านการวิจยั เราต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบ
และเช็ ค คุ ณภาพของงานและแบบสอบถามทุ ก ครั้ ง เพราะเป็ นการนาข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าใช้จริ ง ถ้า ไม่ มีค วาม
รอบคอบในการทางาน อาจจะทาให้ผลการวิจยั คาดเคลื่อนได้

5.3 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ในการท ารายงานการวิจยั สหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นของนัก ศึ ก ษาคณะนิ เทศศาสตร์
เกี่ยวกับความต้องการให้คณะนิ เทศศาสตร์ จดั กิ จกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ มีขอบเขตค่อนข้าง
กว้าง ทาให้ตอ้ งมีการปรึ กษาขอบเขตในการวิจยั เพื่อทาให้งานวิจยั ของเราสามารถวัดผลได้ตรงตามความ
ต้องการมากที่สุด
5.3.2 ในการทาเล่มรายงานการวิจยั สหกิจศึกษา มักจะประสบปั ญหาในเรื่ องของรู ปแบบและการจัด
หน้าของรายงานทาให้เกิ ดปั ญหาที่ตอ้ งคอยแก้ไขอยู่ตลอด ดังนั้นเราต้องใช้ความละเอียดอย่างมากในการ
ตรวจสอบรู ปแบบของรายงานการวิจยั สหกิจให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั สอบถามความคิดเห็ นของนักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ เกี่ ยวกับความ
ต้องการ ให้คณะนิ เทศศาสตร์ จดั เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆและศึกษาข้อเสนอแนะ ความคิดเห็ นใน
การจัดกิจกรรมด้านต่างๆของคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
ผูว้ ิจยั ได้อา้ งอิ งถึ งข้อมู ลจากเล่ มตัวอย่างของภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2559 ผลปรากฏว่ามี
เนื้ อหาคล้ายในส่ วนของบทที่ 3 เรื่ องรายละเอียดการปฏิ บตั ิงาน และต่างกันในเรื่ องของแบบสอบถามด้าน
เนื้อหา

แบบสอบถามความคิ ด เห็ น นั ก ศึ ก ษาคณะนิ เ ทศศาสตร์ เ กี่ยวกับ ความต้ องการให้ ค ณะนิ เ ทศศาสตร์ จั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้ านต่ างๆ
ตารางที่ 1. ชั้นปี
ชั้นปี

จานวน
ร้อยละ
ชั้นปี ที่ 4
271
50.00
บัณฑิตใหม่
271
50.00
รวม
542
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามนักศึกษาชั้นปี ที่4 มีจานวน 271คน และนักศึกษาบัณฑิต
ใหม่ มีจานวน 271คนรวมผูต้ อบแบบสอบถาม 542คน
ตารางที่ 2. สาขาวิชาเอก
สาขาวิชาเอก
จานวน
ร้อยละ
วิชาเอกโฆษณา
132
24.35
วิชาเอกประชาสัมพันธ์
79
14.59
วิชาเอกหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์
49
9.04
วิชาเอกสื่ อดิจิทลั
95
17.52
วิชาเอกวิทยุ - โทรทัศน์ - ภาพยนตร์
160
29.52
วิชาเอกสื่ อสารการแสดง
27
4.98
รวม
542
100.00
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามนี้ เป็ นนักศึกษาประจาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มาก
ที่สุดจานวน 160คน คิดเป็ นร้อยละ29.52 การโฆษณาจานวน 132คน คิดเป็ นร้อยละ24.35 สื่ อดิจิทลั จานวน
95คน คิดเป็ นร้อยละ17.52 การประชาสัมพันธ์จานวน 79คน คิดเป็ นร้อยละ14.59 การหนังสื อพิมพ์และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์จานวน 49คน คิดเป็ นร้อยละ9.04 และน้อยที่สุดคือ สื่ อสารการแสดงจานวน 27คน คิดเป็ นร้อยละ
4.98 รวมผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 542คน
สรุ ปได้วา่ ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามนี้ เป็ นนักศึกษาประจาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ มากที่สุด
และศึกษาภาพวิชาสื่ อสารการแสดงน้อยที่สุด

ตารางที่ 3.ขอให้ท่านประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ ซึ่ งท่านเห็นด้วยให้ทาเครื่ องหมาย
 ลงในช่องประเมินที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ประเด็น
5
4
3
2
1
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
%
%
%
%
%
4.11.1คุณภาพของการจัดบริ การ 20.29 28.79 43.18 7.19 0.55 100.00
ให้คาปรึ กษาทางวิชาการ
(110) (156) (234) (39)
(3)
(542)
3.61
4.11.2 คุณภาพของการให้ขอ้ มูล 17.34 32.47 38.19 9.98 2.02 100.00
ของหน่ วยงานที่ ให้บริ การต่างๆ (94) (174) (207) (54) (11) (542)
3.53
ของคณะฯ และของมหาวิยาลัย
4.11.3 คุณภาพของกิจกรรมพิเศษ 18.08 32.28 37.08 10.89 1.67 100.00
ต่างๆ นอกหลักสู ตร
(98) (175) (201) (59)
(9)
(542)
3.54
4.11.4 คุณภาพของการให้ขอ้ มูล 18.08 30.62 38.92 11.28 1.10 100.00
เกี่ ย วกับ แหล่ ง งาน ทั้ง เต็ ม เวลา (98) (106) (211) (61)
(6)
(542)
3.53
และนอกเวลาแก่นกั ศึกษา
4.11.5 คุณภาพในการจัดกิจกรรม 16.60 33.39 36.53 13.10 0.38 100.00
เตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางาน (90) (181) (198) (71)
(2)
(542)
3.52
เ มื่ อ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ แ ก่
นักศึกษา
จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามนี้ คุณภาพของการจัดบริ การให้คาปรึ กษาทางวิชาการได้
ค่าเฉลี่ ย 3.61คุ ณภาพของการให้ขอ้ มูลของหน่ วยงานที่ให้บริ การต่างๆ ของคณะฯ และของมหาวิยาลัยได้
ค่ า เฉลี่ ย 3.53คุ ณภาพของกิ จกรรมพิเศษต่ างๆ นอกหลัก สู ตรได้ค่ า เฉลี่ ย 3.54คุ ณภาพของการให้ขอ้ มูล
เกี่ ยวกับแหล่งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกั ศึกษาได้ค่าเฉลี่ย 3.53คุณภาพในการจัดกิ จกรรมเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา ได้ค่าเฉลี่ย 3.52
สรุ ปได้ว่าคุณภาพของการจัดบริ การให้คาปรึ กษาทางวิชาการได้ค่าเฉลี่ ยมากที่สุดและคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

ตารางที่ 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสู ตรให้เหมาะสมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จานวน
ร้อยละ
ต้องการให้จดั กิจกรรม
202
37.28
ปรับปรุ งด้านการเรี ยนการสอน
194
35.79
ปรับปรุ งด้านหลักสู ตร
78
14.39
ไม่มีขอ้ คิดเห็น
68
12.54
รวม
542
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามต้องการให้จดั กิ จกรรม จานวน 202คน คิดเป็ นร้ อยละ
37.28 ปรับปรุ งด้านการเรี ยนการสอนจานวน 194คน คิดเป็ นร้อยละ35.79 ปรับปรุ งด้านหลักสู ตรจานวน 78
คน คิดเป็ นร้อยละ14.39 อื่นๆจานวน 68คน คิดเป็ นร้อยละ12.54รวมผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 542คน
จากผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต้องการให้จดั กิจกรรมมีจานวนมากที่สุด และไม่มีขอ้ คิดเห็น
มีจานวนน้อยที่สุด
จาการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีความเห็นว่าได้รับความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามและเชื่ อว่า
ผลการวิจยั เชื่ อถื อได้เพราะมีความเที่ยงตรงสู ง และเห็ นว่าทางคณะนิ เทศศาสตร์ สามารถนาข้อมู ลต่างๆ
เหล่านี้ไปใช้เป็ นประโยชน์ในด้านต่างๆได้เป็ นอย่างดี

