บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
ปัจจุบนั นี้มีการประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมาย แต่ละบริ ษทั จะมีความโดดเด่นในการจัดทา
การประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันออกไป การจัดทาการประชาสัมพันธ์ให้ประสบความสาเร็ จนั้น
จะต้องทาให้องค์กรเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง หรื ออาจจะต้องมีการโปรโมทอย่างต่อเนื่ องให้เป็ นที่
รับรู้ จดจาสิ นค้าได้ บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ก็มีการจัดกิจกรรมให้กบั กลุ่มลูกค้าเป็ นประจาเหมือนเป็ น
วิธีหนึ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ให้เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมาย
และสื่ อมวลชน บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด เป็ นบริ ษทั ออแกไนซ์ขนาดเล็กรับจัดงานทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ นการจัดงานแต่ง งานมอบรางวัล งานแถลงข่าว การจัดอีเว้นท์ และอื่นๆอีกมากมายแต่ผลงานที่
ผ่านมาไม่เล็กงานใหญ่ๆทั้งนั้น ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ไว้ใจใช้บริ การให้จดั งานเป็ นประจาของ
บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด เช่น ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล และ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เป็ นต้น งานที่จะจัด
ขึ้นอีกงานของธนาคารกรุ งศรี อยุธยาก็ได้ให้ บริ ษทั ลักษณ์ดี จากัด วางแผนงานภายใต้งานเกี่ยวกับ
การมอบรางวัลให้กบั พนักงานภายในองค์กรที่มีระยะเวลาการทางานอย่างยาวนานตั้งแต่ 10ปี 15ปี
20ปี 30ปี ธนาคารกรุ งศรี ให้ความสาคัญใส่ ใจต่อพนักงานขององค์กรเป็ นอย่างมากมองเห็นปั ญหา
ในปั จจุบนั การทางานต้องมีการแข่งขันกันมากมายในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็ นการทางานที่
จะต้องแข่งขันกับเวลา ต้องมี ค วามอดทนสู ง ต้องทนแรงกดดันต่างๆจากหัวหน้างานและเพื่อน
ร่ วมงานไม่เว้นแต่ละวัน รวมถึงค่าครองชีพที่สวนทางกับรายจ่ายเป็ นอย่างมาก และปั จจุบนั ประเทศ
ไทยได้กา้ วเข้าสู่ อาเซี ยนเป็ นที่เรี ยบร้ อย แรงงานจากเพื่อนบ้านก็เข้ามาทางานที่ ประเทศไทยเป็ น
จานวนมาก ปั ญหาหลายๆอย่างเหล่านี้ จึงทาให้พนักงานส่ วนมากตัดสิ นใจลาออก คนตกงานเยอะ
ไม่มีกาลังใจขาดความเชื่อมัน่ ในการทางาน ถึงต่อให้ทางานผลงานก็อาจจะออกมาไม่ดีอย่างที่บริ ษทั
หรื อ ผูจ้ า้ งงานต้องการให้มนั เป็ นไปตามรู ปแบบงานที่ได้ต้ งั ใจวางแผนไว้ พนักงานก็เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ที่ทาให้งานออกมาดี และเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด งานดีก็มีลูกค้าสนใจใช้บริ การเยอะ ลูกค้า
เยอะรายได้ก็ยิ่งเข้าบริ ษทั การทางานก็จะราบรื่ นผ่านไปด้วยดี ปั จจุบนั การทางานเป็ นทีมเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นอย่างมากไม่วา่ จะเป็ นองค์กรเล็กหรื อใหญ่ ยังไงก็ตอ้ งมีการจัดทีมวางทีมที่ดีติดองค์กรไว้บา้ ง
ทั้งนี้ ทางธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจึงให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เป็ นอย่างมาก โดยมีการดูแลใส่
ใจพนักงานทุกคนภายในองค์ การสื่ อสารในปั จจุ บนั เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นที่ สุดการเปิ ดใจรับฟั งความ
คิดเห็ นของคนอื่ นแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ พูดคุ ยสื่ อสารกันให้ม ากๆสร้ า งความผูกพันให้ก ัน
ระหว่าง ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน พนักงานภายในองค์กร สร้างเป็ นพลังขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุ รกิ จ
และยัง เป็ นกุ ญแจส าคัญ ในการพัฒนาผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยกรุ ง ศรี ไ ด้พ ฒ
ั นาและออกแบบ
กระบวนการทางาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุ กคนมีความมุ่งมัน่ ที่จะเดิ นหน้าสู่ เป้ าหมายและมี
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แรงจูงใจที่จะทุ่มเทเพื่อก้าวสู่ ความสาเร็ จ กรุ งศรี ตระหนักดีถึงความสาคัญของการสร้างความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กรว่า สิ่ งนี้ไม่ได้เป็ นแค่เพียงการก้าวสู่ ความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิจ แต่ยงั
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้องค์กรบรรลุ ผลสาเร็ จสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจึงจัด
งานมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ทางานร่ วมกับกรุ งศรี มาอย่างยาวนานในชื่ องาน “ลองเซอร์ วิส ”
ประจาปี 2560 และพนักงานทุกคน ทุกตาแหน่ ง มาร่ วมพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท างานใหม่ๆ รั บฟั งการบรรยายสร้ างแรงบันดาลใจในงานนี้ กรุ งศรี ต้ งั ใจจัดงานขึ้ นให้ก ับ
พนักงานภายในองค์กรทุกคน อยากให้พนักงานทุกคนอยูแ่ บบครอบครัวร่ วมกันไปอย่างยาวนาน
จากที่มาและความสาคัญ ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การวางแผน
เพือ่ การประชาสัมพันธ์งาน ลองเซอร์ วิสอวอร์ ด ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา โดยบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้กบั พนักงานภายในองค์กรให้มีความสุ ข ให้มีแรงบันดาลใจ
และมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
1.2วัตถุประสงค์
1.2.1เพื่อวางแผนงานการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ลองเซอร์ วิสอวอร์ ด”ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ประจาปี พ.ศ. 2560
1.2.2เพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แผนงานการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ กิ จ กรรม “ลอง
เซอร์ วิสอวอร์ ด” ประจาปี 2560 ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยาจัดทาขึ้นโดย บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด โดย
ขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 25 สิ งหาคม 2560 เท่านั้น ซึ่ งงานกิจกรรมจัดขึ้น
ในวันที่ 09 สิ งหาคม 2560 ณ โรงแรม คอนราด ถนน วิทยุ เวลา 09.00 น.- 13.00 น. นอกจากนี้
รวบรวมเนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมายและทารายงานสหกิจศึกษา
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1ผูศ้ ึกษาสามารถวางแผนประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
1.4.2

