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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ในอดี ตไม่ค่อยเป็ นที่นิยมในการจัดงาน แต่ในยุค
ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรขนาดเล็กๆจนไปถึ งองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ได้ให้
ความสาคัญกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทาให้ประสบ
ความสาเร็ จเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างดี บริ ษทั ออแกไนซ์ รับจัดงานต่างๆก็เริ่ มเกินขึ้นเป็ นจานวน
มากหลายบริ ษทั ทาให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่ งบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ก็มีดีที่ไม่ต่างจากบริ ษทั อื่นๆ
จุดเด่นของบริ ษทั ลักษ์ดี คือจะให้ความสาคัญกับลูกค้าอย่างมาก พูดคุยใส่ ใจทุกหลายละเอียด
ลูกค้าต้องการงานแบบไหน อย่างไรได้หมดตามความต้องการของลูกค้า บริ ษทั ลักษ์ดี เป็ นบริ ษทั ที่
มีความคิ ดสร้ างสรรค์ แปลกใหม่ อะไรที่ สามารถสอดแซกเข้ากับงานของลูกค้าได้ก็จะนาเสนอ
ลู ก ค้า ให้ง านของลู ก ค้า นั้นแปลกแตกต่ า งไปจากบริ ษ ทั อื่ นๆที่ ไ ม่เคยจัดท ามาก่ อน ท าให้ดึง ดู ด
กลุ่มเป้ าหมายได้มากขึ้น บริ ษทั ลักษ์ดี รับจัดงานทุกแบบไม่ว่าจะเป็ น การจัดงานอีเว้นท์ งานแต่ง
งานมอบรางวัล งานเดินทรู ป งานแถลงข่าว และอื่นๆอีกมากมาย บริ ษทั ลักษ์ดี ได้มีการยอมรับ ได้

มีการไว้วางใจให้จดั งานบ่อยๆกับองค์กรใหญ่ๆ ก็คือลูกค้าประจาของบริ ษทั ลักษ์ดี เช่น ห้างสรร
สิ นค้ า เซ็ ล ทรั ล และ ธนาคารแนวหน้ า ของประเทศไทยได้ แ ก่ ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา
ธนาคารกรุ งไทย เป็ นต้น ทั้งนี้ ยงั ได้รับมอบหมายงานให้วางแผนจัดงานที่จะเกิ ดขึ้นเร็ วๆสาหรั บ
องค์กร บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วิสเซส จากัด หรื อธนาคารกรุ งศรี ซึ้ งธนาคารกรุ งศรี เป็ น
ธนาคารขนาดใหญ่ อนั ดับ 5 ของประเทศมี ความน่ า เชื่ อถื อและความมัน่ คงไม่ว่า จะเป็ นการเงิ น
ประกันวินาศภัย การบริ หารสิ นทรัพ เป็ นต้น และธนาคารกรุ งศรี มีความเอาใจใส่ ในทุกรายละเอียด
ของลู ก ค้า และบุ ค ลากรภายในองค์ก รดู ไ ด้จากระยะการท างานของพนัก งานและกิ จ กรรมการ
สังสรรค์ของหัวหน้ากับพนักงาน ซึ่ งเห็นได้วา่ บริ ษทั ใส่ ใจบุคลากรขององค์กรแค่ไหน จากที่มาและ
ความสาคัญ ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง แผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ นิวเยียร์ ปาร์ ต้ ี จัดงานขึ้นโดยของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด เพื่อประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมให้กบั พนักงานภายในองค์กรให้มีความสุ ข ให้มีแรงบันดาลใจและมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

1.2วัตถุประสงค์
1.2.1เพื่อวางแผนงานการประชาสัมพันธ์งาน”นิวเยียร์ ปาร์ ตี แอ็ท เขาใหญ่ ” ประจาปี พ.ศ.
2560 ของบริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วสิ เซส จากัด
1.2.2เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากรขององค์กร
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนงานประชาสัมพันธ์งาน “นิ วเยียร์ ปาร์ ตี แอ็ท เขาใหญ่” ประจาปี
2560 ของบริ ษ ทั อยุธยา แคปปิ ตอล เซอร์ วิสเซส จากัด จัดท าขึ้ นโดย บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด โดย
ขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 18 สิ งหาคม 2560 เท่านั้น
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1ผูศ้ ึกษาสามารถบูรณาการแผนงานประชาสัมพันธ์ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและสู่ การ
ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.4.2 ผูศ้ ึกษาเกิดทักษะการสื่ อสาร การประสานงาน

