บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 ได้ค ้น พบศัก ยภาพความต้องการของตนเอง เกิ ดการพัฒ นาตนเอง ได้เรี ย นรู ้ ก าร
ท างานและประสบการณ์ ก ารเป็ นผู ้สื่ อ ข่ า วจริ ง ที่ ต้อ งปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ในสถานที่ จ ริ ง และใน
สถานการณ์จริ ง
5.1.2 สถานประกอบการสามารถสร้ างความร่ วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา ซึ่ งทาให้
เกิดภาพพจน์ที่ดีดา้ นการส่ งเสริ มการศึกษา
5.1.3 มหาวิท ยาลัย สยามเกิ ด ความร่ ว มมื อทางวิช าการและความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก ับ สถาน
ประกอบการ และได้ขอ้ มูลย้อนกลับจากสถานประกอบการสาหรับนาไปปรับปรุ งหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน ให้ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการได้
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ควรศึ กษา หาข้อมู ล เกี่ ยวกับ งานที่ เราจะไปปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จให้ถี่ ถ้วน รวมถึ งหา
ความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ เพื่อความพร้อมที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และควรมีการจัดสรรเวลาใน
การปฏิบตั ิงานสหกิจ และทารายงานสหกิจให้ดี เพื่องานทั้งสองจะได้เสร็ จตรงตามเวลา และไม่เกิด
ปัญหาตามมาภายหลัง
5.2.2 สถานประกอบการควรมีวิธีการพิจารณาเลือกนักศึกษาในการเข้าปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ
ศึกษาตามโต๊ะข่าวต่างๆ โดยให้เลือกตามความถนัดและความชอบของนักศึกษา เพื่อที่นกั ศึกษาจะ
ได้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการมากที่สุด
5.2.3 มหาวิทยาลัยสยามควรมีการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับเรื่ องการเขียนข่าว
และเขียนบทความให้มากขึ้น เพราะมีความจาเป็ นมากในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ ื่ อข่าว เพราะที่มี
การเรี ยนการสอนในปั จจุบนั นั้น ให้ความสาคัญกับการเขียนข่าวน้อยเกินไป
5.3 สรุ ปผลรายงานการวิจัยสหกิจศึกษา
การวิจยั สหกิ จศึกษา เรื่ อง การเปิ ดรับข่าวบันเทิงของหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ ประจาปี 2557
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ คือ สามารถทาให้เกิ ดประโยชน์กบั องค์กรในด้านการรับรู้ถึง
พฤติ กรรมการเปิ ดรั บข้อมูลข่าว และความพึ งพอใจของผูอ้ ่าน ที่ มีต่อการนาเสนอข่าวบันเทิ งใน
หนังสื อพิมพ์สยามรัฐ ว่าผูร้ ับสารมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อที่สถานประกอบการจะได้
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นาไปเป็ นความรู้และปรับปรุ ง หน้าบันเทิงให้ตรงกับความต้องการของผูร้ ับสารมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งผล
รายงานการวิจยั ในครั้งนี้มีผลสรุ ปอยู่ 4 ส่ วน ดังมีรายงานดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 51 และเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 49 กลุ ่ม ที ่มีอ ายุม ากที ่สุ ด
(เรี ย งจากมากไปหาน้อ ย) คือ ช่ วงอายุ 36-50 ปี คิด เป็ นร้อ ยละ 59 รองลงมาช่ วงอายุ 26-35 ปี
ร้อยละ 35 ช่ วงอายุ 15-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5 และช่ วงอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 2 ระดับ
การศึกษาของกลุ่ม ตัว อย่างที่มีจานวนมากที่สุ ด (เรี ย งจากมากไปหาน้อย) คือ ระดับปริ ญ ญาตรี
คิด เป็ นร้อ ยละ 53 รองลงมานัน่ คือ ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย / ปวช. คิด เป็ นร้อ ยละ 23
ระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนต้น คิดเป็ นร้อยละ 17 และ ระดับปวส./อนุ ปริ ญญา คิดเป็ นร้อยละ 5
และระดับ การศึก ษาสู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี คิด เป็ นร้ อ ยละ 2 อาชี พ กลุ ่ม ตัว อย่า งของผู อ้ ่า น
หนังสื อพิม พ์ส ยามรัฐ ทั้งหมด 200 คน กลุ่มตัวอย่างที่มีม ากที่สุด (เรี ยงจากมากไปหาน้อย) คือ
อาชี พ รับจ้างทัว่ ไป 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 อาชี พข้าราชการ 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 อาชี พ
ธุ รกิ จส่ วนตัว 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 17 นักเรี ยน/นักศึกษา 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 6 และว่างงาน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 2
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวบันเทิงของผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ และคอลัมน์ที่
เป็ นที่ ชื่นชอบของผูอ้ ่านมากที่ สุด โดยแบ่ง เป็ น 3 คาถามคือ ความถี่ ระยะเวลาในการอ่า นข่า ว
บัน เทิง นหนัง สื อ พิม พ์ส ยามรัฐ /ครั้ ง สถานที ่ที่อ่า นข่า วบัน เทิงในหนัง สื อ พิม พ์ส ยามรัฐ และ
คอลัมน์ใดที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ
 ความถี่ในการอ่ านข่ าวบันเทิงหนังสื อพิมพ์ สยามรั ฐ จากผลการวิจยั พบว่า ส่ วน
ใหญ่ อ่านข่าวบันเทิงในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ
42 รองลงมาคือ ทุกสัปดาห์ จานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 เดือนละครั้ง จานวน 56 คน คิด
เป็ นร้อยละ 28
 ระยะเวลาที่ใช้ ในการอ่ านข่ าวบันเทิงหนังสื อพิมพ์ สยามรั ฐ/ครั้ ง จากผลการวิจยั
พบว่า ส่ วนใหญ่ ใช้เวลาอ่านข่าวบัน เทิง หนังสื อพิม พ์ส ยามรัฐ/ครั้ ง ใช้เวลาไม่เกิ น 15 นาที 152
คน คิดเป็ นร้อยละ 76 16-30 นาที จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และใช้เวลาประมาณ 31-60
นาที จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
 สถานที่ในการรั บ ข่ าวบั น เทิงจากหนั งสื อพิม พ์ สยามรั ฐ จากผลการวิจ ยั พบว่า
สถานที่ ส่ วนใหญ่ ใช้ในการอ่านข่าวท่องเที่ยวในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐคือ ที่พกั 108 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54 สถานที่ราชการ จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 ที่ทางาน จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ
16 ห้องสมุด จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 และสถานบริ การต่างๆ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 3
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 คอลัมน์ ในหน้ าบันเทิงที่ได้ รับความนิ ยมมากที่สุด จากผลการวิจ ยั พบว่า หน้า ที่
ได้รับ ความนิ ย มมากที่สุ ด คือ ข่าวบันเทิง จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 ข่าวสั้น จานวน 46
คน คิดเป็ นร้อยละ 23 ข่าวใต้ภาพ จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 ห้องเปิ ดใจ 22 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 11
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจต่ อรู ปแบบการนาเสนอข่ าวบันเทิงในหนังสื อพิมพ์ สยามรั ฐ จาก
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับสารที่มีต่อการนาเสนอข่าวบันเทิงในหนังสื อพิมพ์สยามรัฐ
ด้าน นาเสนอข่าวบันเทิงด้วยภาษาที่สวยงาม เข้าใจง่าย และดึ งดูดใจผูอ้ ่านโดยร่ วมค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.93 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ส่ วนที่ 4 ข้ อแนะนาและข้ อเสนอแนะ จากผลการวิจยั พบว่า ควรมีการใช้กล้องที่มีคุณภาพใน
การถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ สวยงามและมีช่างภาพประจา เพื่อที่จะนาเสนอข่าวบันเทิงด้วยรู ปภาพที่
สวยงามได้ มากกว่ากล้องดิจิทลั ธรรมดา
5.4 ข้ อเสนอแนะการวิจัยสหกิจศึกษา
ควรขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลให้กว้างขึ้น ให้ทวั่ กรุ งเทพมหานคร เพื่อที่จะได้ขอบเขต
ของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น รวมทั้ง อาจมี ก ารเพิ่ ม จ านวนการเก็ บ แบบวิจ ัย
เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที่ ใ กล้ เคี ย งความเป็ นจริ ง มากขึ้ น เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ก ับ สถาน
ประกอบการ

