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บทที่ 5
สรุปผลรายงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลรายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
จากการฝึ กงานสหกิจในตําแหน่งผูช้ ่วย Event Marketing communication ครั้งนี้ บรรลุผล
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ในข้างต้นและสามารถนํามาประยุกต์ได้มากมายในชีวิตประจําวันและ
การเรี ยนในภาควิชาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยสยาม อีกทั้งองค์กรยังให้ความพึงพอใจ
กับนักศึกษาที่ไปฝึ กงานและยังสามารถนําผลงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายไปใช้งานจริ งซึ่ งเป็ น
การสร้างความประทับใจให้กบั นักศึกษาได้อย่างเปี่ ยมล้น และจากการทํางานให้กบั บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จํา กัด(มหาชน) ทํา ให้ไ ด้รับ ประสบการณ์ ที่เ หนื อ กว่ า การเรี ย นรู ้ ต ามบทเรี ยนได้อย่า ง
เหลือเชื่ อซึ่ งล้วนมาจากการแนะนําจากพี่เลี้ยงโดยตรงคําสอนและการแนะนําจากพี่ที่แผนกฝ่ าย
Marketing communication ของบริ ษทั จากกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)
ที่ให้คาํ วิจารณ์ในผลงานและคําปรึ กษาในการใช้ชีวิตในการทํางานและที่สาํ คัญทําให้ได้ฝึกระบบ
ชี วิตของการทํางานจริ งที่แตกต่างไปจากระบบชี วิตของนักศึกษาไปอย่างสิ้ นเชิ งทําให้ดิฉันได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้
1. ด้านสังคม
- ได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
- ได้รู้ลกั ษณะการทํางานจริ งและการดําเนินชีวิต
-ได้ฝึกระเบียบวินยั และการรับผิดชอบการตรงต่อเวลาในการทํางาน
2. ด้านทฤษฏี
- ได้รู้ข้ นั ตอนการทํางานขององค์กร
-ได้ฝึกการวางแผนงานในการทํางานให้เสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
-ได้นาํ ความรู ้ความสามารถที่ได้เรี ยนมาใช้ในการทํางาน
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- การดําเนินงานเป็ นไปได้ยากลําบากต่อการทํางานมากได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ
ในการดําเนินงาน
- ได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบจากพี่ในแผนกMarketing communication
3. ด้านปฏิบตั ิ
- ได้ทาํ การออกแบบพาสปอร์ตเข้างานและแท็คห้อยคอที่ใช้ภายในงานออดิชนั่
- ได้ออกความคิดเห็นการเลือกใช้สถานที่ให้เหมาะสมกับงาน
- ได้ฝึกการควบคุมและจัดการดําเนินงานให้เรี ยบร้อยตามแผนงานที่วางไว้
-ได้เรี ยนรู ้และแก้ไขงานที่ยงั ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
- ได้ฝึกการเป็ นstaff ภายในงานจริ งเพื่อควบคุมทิศทางของงานให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
การฝึ กงานสหกิจศึกษา ในตําแหน่งผูช้ ่วย Event Marketing communication บริ ษทั จี
เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)เป็ นระยะเวลา 14 สัปดาห์นอกจากจะเป็ นการนําความรู ้ที่ได้ศึกษามา
ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการแล้วยังได้รับความรู ้ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมากมายซึ่ งจะ
เป็ นประสบการณ์ที่ดีที่จะนําไปปรับปรุ งในการทํางานจริ งในอนาคตต่อไปซึ่ งในขณะที่ปฏิบตั ิงาน
ได้พบปั ญหาและอุปสรรค์การทํางานได้แก่
1.) เนื่องจากเป็ นการสัมผัสการทํางานจริ งครั้งแรกจึงทํางานได้อย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพและไม่
คล่องนัก
จึ งทําให้มีขอ้ บกพร่ องอยู่พอสมควรในช่ วงแรกแต่เมื่ อได้ทาํ งานส่ วนนี้ มากขึ้นมีการฝึ กฝนและ
ได้รับคําแนะนําจากพี่เลี้ยงฝ่ าย Marketing communication มากขึ้นจึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานดีข้ ึน
2.) เนื่องจากในการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ มีส่วนของการทํางานนอกสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงทํา
ให้พบกับ
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ปั ญหาในเรื่ องของสภาพอากาศ จึงได้รับคําแนะนําในการป้องกันเบื้องต้นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ในการทํางานได้
3.) ปั ญหาจากการปฏิบตั ิงานนั้นส่ วนใหญ่แล้วมาจากข้อบังคับของรายวิชาสหกิจศึกษาที่มีมาก
ล้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนื่ องในการปฏิบตั ิงานของภาควิชาโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์ น้ นั จําเป็ นต้อง
ใช้หลักการนิ เทศศาสตร์ และความสามารถทางภาควิชาประกอบจึงทําให้งานที่ ไปปฏิบตั ิน้ นั
บางครั้ งมีขอ้ ลดหย่อนไปตามความเหมาะสมของกาลเทศะของชิ้ นงานดังนั้นข้อบังคับของ
รายวิชาควรแบ่งรายละเอียดให้ลดลงเพือ่ ปรับให้เข้ากับการปฏิบตั ิฝึกงานจริ ง
5.3 ข้ อดีของการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
1. ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินที่ถูกต้องในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ได้ฝึกการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีข้ ึน
3. ได้เรี ยนรู ้ความมีวินยั และความอดทนต่อสิ่ งต่างๆ
4. รู ้จกั การทํางานที่มีระบบแบบแผนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีระเบียบวินยั ในการตรงต่อเวลา
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทําการวิจยั สหกิจศึกษา
1. คําศัพท์หรื อศัพท์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษ ในการทํางาน และในองค์กรบางคําเป็ น
ศัพท์เฉพาะ บางคําที่ไม่เข้าใจจึงทําให้เป็ นสาเหตุในการสื่ อสารที่ผิดพลาด ข้อเสนอแนะควรที่จะ
เตรี ยมความพร้อมทางด้านการสื่ อสารในการใช้คาํ ศัพท์เฉพาะ
2. การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นสิ่ งที่ จ ํา เป็ นมากสํ า หรั บ ทุ ก ตํา แหน่ ง การทํา งาน
เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็ นที่จะต้องเตรี ยมพร้อมรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
3. อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการทํางานไม่ว่าจะเป็ น คอมพิวเตอร์ , ปลัก๊ ไฟ และการเชื่อมต่อ
ของอินเตอร์ เน็ต จึงเป็ นสาเหตุให้การทํางานล้าช้า ข้อเสนอแนะคือการที่จะต้องนําโน้ตบุ๊กมาเอง
เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นเสร็ จทันเวลา

