บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานที่หน่ วยงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บริ ษทั ลักษณ์ ดี จากัด เป็ น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม ถึง 18 สิ งหาคม 2560 งานที่ทาคือ ประสานงาน
ติดต่อลูกค้า จัดงานอีเว้นท์ ควบคุมทีมงาน และประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
จากการปฏิ บ ัติ ง านในครั้ งนี้ ท าให้ไ ด้น าความรู้ จ ากประสบการณ์ ใ นการศึ ก ษาในภาค
วิชาการประชาสัมพันธ์มาใช้ โดยเฉพาะรายวิชาการวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์และวิชาการวิจยั
ประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการปฏิบตั ิง านจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งยังได้
เรี ย นรู ้ การท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น ได้เรี ย นรู ้ ระบบการทางานภายในองค์กร ฝึ กความรั บผิดชอบใน
หน้าที่และฝึ กความตรงต่อเวลาด้วย อีกทั้งยังได้ฝึกการทางานจริ งๆ ได้คิดวางแผนการจัดงานเสนอ
ลูกค้า ได้รู้จกั ขั้นตอนการทางานเป็ นทีมและเรี ยนรู ้วิธีการคิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทาให้ได้รับทั้ง
ประสบการณ์ดีๆ และเรี ยนรู ้การทางานทางด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่
นอกจากนั้นทางสถานประกอบการยัง ได้ใ ห้ป ระสบการณ์ ใ หม่ ๆ อี ก มากมาย เช่ น การ
วางแผนรู ปแบบงาน รู ปแบบเวที การเตรี ยมงานต่างๆ ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า ควบคุมคิวเวลาการ
แสดงบนเวที ประสานงานต่างๆจากทีมงาน และวิธีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ ว
การที่ ไ ด้ไ ปปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ บริ ษ ัท รั บ เกี่ ย วกับ ด้า นงานประชาสั ม พัน ธ์ แ ละ
กิ จกรรมพิ เ ศษ กับ บริ ษ ทั ลัก ษ์ดี จากัด เปรี ย บเสมื อ นตัวนัก ศึ ก ษาเป็ นตัว แทนของภาควิช าการ
ประชาสั มพันธ์ เป็ นหน้า ตาของมหาวิทยาลัยสยาม การปฏิ บตั ิ ง านสหกิ จครั้ งนี้ ถื อว่าบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และทางสถานประกอบการได้ชิ้นงานที่น่าพอใจจากการมอบหมายงานให้ตวั
นักศึ กษาเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ ดังนั้น จึ งทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อภาควิชา ต่อตัวนักศึ กษา และยัง
ส่ งผลดีต่อการรับนักศึกษารุ่ นต่อไปที่สนใจอยากปฏิบตั ิงานสหกิจที่นี่อีกด้วย
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระบบการท างานจริ ง ในสถานประกอบการนั้น การตรงต่ อ เวลาและความ
รับผิดชอบเป็ นสิ่ งที่ สาคัญมาก การทางานจะต้องแข่งกับเวลาเสมอเพราะมีกาหนดการส่ งงานที่
ชัดเจน หากส่ งงานล่าช้ากว่าที่กาหนดจะส่ งผลเสี ยให้กบั การทางานทุกฝ่ าย ข้อเสนอแนะคือ ควร
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ศึกษาระบบการทางานของสถานประกอบการร่ วมถึงขั้นตอนการทางานของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ใน
แต่ละหน่วยให้เข้าใจก่อน เพื่อใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับระบบในการทางาน และทาให้การทางาน
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การทางานส่ วนมากต้องเป็ นไปตามกาหนดเวลา แต่บางครั้งผูศ้ ึ กษาไม่มี
ความรู้หรื อประสบการณ์ มากพอสมควรในชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย เช่นการตัดต่อ การเขียนบท
อาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดหรื อทาให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพมากพอ ข้อเสนอแนะคือ ผูศ้ ึกษา
ควรมี ก ารเตรี ยมความพร้ อ มในการท างานให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ชิ้ น งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี
ประสิ ทธิภาพและเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
5.1.2 ข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
บุคลากรของงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษของบริ ษทั อาจจะมีบางงานที่
ไม่ค่อยเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น บริ ษทั มีลูกค้าสนใจที่จะจ้างจัดงานจานวนมากและเป็ นงานที่
เร่ งรี บ ระยะเวลาค่อยข้างจะสั้นในการเตรี ยมงาน จึงทาให้บา้ งสัปดาห์ทางานกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้
พัก ผ่ อ นกั น เลยและการสื่ อสารที่ ไ ม่ ค่ อ ยชั ด เจนจึ ง ท าให้ ก ารท างานด าเนิ น งานไม่ ถู ก ต้ อ ง
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการเปิ ดรับให้นักศึกษาให้มาปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษาเพิ่มขึ้นหรื อรับบุคคลากร
ประจาในทีม การสื่ อสารควรสื่ อสารอัพเดทกันตลอดเวลาจะได้ดาเนินงานได้อย่างดีเยีย่ ม
5.2.3 ข้อเสนอแนะสาหรับมหาวิทยาลัย
จากการได้ออกไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นระยะเวลา 3 เดือน เปรี ยบเสมือน
การ ได้ทดลองทางานในสถานประกอบการนั้นจริ งๆ ซึ่ งหากเป็ นงานที่ตรงกับความต้องการและ
ความถนัดของผูศ้ ึกษาหรื อทางสถานประกอบการยื่นโอกาสให้ทางานต่อได้เลย แต่ผูศ้ ึกษาจะไม่
สามารถ ทาได้เนื่องจากต้องกลับมาศึกษาต่อ ข้อเสนอแนะคือ อยากให้รายวิชาสหกิจศึกษา สามารถ
ลงเรี ยนได้ในเทอมสุ ดท้ายของการศึกษา เพราะผูศ้ ึกษาจะสามารถเข้าทางานจริ งได้ทนั ที หลังสาเร็ จ
การศึกษา
5.3 สรุ ปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา หรือการวิจัยสหกิจศึกษา
5.3.การวางแผนงานการประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรม “ลองเซอร์ วิสธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยา ประจาปี 2560” ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด โดยสรุ ปผลว่าการวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร
2) การกาหนดวัตถุประสงค์
3) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
4) การกาหนดกิจกรรมและสื่ อ
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5) การกาหนดงบประมาณ
6) การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานสหกิจในครั้งนี้ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้คือ ผูศ้ ึกษาได้วางแผนงาน
กิจกรรมโครงงารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ในส่ วนของแผนประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม
ลองเซอร์ วิส แผนประชาสัมพันธ์ น้ นั ได้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ ทั้งนี้ ทางสถาน
ประกอบการได้ชิ้นงานที่น่าพอใจจากการมอบหมายงานให้นกั ศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา หรือการวิจัยสหกิจศึกษา
5.4.1 การวางแผนที่มีระยะเวลากาหนดในการจัดงาน และได้มีการเช่าสถานที่น้ นั ผูศ้ ึกษา
ควรที่จกั ต้องวางแผนงานอย่างละเอียด จัดตารางวันงานให้ชดั เจน เพื่อให้วนั จัดงานให้เป็ นไปตาม
รู ปแบบแผนงานที่ วางไว้ไม่มีปัญหาในการควบคุ มคิ วงาน และในระยะเวลาที่กาหนดในการเช่ า
สถานที่ จ ัด งาน การวางแผนงานนั้นต้อ งเป็ นไปอย่า งเหมาะสมและสามารถยืด หยุ่น ได้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ นั ๆ และที่สาคัญสามารถตรวจสอบข้อบกพร่ อง
และสามารถประเมินผลได้

