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บทคัดย่ อ
การจัดทารายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “กระบวนการผลิตและเผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษของบริ ษทั แอล.พี.เอ็น ดี เวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ประจาปี
2560” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อบูรณาการการเรี ยนการสอนของภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะ
นิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามสู่ การปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษา 2. เพื่อศึ กษากระบวนการผลิ ตและ
เผยแพร่ สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษของบริ ษทั แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน)
จากการทาโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนก่อน
การผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ (Pre-Production) 2. ขั้น ตอนระหว่ า งการผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์
(Production) 3. ขั้นตอนหลังการผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์ (Post-Production)
ผลของการศึ กษาที่ ได้รับจากการจัดทาโครงงาน มีดงั นี้ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการกาหนดกิ จกรรมพิเศษ / สิ ทธิ พิเศษของรางวัลต่าง ๆ ขั้นตอนการผลิ ตสื่ อออนไลน์
กิจกรรมพิเศษ และ ขั้นตอนการเผยแพร่ บนสื่ อออนไลน์
โดยมีขอ้ เสนอแนะสาหรับการจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษา ดังนี้ ในขั้นตอนการผลิ ตสื่ อ
ออนไลน์มกั จะประสบปั ญหาในเรื่ องของขนาดไฟล์อยู่บ่อยครั้ งทาให้ไม่สามารถเผยแพร่ ได้ จึ ง
จาเป็ นต้องมีการตั้งค่าขนาดไฟล์ก่อนการผลิตสื่ อออนไลน์ตามรู ปแบบขององค์กรทุกครั้ง และ ใน
ขั้นตอนการเผยแพร่ สื่ อออนไลน์ มัก จะประสบปั ญหาในเรื่ องของความผิดพลาดของเนื้ อหาอยู่
บ่อยครั้ง จึงจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบจากพนักงานที่ปรึ กษาอยูส่ ม่าเสมอ
คำสำคัญ : การประชาสัมพันธ์ / การผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ / การเผยแพร่ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

ง

Abstract
The study of Co-operative Education of “Media production and publishing online media
for public relations special event of L.P.N Development Public Company Limited, B.E. 2560"
had the objectives as follows ; 1. To integrate the teaching and learning of Public Relations of
Faculty of Communication Arts, Siam University, for co-operative education. 2. To study the
process of producing and distributing online media for public relations of LPN Development
Public Co., Ltd.
The method that has been used for studying Co-operative education were as follows ; 1.
Pre-production 2. Production and 3. Post-production.
The study of this project found that there were Data collection procedures, Determining
special events procedures and privileges of various awards, Special event online media
production, and Online publishing process.
There are suggestions for the study of co-operative education as the online media
production process often suffers from file size issues, making it unpublished. Then, it is important
to always set the file size following organization’s format for online media production. While the
process of online media publishing is often experienced content errors. Therefore, the consultant
staff needs to be monitored regularly.
Keywords : Public Relations / Online Media for Public Relations / Distributing Online Media for
Public Relations.

