บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดี ย จากัด(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
บริ หารพื้นที่สื่อโฆษณาบน BTS ป้ ายตาแหน่งโฆษณาต่างๆบนสถานี รถไฟฟ้ า BTS โดยได้รับมอบหมายให้
ทางานต่างๆ ในเรื่ องของการจัดทา Report การสรุ ปสื่ อ การจัดทา Memo แบบขออนุญาตติดตั้งสื่ อบน BTS
การประสานงานติดต่อกับฝ่ ายต่างๆ การจัดทาตารางการติดตั้ง ได้รู้ขอ้ มูลขั้นตอนวิธีการผลิตและติดตั้งสื่ อ
โฆษณา และเทคนิคต่างๆในทางาน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรม Microsoft Excel
2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 และยังทาให้งานที่ได้รับผิดชอบเสร็ จสิ้ นได้ทนั เวลาที่ตารางกาหนด
และสามารถนาผลงานที่ทาขึ้นไปใช้งานได้จริ งโดยที่ลูกค้ายอมรับและพึงพอใจในผลงานและระยะเวลาใน
การทางาน ความรู ้ที่ได้ศึกษาในสถานประกอบการและในห้องเรี ยนแตกต่างกันเป็ นอย่างมาก ในสถาน
ประกอบการจะได้รับการติชมจากลูกค้าและทางทีมงานของบริ ษทั ทาให้ได้มีประสบการณ์ และเกิ ดการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถที่จะนาไปพัฒนาตนเองทักษะความรู ้ที่เกี่ยวกับชิ้นงาน และโปรแกรม
ความรู ้ที่ได้จากการปฏิบตั ิงานนี้ สามารถนาไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าได้เป็ นอย่างดี ตลอดระยะเวลา
3 เดื อนในการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ ศึ ก ษา ได้เ ก็บเกี่ ยวความรู ้ แ ละประสบการณ์ อย่างเต็มที่ เป็ นการพิสูจ น์
ความสามารถจากการที่ได้ศึกษาในชั้นเรี ยน สามารถดึ งความรู ้น้ ันมาใช้ในการทางานในสถานประกอบ
การณ์ได้มากมาย การปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ได้ท้ งั ความรู ้ ฝึ กฝนความรอบครอบ
5.2 ขีดจากัดหรือปัญหาของงาน
ในการทางานในฝ่ าย Sale support และฝ่ าย Production กับบริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด
(มหาชน) นั้นเป็ นการทางานจริ งและผลงานที่ได้มีจานวนมาก มีท้ งั เรื่ องของการติดต่อสื่ อสารและการใช้
โปรแกรมในการจัดทางาน เช่น โปรแกรม Microsoft word Microsoft Power Point Microsoft Excel
Microsoft outlook ในการทางาน ไม่ว่าจะการทา Report สรุ ปสื่ อ การวงผัง การรับส่ ง E – Mail บางครั้งเกิด
การสื่ อสารไม่ตรงกัน ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ทาให้งานออกมาผิดรู ปแบบ หรื อล่าช้าเกินเวลา
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5.3 ข้ อเสนอแนะแนวทาง
การทางานที่ตอ้ งมีแบบและต้องตรงตามแบบควรที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาให้ครบถ้วน และ
พูดคุยสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน และควรทางานหรื อ ส่ งแบบต่างๆ ควรส่ งให้ตรงตาม Timeline ที่มีเพราะ
จะได้ทางานให้เสร็ จตามเวลาที่ถูกกาหนดไว้แล้ว
5.4 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี
 ได้ความรู ้และประสบการณ์การทางานจริ ง
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 ได้ทราบถึงขั้นตอนและระบบการดาเนินงานจริ ง
 ฝึ กให้มีความตรงต่อเวลา
 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 ทาให้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน
 จากแรงกดดันภายนอกซึ่งเป็ นแรงผลักดันทาให้มีการพัฒนาตัวเองในการทางานมากขึ้น
 รู ้จกั ระบบการทางานเป็ นทีม
5.5 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่มกั เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และInternet จึงทาให้การทางานเกิดความล่าช้า งานไม่ทนั ส่ ง ไม่
เป็ นไปตามระยะเวลาที่ตารางกาหนด
5.6 สรุปโครงงานสหกิจศึกษา
สรุ ปผลเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ในบทที่1ว่าหลังจากการดาเนินงานเสร็ จสิ้ นลงแล้วนั้น
ผลที่ได้รับเป็ นอย่างไร ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร
 เพื่อศึ กษาขั้นตอนในการขายพื้นที่ สื่อตาแหน่ งต่างๆ เพื่อการนาเสนอสื่ อโฆษณาที่ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคพบเห็นสื่ อโฆษณาได้มาก
 ได้เรี ยนรู ้ขนั ตอนก่อนการขึ้นติดตั้งสื่ อโฆษณา ก่อนที่เราจะพบเห็นสื่ อนั้นเรามีกระบวนการ
อย่างไร และยังได้รู้เทคนิคการทางานที่ดี
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ตลอดระยะเวลาที่จดั ทางานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีความมัน่ ใจว่า การทางานตรงตามที่
ลูกค้าต้องการและมีความถูกต้องเพราะได้พี่ๆ ที่สอนงานค่อยควบคุมดูแลงานช่วยเหลือตลอดเวลา
ตลอดการทางานที่บริ ษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน)
5.7 ข้ อเสนอแนะงานสหกิจศึกษาหรือการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
การจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษา เนื่ องจากการฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษานั้น ที่บริ ษทั มี
หลายขั้นตอนการทางาน เราควรจดบันทึกการทางานเพื่อใช้ในการจัดทาโครงงาน และ ควรตั้งใจ
เรี ยนรู ้ การทางานที่อย่างเต็มที่ เพื่อจะได้นาความรู ้ ที่ได้รับมาใช้ในการเรี ยนหรื อการทางานใน
อนาคตต่อไป

