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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจที่บริ ษทั มิตรมายา เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม
2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของฝ่ ายสื่ อสารการตลาด (Marketing)
ตําแหน่ งMarketing Online ณ บริ ษทั มิตรมายา จํากัด คอยทําหน้าที่ในการออกแบบ infographic
เพื่อใช้ในการโฆษณาตามงานหรื อกิจกรรมต่างๆ เพื่อนํามาลงอัลบัม “Did You Know”ในFacebook
รวมถึงทําสื่ อโฆษณาเพื่อลงโฆษณาในอัลบัมต่างๆ ทําให้ผูจ้ ดั ทําได้รับประสบการณ์ใหม่ในการ
ทํางานจริ ง และได้เรี ยนรู ้ระบบต่างๆในการทํางานขององค์กร ได้รู้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้นาํ
ศักยภาพที่ มีจากการเล่ าเรี ยนมาใช้อย่างเต็มที่ในด้านการทําสื่ อเพื่อลงโฆษณา ทําให้ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมายขององค์กรสามารถเข้าถึงนิ ตยสาร MiX เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผจู ้ ดั ทํายังได้ฝึกการ
ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นอีกด้วย
ในการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถในด้านการทําสื่ อโฆษณาอย่าง
เต็มที่ โดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง รวมถึงคําแนะนํา
จากพนักงานที่ปรึ กษาที่คอยให้คาํ แนะนําในการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณาเพื่อ
ลงอัลบัม ซึ่ งในการทําสื่ อโฆษณาเพื่อลงอัลบัมก็ได้รับคําติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณาภายในบริ ษทั และได้รับคําแนะนําดีๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่า
ภูมิใจอย่างมากและสามารถนําเอาคําติชมมาปรับปรุ งและพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ผจู ้ ดั ทํามี
ประสิ ทธิภาพในด้านการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มีอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานคือ การที่เราต้องทํางานร่ วมกับคนหมู่มากทั้ง
ภายในบริ ษทั และนอกบริ ษทั รวมถึงต้องประสานงานกับส่ วนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกนอก
องค์กร ทําให้เราต้องมี ความเป็ นมื ออาชี พ มีความรั บผิดชอบ และมีความอดทนอย่างสู งในการ
ทํางาน เพราะเราไปทํางานในฐานะฝ่ ายสื่ อสารการตลาด (Online) ซึ่งถือเป็ นตัวแทนขององค์กร ซึ่ ง
การทํางานอย่างมืออาชีพจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของตัวองค์กรด้วย
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นการดําเนินงานจริ ง นําไปใช้จริ ง และต้องทํางานร่ วมกับคน
หมู่มากจึงจะต้องดําเนินงานอย่างเป็ นระบบระเบียบมีแผนการทํางานอย่างเป็ นขั้นตอน ต้องมีความ
กระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง จึงต้องหมัน่ พัฒนาตัวเองอย่าง
สมํ่าเสมอ
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5.2.2 ความมีความรอบคอบ ในการทํางานด้านการทําสื่ อโฆษณา เราต้องมีความรอบคอบ
ในการตรวจสอบและเช็คคุณภาพของงานทุกครั้ง เพราะบางทีในการลงFacebookคนที่เป็ นแอดมิน
เพจมี เ วลาจํา กัด ให้เ ราและต้อ งทําให้ส วยงามดู ดี ถ้า มี ค วามผิด พลาดเกิ ด ขึ้ น จากการขาดความ
รอบคอบก็อาจส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของบริ ษทั ได้
5.3 สรุปผลรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาขั้ นตอนการทํา สื่ อโฆษณาเพื่ อ ลงอั ล บั ม DID YOU KNOW? ของ
FaceBook:Mix Magazine ในวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนก่ อนการออกแบบ infographic เพื่อใช้ ในการโฆษณา (Pre-Production)
 ขั้นตอนระหว่ างการออกแบบ infographic เพื่อใช้ ในการโฆษณา (Production)
 ขั้นตอนหลังการออกแบบ infographic เพื่อใช้ ในการโฆษณา (Post-Production)
5.3.2 เพื่อลงมือปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนในการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณา
เพื่ อลงอัลบัม โดยสรุ ปผลว่า การปฏิ บตั ิ งานจะเริ่ มจากการประชุ มเพื่อรั บโจทย์จากพนักงานที่
ปรึ กษา ศึกษาข้อมูลของคอลัมน์ ติดต่อประสานงานเพื่อขอรู ปภาพและข้อมูล การทําสื่ อเพื่อโฆษณา
และเข้าสู่ กระบวนการผลิตต่อไป
5.3.3 เพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานและสามารถแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น เฉพาะหน้า ได้ โดยสรุ ปผลว่า ปั ญหาจากการปฎิ บตั ิ ง านในครั้ งนี้ คื อรู ป ภาพที่ เอาทําสื่ อ
โฆษณา ที่ ค่อนข้างแบบไม่ดี ทําให้ตอ้ งมีการตกแต่งรู ปภาพโดยจะ รั ทชั หรื อจะปรั บสี ของภาพ
ออกมาสวยงามมากที่สุด
5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ในการทําเล่มโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ องการการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการ
โฆษณา หลายครั้งที่การทําสื่ อโฆษณามักจะออกแนวไปทางด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่าด้าน
การโฆษณา ทํา ให้ ต ้อ งระมัด ระวัง ในการเลื อ กหัว ข้อ ที่ จ ะมาทํา เล่ ม โครงงาน ต้อ งให้มี ค วาม
สอดคล้องกับด้านการโฆษณา
5.4.2 ในการทําเล่มโครงงานสหกิจศึกษา มักจะประสบปั ญหาในเรื่ องของรู ปแบบและการ
จัดหน้า ของรายงานทําให้เกิดปั ญหาที่ตอ้ งคอยแก้ไขอยูต่ ลอด ดังนั้นเราต้องใช้ความละเอียดอย่าง
มากในการตรวจสอบรู ปแบบของเล่มโครงงานสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

