บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การสรุปผลและข้ อเสนอแนะได้ กาหนดส่ วนประกอบดังต่ อไปนี้
5.1สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่บริ ษทั Ovia Three เป็ นระยะเวลา16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 24561 โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาส่ วนใหญ่น้ นั เกี่ยวข้อง
กับด้านของการติดต่อประสานงานกับลูกค้าของทางบริ ษทั โดยตัวผูจ้ ดั ทารายงานนั้นได้เข้ามาฝึ ก
ปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ในช่ ว งที่ ท างบริ ษัท นั้ น ก าลัง ด าเนิ น การในการจัด หาPartnerร่ ว มในการจัด ท า
คอร์ สเรี ยนออนไลน์ทางเว็บไซต์ ตัวผูจ้ ดั ทานั้นจึงได้มีหน้าที่หลักๆในการติดต่อประสานงานกับ
ลู ก ค้า ที่ จ ะมาร่ ว มจัด ท าคอร์ ส กับ ทางบริ ษ ัท เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารหาข้อ มู ล ของลู ก ค้า ในเบื้ อ งต้น เพื่ อ
ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล ของลู ก ค้า ในแต่ ล ะบุ ค คลว่ า มี คุ ณ ลัก ษณะตรงตาม คอร์ ส เรี ย นออนไลน์
ในแต่ละด้านหรื อไม่ เป็ นบุคคลที่เป็ นที่รู้จกั ของทางสื่ อสังคมออนไลน์หรื อเฉพาะทางด้านที่ทาง
บริ ษทั ต้องการทางด้านไหน เมื่อได้ศึกษาข้อมูลตามที่ตอ้ งการ จึงทาการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
โดยติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทางโทรศัพ ท์แ ละทางอี เ มล์ เพื่ อ น าเสนอเงื่ อ นไข ที่ จ ะเชิ ญ มาร่ ว มจัด ท า
คอร์ สออนไลน์ร่วมกัน และได้มีโอกาสได้ออกไปนัดเจอลูกค้าภายนอกสถานที่ดว้ ย แต่โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการติดต่อประสานงานกับลูกค้ารับเรื่ องจากลูกค้าผ่านการคิดต่อทางแอปพลิเคชัน่ Line
ประชุมติดต่อประสานงานภายในบริ ษทั มากกว่าการได้ออกนอกสถานที่ นอกจากการประสานงาน
กับลูกค้าแล้ว ตัวผูจ้ ดั ทายังมี หน้าที่ ในการประสานงานงาน สรุ ป งานให้กับฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องของ
ภายในบริ ษทั ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้าร่ วมกัน และยังได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับ
ผู ้อื่ น ฝึ กการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในสถานการณ์ จ ริ ง จากการฝึ กสหกิ ศึ ก ษาที่ บ ริ ษัท
Ovia Three ทาให้ตวั ผูจ้ ดั ทารายงานนั้นได้เรี ยนรู ้การทางานจริ งภายในบริ ษทั โฆษณา เรี ยนรู ้ระบบ
การทางานร่ วมกันกับทุกฝ่ าย ซึ่ งภายในบริ ษทั นั้นจะขาดฝ่ ายบริ หารงานลูกค้ามิได้เลย เพราะฝ่ าย
ประสานงานลูกค้านั้นเปรี ยบเสมือนตัวกลางที่คอยรับเรื่ อง ทาการสิ่ อสาร ถ่ายทอดงานไปยังฝ่ าย
ต่ า งๆได้ จากการท างานจริ งท าให้ผูจ้ ัด ท านั้น สามารถพัฒ นาศัก ยภาพตัว เองได้ม ากขึ้ น เพราะ
ประสบการณ์ทุกอย่างนั้นได้สอนให้ตนเองนั้นกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่ งที่เจอ และสามารถแก้ไขสิ่ ง
เหล่านั้นได้จนสาเร็ จ
ในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษานั้ น ท าให้ ไ ด้ใ ช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ
ประสานงาน การสื่ อสารที่ตนเองชอบและมีความถนัดได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานจาก
ประสบการณ์ในการศึกษามาปฏิบตั ิใช้งานจริ ง ซึ่ งในกรทางานตามที่ไ ด้รับมอบหมายนั้น ผูจ้ ดั ทา
รายงานนั้น ได้รับคาติชมจากผูม้ อบหมายงานอยู่บา้ ง เมื่ อมี คาชมก็ย่อมมีคาติ ในบางครั้ ง แต่สิ่ง
เหล่ า นั้น ไม่ ไ ดเป็ นปั ญหาและอุ ปสรรคต่ อตนเองแม้แ ต่ อ ย่างใด แต่ ยิ่ง กลับ เป็ นแรงผลัก ดัน ให้
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พยายามทางานที่ได้รับมอบหมายเหล่านั้น ให้ดียิ่งขึ้นไปตามที่ผมู ้ อบหมายงานนั้นได้คาดหวังไว้
และตัวผูจ้ ดั ทานั้นจะเก็บทุกคาติและคาชมจากลูกค้าและบุคคลภายในบริ ษทั มาเป็ นประสบการณ์
ชีวิตและพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการทางานต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าอีกด้วย
5.2ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.2.1 การประสานงานกับลูกค้านั้นเป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับปั ญหาที่จะเข้ามาจริ งโดยที่
ตัวเราเองนั้นไม่สามารถคาดคิดหรื อรู ้ล่วงหน้าได้ว่า ลูกค้าจะทาการสื่ อสารหรื อแสดงปฏิกิริยาอะไร
โต้ตอบกลับมาบ้าง ข้อเสนอแนะคือ ควรเตรี ยมความพร้ อมในการหาข้อมูลให้พร้ อมมีสมุดจด
ประจาตัวอยูเ่ สมอ เตรี ยมสิ่ งที่จะพูดจะสื่ อสารกับลูกค้าไว้ให้พร้อมเมื่อถึงสถานการณ์จริ งแล้วจะได้
ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่กาลังเผชิญอยูแ่ ละจะทาให้เรากล้าเผชิญกับเหตุการณ์ในตอนนั้นและ
สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีเนื่ องจากมีการเตรี ยมความพร้อมในการหาข้อมูลให้กบั ลูกค้า
มาล่วงหน้าแล้ว
5.2.2 การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้านั้นเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างมากในการ
พูด เพราะลูกค้าจะเก็บรายละเอียดทุกคาพูดของเราไว้หมดตั้งแต่การเริ่ มสนทนากัน ฉะนั้น สิ่ งที่
อยากจะเสนอแนะคือการระวังเรื่ องคาพูดให้มากที่สุด ควรระงับอารมณ์และสี หน้าของตนเองเมื่อ
ไม่พอใจหรื อ เมื่อลูกค้าพูดขัดแย้งกับที่ตนเองเสนอไปแล้วนั้นก็ควรจะน้อมรับแล้วฟัง และพูดเสนอ
ด้วยน้ าเสี ยงที่ใจเย็นไม่ใส่ อารมณ์เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับตนเองนั้นเป็ น
ประสบผลสาเร็ จ
5.2.3 การทางานในบริ ษทั โฆษณานั้น ย่อมมีคาศัพท์เฉพาะทางการสื่ อสารกันภายในบริ ษทั
เช่ น ค าเฉพาะทาง หรื อ ตัว ย่อ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ที่ ใ ช่ พิ ม พ์ส่ ง หากัน ทางกลุ่ ม งาน
ของทางบริ ษทั อาทิ Artwork , potential,Brand Identity,Strategy และ Cpc& Cpm ซึ่งในบางคา
ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิสหกิ จเองนั้นไม่เข้าใจ แต่ก็มิได้เป็ นปั ญหากับการทางานมากนัก เพราะพื้นฐานก็พอ
ทราบค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารภายในบริ ษัท โฆษณาเบื้ อ งต้น มาบ้า งแล้ว
แต่สาหรั บ คาไหนที่ไม่เข้าใจในความหมายนั้นๆ ก็จะทาการจดคาศัพท์น้ ันใส่ สมุดบันทึก แล้ว
นาไปค้นหาความหมาย ซึ่งการจดจะทาให้เราจดจาคาเหล่านั้นได้ตลอด สิ่ งที่อยากจะเสนอคือ ควร
จะทาการศึกษาและเรี ยนรู ้คาศัพท์เฉพาะเบื้องต้นภายในบริ ษทั โฆษณามาพอประมาณ จึงจะทาให้
การทางานในแต่ละวันนั้นดาเนินการไปได้อย่างราบรื่ นเอง

