บทคัดย่ อ
การจัดทารายงานสหกิจศึ กษาเรื่ อง “กระบวนการจัดกิจกรรมพิ เศษ งาน ขอ ขวด แลก ข.
ไข่ ของบริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560” มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ เพื่ อ
บูรณาการการเรี ยนการสอนของภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิ ทยาลั ยส ยามสู ่
การปฏิ บตั ิ งานสหกิจศึกษา และเพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิ เศษเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
ของบริ ษทั แอล.พี .เอ็น ดี เวลลอปเมนท์จากัด (มหาชน)
จากการจั ดท าโครงงานสหกิ จศึ ก ษาในครั้ งนี้ได้ใช้ วิธีการศึ กษาดัง ต่อไปนี้ การรวบรวม
ข้อมูล การวางแผนการดาเนินงาน การดาเนิ นงาน และการประเมิณผล
ผลของการศึ กษาที่ได้รับจากโครงงานมีดังนี้ รวบรวมข้อมูล ก าหนดประเด็นและเนื้อหา
การจัดกิจกรรมพิ เศษ เพื่ อสร้างความเข้าใจถึ งความส าคัญของการคัดแยกขยะและเห็ นประโยชน์
ของการรี ไซเคิ ล
โดยมี ข้อ เสนอแนะส าหรับ งานสหกิ จศึ กษาดัง นี้ ในขั้นตอนการท ากิจ กรรพิ เศษมัก จะ
ประสบปั ญหามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่คิดเอาไว้จึงทาให้ พ็อกเก็ตบุค๊ ที่พิมพ์มามีไม่เพียงพอต่อ
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมดังนั้นจึ งต้องสารวจผู ้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจน
ในขั้ นตอนการท ากิ จ กรรพิ เศษมัก จะประสบปั ญหาผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ต รงกั บ
กลุ ่มเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ต้ งั แต่แ รกเนื่องจาก กลุ ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่มกั เป็ นวัยรุ ่น คนทางาน แต่ส่ว น
ใหญ่ที่ มาจะเป็ นเด็ก และคนมีอ ายุดังนั้นจึ งต้ องมีก ารปรับ สื่ อและช่องทางการเผยแพร่ให้ ตรงกับ
กลุ ่มเป้ าหมาย
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Abstract
The process of producing the special event ‘Kor Khoud laek kor khai’ of L.P.N.
development public company limited B.E.2559 Aims to integrate the teaching of the Public
Relations Faculty of Communication Arts, Siam University into cooperative education. And to
study the process of special events for public relations of LPN Development Public Co.
Based on the project of cooperative education, the study method is as follows. data
gathering Planning, implementation, implementation and evaluation. The results of the study
provided by the project are as follows. Special events to understand the importance of waste
sorting and see the benefits of recycling.
There are suggestions for cooperative education as follows. In the process of special
operations The problem is more participants than thought, so the printed booklets are not enough
for participants to participate in the activities.
In the special operation stage, the participants often encounter problems that do not meet
the target audience. Most target groups are teenagers, but most of them are children and old
people.so needs to adjust the media and channels to meet the target audience.
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