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บทคัดย่อ
ทางผูจ้ ัดทาโครงงานนี้ ได้เข้ารับการฝึ กงานโครงการฝึ กสหกิจศึกษาในตาแหน่ งธุ รการและงาน
เอกสารทั่ว ไป ณ ห้ างหุ้นส่ ว นจ ากัด เอส พี สุ ริ นทร์ กลาส ซึ่ งมี ห น้าที่ จัด เก็ บ เอกสาร จัด หมวดหมู่
เอกสาร และตรวจความเรี ยบร้อยของเอกสาร แต่ด้วยเหตุการณ์การปั จจุบนั ที่บริ ษทั กาลังประสบกับ
ปั ญหาโรคระบาดโควิด-19 ทาให้ต้องพักการทางานของบุคลากรในบริ ษทั ทั้งหมดและเปลี่ยนรู ปแบบ
การทางานเป็ นทางานออนไลน์อยู่ที่บา้ น อีกทั้งระหว่างการฝึ กงานสหกิจศึกษา ทางผูจ้ ัดทาโครงงานนี้
ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะกับทางผูจ้ ดั การของบริ ษทั
โดยทางผู้จัด การของบริ ษัท มี ความต้อ งการที่ จ ะพัฒ นาบริ ษัท ในด้า นการติ ด ต่ อสื่ อสารทาง
ออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ ในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงง่ายมากขึ้น
จึงทาให้ทางผูจ้ ัดทาโครงงานนี้ ได้จัดทาโครงงานเรื่ อง เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของ ห้างหุ้นส่ วน
จากัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค
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Abstract
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the coperative education internship, the author exchanged ideas and suggestions with the manager of the
company.
The manager of the company desired to develop the company in online communications and public
relations during the Covid-19 pandemic, to be more modern and accessible. As a result, the organizers created
a project, “Online Public Relations Page of S.P. Surin Glass Limited Partnership on Facebook.”

Keywords: Administration, General documents, Online public relations
Approved By
………………………..…………
.

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ผจู้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ในตาแหน่งธุรการและงานเอกสารทัว่ ไป
ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส พี สุรินทร์ กลาส ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 28 สิ งหาคม
พ.ศ. 2564 ส่ งผลให้ผูจ้ ัดทาได้รับความรู ้ และประสบการณ์ ในการทางานต่าง ๆ ที่มีค่าสาหรับรายงาน
สหกิจฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี จากความร่ วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. อาจารย์วรภูมิ
2. คุณสุ รินทร์
3. นายพัสกร

แสงแก้ว
คาลาง
คาลาง

อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผูจ้ ดั การ
พนักงานที่ปรึ กษา

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือในการ
จัดทารายงานครั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล และ
เป็ นที่ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจ กับชีวิต
ของการทางานจริ งซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นายรัชพล กุลสะโมริ นทร์
30 สิ งหาคม 2564

สารบัญ

จดหมายนาส่งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตโครงงาน
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
2.1 งานธุรการ
2.2 ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
2.3 หลักการประชาสัมพันธ์
2.4 การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
2.5 ข้อดีของการมีเพจในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั สถานประกอบการ
3.2 ประวัติของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
3.3 ลักษณะการทางานของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
3.4 หน้าที่และตาแหน่งที่ได้รับหมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นงาน
3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 การสอบถามข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
4.2 การสมัครบัญชีผใู้ ช้ในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค
4.3 การสร้างเพจหรื อการจัดทาเพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ของบริ ษทั ในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค

หน้า
ก
ข
ค
ง
1
1
2
2
2
3
3
4
5
6
7
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17

สารบัญ(ต่อ)
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2 สรุ ปผลโครงงานสหกิจศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผจู้ ดั ทา

หน้า
18
18
19
20
21
23

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาการดาเนินงานของโครงงานสหกิจศึกษา

หน้า
13

สารบัญรูปภาพ
หน้า
รู ปภาพที่ 3.1.1 ตราสัญลักษณ์ของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
9
รู ปภาพที่ 3.1.2 ด้านหน้าของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
9
รู ปภาพที่ 3.1.3 แผนที่การเดินทางของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
10
รู ปภาพที่ 3.4.1 ผูจ้ ดั ทาโครงงาน
11
รู ปภาพที่ 3.5.1 พนักงานที่ปรึ กษา
11
รู ปภาพที่ 3.5.2 พนักงานที่ปรึ กษา
11
รู ปภาพที่ 4.1.1 การสัมภาษณ์ออนไลน์กบั ผูจ้ ดั การของบริ ษทั
15
รู ปภาพที่ 4.2.1 การลงทะเบียนสมัครบัญชีผใู ้ ช้ในเฟสบุ๊ค
16
รู ปภาพที่ 4.3.1 การกรอกข้อมูลตามขั้นตอนของการสร้างเพจหรื อจัดทาเพจในแอปพลิเคชัน 17
รู ปภาพที่ 4.3.2 เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของบริ ษทั ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์
17

1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กงานสหกิจในตาแหน่งธุรการและงานเอกสารทัว่ ไป ตั้งแต่วนั ที่
17 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 28 สิ งหาคม 2564 ณ ห้ างหุ้ นส่ ว นจ ากัด เอส พี สุ ริ นทร์ กลาส ซึ่ งเป็ น
ตาแหน่งที่ทางผูจ้ ดั ทาโครงงานมีความสนใจและต้องการเรี ยนรู ้ประสบการณ์การงานเอกสารและงาน
ธุ รการเพิ่มมากขึ้น เพื่อนาไปปรับใช้ในการทางานในอนาคต โดยมีหน้า ที่เก็บรักษาและจัดหมวดหมู่
แฟ้มเอกสารต่าง ๆของบริ ษทั และดูแลความเรี ยบร้อยของงานเอกสาร
แต่ดว้ ยบริ ษทั ที่กาลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทาให้บริ ษทั มีผลกาไรลดลงและ
สื บเนื่ องด้วยที่รัฐบาลมีคาสั่งให้ปิดไซต์งานก่อสร้างเป็ นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมโรคระบาดโค
วิด-19 ดังนั้นทางบริ ษทั จึงจาเป็ นต้องมีนโยบายพักการทางานของบุคลากรในบริ ษทั ทั้งหมด รวมถึงการ
ทางานในตาแหน่งธุรการและงานเอกสารทัว่ ไป โดยที่ทางผูจ้ ดั ทาโครงงานนี้ ก็ได้รับคาสั่งจากผูจ้ ัดการ
ของบริ ษทั ให้พกั การทางานในตาแหน่งธุรการและงานเอกสารทัว่ ไป เป็ นระยะเวลา 1-2 เดือน
หลังจากที่ได้พกั การทางานในบริ ษทั ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่
มีการเปิ ดตัวมาเพียงในระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยทางบริ ษทั ก็ยงั ไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั
และประกอบด้วยที่บริ ษทั กาลังเผชิญกับสภาวะผลกาไรลดลง ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดหาวิธีการเพื่อ
ช่วยแก้ไขปั ญหาหรื อหาทางออกที่ดีข้ ึนให้กับบริ ษทั โดยการคิดค้นโครงงานเรื่ อง เพจประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ของ ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค
เพื่อเป็ นการขยายโอกาสให้บริ ษทั เป็ นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็ นการประยุกต์
ความรู ้จากหลักสู ตรประชาสัมพันธ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนามาปรับใช้และแก้ไขปั ญหาใน
สถานการณ์การทางานจริ งและโครงานนนี้ ก็ได้รับความเห็นชอบจากทางผูจ้ ดั การของบริ ษทั ให้สามารถ
ดาเนินการได้
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษาความต้องการหรื อเสี ยงตอบรับของบุคคลทัว่ ไปและผูท้ ี่มีบญั ชีผใู ้ ช้ในแอปพลิเค
ชันเฟสบุ๊ค ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
1.2.2 เพื่อต้องการจัดเพจประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางออนไลน์ให้กบั ห้างห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส
พี สุ รินทร์ กลาส
1.3 ขอบเขตโครงงำน
โครงงานนี้เป็ นโครงงานที่จดั ทาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส
พี สุ รินทร์ กลาส ทางออนไลน์ในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.4.1 เพื่อทาให้ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส เป็ นที่รู้จกั มากยิ่งขึ้น
1.4.2 เพื่อทาให้ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารเพิ่มมากขึ้น
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาโครงงานเล่มนี้ผจู ้ ดั ทาได้รวบรวมและศึกษาวรรณกรรมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 งานธุรการ
งานธุรการ คือ งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ทาให้หลายๆ คนอาจ
เกิดความสับสน เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ ายบุคคล แต่งานด้าน
ธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็ นหลัก โดยงานธุรการนี้
เป็ นงานประเภทที่เรี ยกว่าเป็ นฝ่ ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปคอยประสานงานหรื อช่วยเหลือในแผนกด
หรื อฝ่ ายอื่น ๆ และโดยรวมแล้วหลักๆเลย งานธุรการจะเป็ นงานที่เกี่ยวาข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่าง
ๆ และการติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหา
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเตรี ยมการประชุม เป็ นต้น
คุณสมบัติที่ดีของผูท้ ี่ทางานในตาแหน่งธุรการ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทาสู ง
มีทศั นคติที่ดีเป็ นไปในแง่บวก
มีความคล่องแคล่ว
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริ การ
มีความละเอียดรอบคอบ
เป็ นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
การช่วยเหลือผูอ้ ื่นคือหัวใจหลักแห่งการทางาน
มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้
มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบตั ิงานของตน
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บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการ
– คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
– หากต้องการใช้สถานที่หรื อจัดกิจกรรมต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็ นผูด้ ูแลสถานที่ และ
ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายอาคาร
– คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรื อจดหมายต่าง ๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรื อฝ่ ายต่าง ๆ
– คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในออฟฟิ ศไม่ให้ขาด
– คอยดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานของแม่บา้ น
– คอยดูแลพนักงานรับ-ส่ งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เข้ามาติดต่อ
ประสานงานกับทางบริ ษทั หรื อองค์กรนั้น ๆ

2.2 ความสาคัญของการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์เป็ นงานสื่ อสัมพันธ์ที่มีความสาคัญ และเป็ นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มี
ระบบงานที่ซับซ้อนแต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่ งเสริ มลักษณะความเป็ นผูน้ าขององค์การและบุคคล
ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่ วมมือทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่า
งานประชาสั ม พัน ธ์ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ สถาบั น ต่ า ง ๆ เป็ นอย่ า งยิ่ ง ซึ่ งพอจะสรุ ป ความส าคั ญ ของการ
ประชาสัมพันธ์ได้เป็ นข้อ ๆ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์และสร้างค่านิ ยมของหน่วยงานได้ดีข้ ึน หมายถึง
การสร้างความรู ้สึกประทับใจที่บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมีต่อหน่วยงานนั้น ๆ รวมทั้งลูกจ้าง ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค
ชุมชน พ่อค้าและรัฐบาล โดยการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกับกลุ่มชนเหล่านี้ เผยแพร่ ช้ ี แจงข่าวสารให้
ประชาชนเห็นคุณความดีให้เกิดความเลื่อมใสและสร้างความผูกพันทางใจ เช่น การที่หน่วยงานประสบ
ความสาเร็ จ มี กาไรพอควร และแบ่ งส่ ว นของกาไรให้ กับ พนักงานในรู ปของเงินเดือนที่ สูงพอควร
ตลอดจนมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามอัตภาพ ขณะเดียวกันก็เป็ นสมาชิ กที่มีความรับผิดชอบต่อ
ชุ ม ชน เป็ นเพื่อนบ้านที่ดี มี นโยบายส่ งเสริ ม พนักงานให้ มี ต าแหน่ งและความรั บ ผิ ด ชอบสู ง มี การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาพักงาน
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2. การประชาสัมพันธ์ช่วยป้ องกันรักษาชื่ อเสี ยงของหน่ วยงาน หมายถึง มีการพัฒนาปรับปรุ ง
ตัวเอง รวมทั้งสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแล้วโอกาสที่ประชาชนจะ
ได้รับความไม่สะดวก เกิดความเข้าใจผิด หรื อมองในแง่ร้ายซึ่ งจะเป็ นผลในการนาไปวิพากษ์วิจารณ์ให้
เกิดเสียชื่อเสียงย่อมไม่มี หรื อมีนอ้ ยมากเพราะเรา ได้ตรวจสอบความคิดเห็นทัศนคติของประชาชนและ
ทาการปรับปรุ งอยู่เสมอ
3. การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทาให้เกิดความร่ วมมือกับหน่ วยงานและ
ฝ่ ายบริ หาร เพราะ การประชาสัมพันธ์ เป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่ างฝ่ ายบริ ห ารกับบุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง ด้วยการให้ข่าวสารข้อเท็จจริ งและความถูกต้อง มิได้เป็ นการจูงใจหรื อการโฆษณาชวนเชื่อ
ด้วยกลวาจา ย่อมทาให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกับฝ่ ายบริ หารขึ้น
4. การประชาสั ม พันธ์ ช่ ว ยการขายและการตลาด การประชาสั ม พันธ์ เ ป็ นการปู พ้ื นค่ านิ ย ม
ทัศนคติที่ดีให้เกิดกับหน่วยงานเมื่อประชาชนมีค่านิยม ความรู ้สึกที่ดีแล้วก็มีใจพร้อมที่จะรับฟังข่าวสาร
การโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดความต้องการอยากได้และตัดสิ นใจซื้อ
ในที่สุด ประชาสัมพันธ์ที่มีการตรวจสอบทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยมของกลุ่มเป้าหมาย ยังช่วยให้ฝ่าย
การตลาดวางแผนงาน ตั้งแต่ผลิตสิ นค้า จัดจาหน่าย โฆษณา ฯลฯ ได้ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพด้วย

2.3 หลักการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบนั มีหลักใหญ่ๆ สาคัญๆ อยู่ 3 ประการด้วยกันคือ
1. การบอกกล่าวหรื อชี้ แจงเผยแพร่ ให้ทราบ การบอกกล่าวชี้แจงหรื อเผยแพร่ ให้ทราบนี้ คือ การ
บอกกล่ าวชี้ แจงให้ป ระชาชนทราบถึ ง นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ การด าเนิ นงาน ผลงาน บริ การ และ
กิ จ กรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่ อ นไหวขององค์ ก ารสถาบันให้ ป ระชาชน และกลุ่ ม
ประชาชนที่ เกี่ ย วข้องได้ท ราบและรู ้เ ห็นถึ งสิ่ งดังกล่ าว ซึ่ งนับ เป็ นการปู พ้ืนฐานแห่ งความเข้าใจใน
องค์การสถาบันทาให้สถาบันเป็ นที่รู้จักเข้าใจและเลื่อมใส ตลอดจนทาให้ประชาชนเกิดความรู ้สึกที่
เป็ นไปในทางที่ดีต่อองค์การสถาบัน
2. การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด การป้ อ งกั น ความเข้ า ใจผิ ด นี้ ทางด้ า นวิ ช าการ
ประชาสัม พันธ์ถือเป็ นการประชาสัม พันธ์ เ พื่ อป้ องกัน (Preventive Relation) ซึ่ งมี ความสาคัญ มาก
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เพราะการป้ องกันไว้ก่อนย่อมมีผลดีกว่าที่จะต้องมาทาการแก้ไขในภายหลัง ฉะนั้น การป้ องกันความ
เข้าใจผิดจึงเป็ นการกระทาที่ป้องกันมิให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบังเกิดความเข้าใจผิดใน
ตัวสถาบันได้
3. การสารวจประชามติ หลักที่สาคัญของการประชาสัมพันธ์ อีกประการหนึ่ งก็คือ จะต้องมีการ
สารวจวิจยั ประชามติ เพราะองค์การสถาบันจะดาเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพจะต้อง
รู ้ ซ้ ึ งถึ งความรู ้ สึกนึ ก คิ ด ของประชาชน หรื อที่ เ รี ย กว่ าประชามติ (Public Opinion) จะต้องทราบว่ า
ประชาชนต้องการอะไร ไม่ตอ้ งการอะไร ชอบหรื อไม่ชอบในสิ่ งไหน ตลอดจนท่าทีต่าง ๆ ที่ประชาชน
มีต่อองค์การสถาบันของเรา ซึ่งจะทราบได้จากการสารวจวิจยั ประชามติ เพื่อองค์การสถาบันจะสามารถ
ตอบสนองสิ่ งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความรู ้สึกนึกคิดและความต้องการของประชาชน

2.4 การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ คือการสื่ อสารติดต่อแบบสองทางนาเสนอข่าวสารได้ท้ งั ข้อความ
ภาพ เสี ยง วีดีโอ กราฟฟิ ก ผ่านช่องทางของสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัย
(คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม WIFI) เชื่ อมโยงเครื อข่ ายทัว่ โลกเข้าถึ งกลุ่ม เป้ า หมายอย่ าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ใครก็เป็ นได้ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์
อย่างไร้พรมแดน ไร้ขีดจากัด ทุกสถานการณ์ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ในช่วงเวลาพร้อม ๆ กัน
สื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
- สื่อบุคคล (Personal Media) บุคคลคือตัวหลักในการนาเสนอเผยแพร่ ข่าวสาร มีความน่าเชื่อถือ
แต่กระจายข่าวได้ในวงจากัด
- สื่อมวลชน (Mass Communication Media) สื่ อมวลชน (สิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายตามท้อง
ถนน) คือตัว หลักในการนาเสนอเผยแพร่ ข่าวสาร เป็ นสื่ อที่ สามารถเข้าถึ งกลุ่ ม ประชาชน
เป้าหมายจานวนมาก แต่จากัดพื้นที่ ไม่สามารถเลือกเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ใช้งบประมาณสู ง
- สื่ อสมัย ใหม่ (Modern / Digital Media) เทคโนโลยี สื่อสาร/อิ นเทอร์ เ น็ ต คื อตัว หลักในการ
นาเสนอเผยแพร่ ข่าวสาร
สื่ อ สมัย ใหม่ มี อิ ท ธิ พ ลและบทบาทต่ อ ชี วิ ต ประจ าวัน ของคนเรามากขึ้ น เช่ น คอมพิ ว เตอร์
อินเทอร์เน็ต มือถือ ดาวเทียม เป็ นต้น จนทุกคนรู ้จักว่าเป็ นยุคสังคมการสื่ อสาร หรื อ สังคมข่าวสาร
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แยกแยะตามความสนใจส่ วนบุคคล / ตามกลุ่มนิ ยม การส่ ง -รับข่าวสารอย่างรวดเร็ วต่อวินาที ทัว่ โลก
รับทราบ
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็ นอีกหนึ่ งเครื่ องมือใหม่ในโลกของการสื่ อสารข่าวสารข้อมู ล
อาจจะนับเริ่ มตั้งแต่ในยุคหิ นที่มนุ ษย์ได้ใช้การเขียนภาพในถ้ า เขียนจารึ กตามแผ่นหิ น เพื่อสื่ อสารถึง
การดารงชี วิตจากนั้นก็มีวิวฒั นาการประดิษฐ์เครื่ องมือสื่ อสารเช่น แท่นพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร โทรสาร โทรเลข โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์มือถือ อิเมล์ iPod WIFI
จนนักประชาสัมพันธ์จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ และเข้าใจการใช้เครื่ องมือสื่ อสารใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
บนสื่อสารออนไลน์ต่อไป
กลุ่มเป้าหมายบนสื่อออนไลน์จึงเปลี่ยนไปจากเดิม และเครื่ องมือสี่ อสารอื่น ๆ เพราะจานวนผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตในประเทศเมื่อเทียบกับจานวนประชากรยังใช้น้อยแต่มีแนวโน้มการใช้สูงขึ้นมาก (ผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประมาณ 16 ล้านคน) กลุ่มผูใ้ ช้สื่อออนไลน์อยู่ในวงกว้าง และหลากหลาย
ต้องแยกกลุ่มเป้าหมายออกจากสื่ อมวลชน การประชาสัมพันธ์ ที่ให้เข้ากลุ่มเป้าหมายต้องทาแบบ 360
องศา ไม่ทาเฉพาะสื่ อใดสื่ อหนึ่ ง นักประชาสัมพันธ์ตอ้ งรู ้ว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร ใช้สื่ออะไร อยู่แถว
ไหน ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้อะไร ส่ งผลอะไรต่อสิ นค้า บริ การ ภาพลักษณ์องค์กร กระแสสังคม
เป็ นต้น

2.5 ข้อดีของการมีเพจในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค
1. สร้างช่องทางในการทาธุรกิจ เพจในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คสามารถช่วยให้เราโปรโมทธุ ร กิ จ
มากมาย เช่น ขายของ, ขายอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านค้า, กีฬา และยังมีธุรกิจอีกมากมายที่สร้าง เพจ
ในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คเป็ นของตัวเอง ทาให้เกิดความน่าสนใจและคนติดตามแฟนเพจมากยิ่งขึ้นสร้ าง
โอกาสเพิม่ ลูกค้า คนที่อยากร่ วมงาน คนที่สนใจ อีกทั้งยังมีโอกาสที่เพจในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คของเรา
ถูกนาไปโฆษณาจากเว็บอื่นหรื อคนที่ชื่นชอบนาไปบอกต่อ ๆ กันซึ่งไม่ตอ้ งเสี ยค่าโฆษณาด้วย
2. จานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น การที่เรามีแฟนเพจเราสามารถนาลิงก์เว็บไซต์ ข้อมูลของเราใส่
ลงไปได้ หากผูท้ ี่เข้าชมหน้าแฟนเพจสนใจอยากดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ก็สามารถคลิกลิงก์เข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ได้ทนั ที
3. เพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหา การมีเนื้ อหาเกี่ยวกับบริ ษทั ของเรากระจายอยู่ใน
หลายๆเว็บไซต์ จะช่วยทาให้การค้นหาผ่านกูเกิลมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีคนสนใจสิ นค้า
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หรื อ เว็บ ไซต์ของเรา จะท าให้ เ กิด การค้นหาจากกลุ่ ม ผู ้ที่ ไ ม่ ท ราบช่องทางการรั บ ข้อมู ลได้ อีกด้วย
นอกจากนี้บริ การใหม่จากกูเกิลยังช่วยให้ผูค้ น้ หาสามารถอ่านความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ
ของเราได้ท ันทีจากหน้าแสดงผลการค้นหา การลิ งก์ แฟนเพจเข้ากับ เว็บไซต์หลักจึ งเป็ นวิธีที่เปี่ ยม
ประสิทธิภาพในการช่วยต่อยอดจานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ได้อีกทางหนึ่ง
4. ไล่ตามคู่แข่ง แน่นอนว่าการทาธุ รกิจต่าง ๆ นั้น ย่อมมีคู่แข่งอยู่เสมอหากคู่แข่งมีจานวนแฟน
เพจที่มาก เราก็ควรสร้างแฟนเพจให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า
5. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ในบางครั้งทางเพจมีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ เรา
สามารถส่งข้อความถึงพวกเขาได้โดยตรง ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะส่ งให้ใครบ้าง
6. สร้างกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ไม่เสี ยเงิน การสร้างแฟนเพจของเราในเฟสบุ๊คสามารถอัพเดทข้อมูล
ข่าวสารโพสต์ รู ปภาพ วีดีโอ และอื่น ๆ ลงบนโปรไฟล์เฟสบุ๊คของเราเพื่อแชร์ให้แฟนเพจและคนอื่นได้
เข้าชมและร่ วมแสดงความคิดเห็นกันโดยที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทาให้เราสามารถนาข้อมูลจากลูกค้าไป
พัฒนาธุรกิจให้ดีย่งิ ขึ้นในด้านต่าง ๆ
7. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างแฟนเพจของเราในเฟสบุ๊ คถื อว่ าเป็ นช่ องทางในการ
ติดต่อสื่ อสารที่ง่ายและรวดเร็ ว ทาให้สามารถพูดคุยโต้ตอบกับลูกค้าได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราควร
พูดคุยสนทนากับลูกค้าเพื่อแสดงถึงความใส่ ใจต่อลูกค้าที่มีขอ้ สงสัยต่าง ๆ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รู ปภาพที่ 3.1.1 ตราสัญลักษณ์ของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
ชื่อ

: ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส

สถานที่ต้งั : 19/95 ซอยกาญจนาภิเษก003 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์

: 086-932-1464 (สานักงาน) / 090-808-6391(ผูจ้ ดั การ)

E-mail

: Spsurin1995@gmail.com

Facebook : Sp Surin Glass Limited Partner Ship

รู ปภาพที่ 3.1.2 ด้านหน้าของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
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รู ปภาพที่ 3.1.3 แผนที่การเดินทางของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส

3.2 ประวัติของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส พี สุรินทร์ กลาส เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเป็ นการประกอบธุรกิจประเภท
ก่อสร้างและให้บริ การด้านการตกแต่งอาคาร โดยมีการจดทะเบียนเปิ ดบริ ษทั มาตั้งแต่วนั ที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 1,000,000 บาท และมีสถานภาพกิจการในปัจจุบนั คือ
ยังคงดาเนินการอยู่

3.3 ลักษณะการทางานของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
คือ การให้บริ การในด้านการตกแต่งและติดตั้งกระจกทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยมีการรับ
งานมาจากกลุ่ม ลูกค้าที่ เ ข้ามาติด ต่อ กับ ทางสานักงาน และหลังจากนั้นทางผู ้จัด การก็ จ ะทาหน้าที่ดู
รายละเอียดของงานและกระจายงานสู่ พนักงานหรื อช่างติดตั้งกระจกของบริ ษทั แล้วดาเนินการเข้าไซต์
งานเพื่อเริ่ มการปฏิบตั ิงาน
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3.4 หน้าที่และตาแหน่งที่ได้รับหมอบหมาย
ชื่อ-สกุล

: นาย รัชพล กุลสะโมริ นทร์

ตาแหน่ง

: ธุรการและงานเอกสารทัว่ ไป

หน้าที่

: 1. การจัดเก็บเอกสารทัว่ ไป
2. การจัดหมวดหมู่เอกสาร
3. การตรวจความเรี ยบร้อยของเอกสาร
รู ปภาพที่ 3.4.1 ผูจ้ ดั ทาโครงงาน

3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล

: นาย สุรินทร์ คาลาง

ตาแหน่ง

: ผูจ้ ดั การ

รู ปภาพที่ 3.5.1 พนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ-สกุล

: นาย พัสกร คาลาง

ตาแหน่ง

: ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ

รู ปภาพที่ 3.5.2 พนักงานที่ปรึ กษา
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เริ่ มฝึ กงานสหกิจศึกษา ณ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส ตั้งแต่ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 โดยการปฏิบตั ิงานในวันศุกร์และวันเสาร์ของทุก
สัปดาห์

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมประสบการณ์จากการทางานที่ได้รับมอบหมาย
2. ปรึ กษาอาจารย์ และพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อขอความคิดเห็น
3.วางแผนและกาหนดหัวข้อโครงงานที่ตอ้ งการดาเนินนการ
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับเพื่อนาไปวิเคราะห์และทาโครงงานสหกิจศึกษา
5. จัดทาเอกสารรู ปเล่มโครงงานให้สมบูรณ์
6. นาเสนอโครงานสหกิจศึกษาตามวันเวลาที่กาหนด
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ตารางที่ 3.7.1 แสดงระยะเวลาการดาเนินงานของโครงงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

พฤษภาคม 2564

1. ศึกษาและรวบรวม
ข้ อมูลเบื้องต้น
2.ปรึกษาอาจารย์
และพนักงานที่
ปรึกษา
3.วางแผนและ
กาหนดหัวข้ อ
โครงงาน
4. รวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล
5. จัดทาเล่ มโครงงาน
ฉบับสมบูรณ์
6. นาเสนอโครงงาน
ตามวันเวลาที่กาหนด

3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
1.โทรศัพท์มือถือ
2. Internet
3. คอมพิวเตอร์
4. Microsoft Word
5. Microsoft Power Point

มิถุนายน2564

กรกฎาคม 2564

สิ งหาคม 2564
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการที่ผจู้ ดั ทาโครงงานนี้ได้เข้าฝึ กสหกิจศึกษา ณ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส ใน
ต าแหน่ งธุ ร การและงานเอกสารทัว่ ไป ท าให้ ท ราบถึ งพื้นฐานของระบบงานธุ รการและการจัดเก็บ
เอกสารภายในบริ ษทั
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ต้องทาให้บริ ษทั มีนโยบายพักการทางานของ
บุคลากรภายในบริ ษทั ชั่วคราว และด้วยเหตุที่ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส ยังไม่เคยมีฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั อีกทั้งยังมีความคิดเห็นของทางผู ้จัดการของบริ ษทั และพนักงานที่ป รึ กษา
จากการประชุ ม ออนไลน์ใ นช่ วงปิ ดการท างานของบริ ษัท ที่ มี ความต้องการจะทาให้ บ ริ ษัท มีความ
หลากหลายในด้านการติดต่อสื่อสาร และยังต้องการพัฒนาให้มีความทันสมัยในปัจจุบนั มากยิ่งขึ้น
จึงทาให้ทางผูจ้ ัดทาโครงานนี้ ได้คน้ คิดโครงงาน เรื่ อง เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ของ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เอส พี สุรินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค โดยมีข้นั ตอนและวิธีการการดาเนินงานดังนี้
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4.1 การสอบถามข้อมูลและรวบรวมข้ อมูลเบื้องต้ น
การเก็ บ ข้อมู ลเบื้ องต้นเกี่ ย วกับ บริ ษัท ด้ว ยการโทรสัม ภาษณ์ท างแอปพลิ เ คชันไลน์ กับ ทาง
ผูจ้ ัดการของบริ ษทั เพื่อนาข้อมูลไปจัดทาเพจในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค โดยมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
-

ชื่อที่ใช้ในการจัดตั้งเพจ (Sp Surin Glass Limited Partner Ship)
รู ปภาพที่ใช้เป็ นรู ปโปรไฟล์ของเพจ
สถานที่ต้ งั
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
ช่องทางการเดินทาง / แผนที่
เวลาทาการ

รู ปภาพที่ 4.1.1 การสัมภาษณ์ออนไลน์กบั ผูจ้ ดั การของบริ ษทั
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4.2 การสมัครบัญชีผ้ใู ช้ ในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค
การสร้างเพจในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คจาเป็ นต้องมีบญั ชีผใู ้ ช้ในเฟสบุ๊คก่อนสร้างเพจ โดยทางห้าง
หุ้นส่วนจากัด เอส พี สุรินทร์ กลาส ยังไม่เคยมีการสร้างบัญชี ผใู ้ ช้ในเฟสบุ๊คของบริ ษทั ทางผูจ้ ดั ทา
โครงงานนี้จึงต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีผใู ้ ช้ในเฟสบุ๊ค เพื่อใช้ในการจัดทาเพจประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ของบริ ษทั

รู ปภาพที่ 4.2.1 การลงทะเบียนสมัครบัญชีผใู ้ ช้ในเฟสบุ๊ค
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4.3 การสร้ างเพจหรือการจัดทาเพจประชาสั มพันธ์ ออนไลน์ของบริษัทในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค
การสร้างเพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของบริ ษทั สามารถทาได้โดยการเข้าสู่ ระบบของบัญชี ผูใ้ ช้
ที่ได้สมัครไว้ ณ เบื้องต้น ด้วยการค้นหาปุ่ ม “เพจ” และดาเนิ นการสร้างเพจตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ทางผูจ้ ัดทาโครงงานได้ดาเนินการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้รวบรวมไว้แล้วจากโทรสัมภาษณ์กับ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั

รู ปภาพที่ 4.3.1 การกรอกข้อมูลตามขั้นตอนของการสร้างเพจหรื อจัดทาเพจในแอปพลิเคชัน
เฟสบุ๊ค

รู ปภาพที่ 4.3.2 เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของบริ ษทั ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์
กลาส
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บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการเข้าฝึ กปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการได้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 28 สิ งหาคม
2564 ณ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส ทางผูจ้ ัดทาโครงงานนี้ ได้เรี ย นรู ้ระบบงานของ
บริ ษทั และรับรู ้ทกั ษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางานเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ระหว่างผูจ้ ัดทาโครงงานกับพนักงานที่ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั การของบริ ษทั ที่
ต้องการให้บริ ษทั มีการพัฒนาไปในด้านการติดต่อสื่ อสารทางออนไลน์ให้มีความทันสมัยและเข้าถึง
ได้ง่ายมากขึ้น
ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาโครงงานนี้ จึงได้มีการนาประสบการณ์การจากการทางานและความรู ้ที่ ได้
ศึกษาในมหาวิทยาลัย มาประยุกต์เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาหรื อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กบั บริ ษทั
โดยทางผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ดาเนินการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาในหัวข้อเรื่ อง เพจประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ของ ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส บนเฟสบุ๊ค
• ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
o ทาให้ผูท้ ี่ฝึกงานสหกิจได้มีประสบการณ์ในการทางานจริ ง
o ผูท้ ี่ฝึกงานสหกิจได้เรี ยนรู ้ทกั ษะอื่น ๆ เพิ่มเติมจากการเรี ยนรู ้ในมหาวิทยาลัย
o ทาให้ผูท้ ี่ฝึกงานสหกิจได้มีการฝึ กฝนตนเองและเรี ยนรู ้การแก้ไขปัญหาในสถานที่
ทางาน
o ผูท้ ี่ได้ฝึกงานสหกิจได้มีการเรี ยนรู ้และการปรับตัวเข้ากับสังคมของการทางานมากขึ้น
• ปัญหาที่พบในการปฏิบัติสหกิจศึกษา
o ไม่สามารถเดินทางเข้าบริ ษทั เพื่อทางานได้บ่อยครั้ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19
o การประสานงานเอกสารต่าง ๆ สามารถทาได้อย่างล่าช้า เนื่ องจากมีการปิ ดทาการของ
บริ ษทั ที่เพิ่มระยะเวลามากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งปิ ดไซต์ก่อสร้าง
• ข้อเสนอแนะการปฏิบัติสหกิจศึกษา
o เรี ยนรู ้และจดจาระบบงานในหลาย ๆ ตาแหน่งภายในบริ ษทั เพื่อนามาปรับใช้ในการ
ทางานในอนาคต
o ฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ และสอบถามข้อสงสัยในการทางาน เพื่อเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ถูกต้อง
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5.2 สรุปผลโครงงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส และได้
ดาเนินการจัดทาโครงงาน เรื่ อง เพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์
กลาส บนเฟสบุ๊ค ทาให้เห็นได้ว่าโครงงานเรื่ องนี้ ถือเป็ นสิ่ งที่ได้รับความชื่ นชมและชื่ นชอบ จาก
ทางผูจ้ ดั การของบริ ษทั พนักงานที่ปรึ กษา ตลอดจนบุคลากรภายในบริ ษทั
อีกทั้งยังเป็ นการสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการติดต่อสื่ อสาร ทางด้าน
การประชาสัมพันธ์และยังมีโอกาสที่จะทาให้ ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส เป็ นที่รู้ จัก
มากยิ่งขึ้น
ดังวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงงาน เรื่ อง การจัดทาเพจประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เอส พี สุรินทร์ กลาส ในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คที่ได้ระบุไว้ ณ ข้างต้น
• ข้อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
o สามารถปฏิบตั ิการหรื อดาเนินการติดต่อสื่ อสารได้เพียงในแอปพลิเคชันเฟสบุ๊คเท่านั้น
o หากมีความสนใจหรื อต้องการติดตามข่าวสารของทางบริ ษทั จาเป็ นต้องมีบญั ชีผใู ้ ช้
เฟสบุ๊คหรื อช่องทางออนไลน์เท่านั้น
• ข้อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
o อัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ห้างหุ้นส่ วนจากัด เอส พี สุ รินทร์ กลาส
เพื่อให้ผูต้ ดิ ตามได้รบั ข่าวสารอย่างครบถ้วน
o สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจภายในเพจของบริ ษทั
o จัดกิจกรรมให้กบั กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริ การกับบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมหรื อได้แสดงความ
คิดเห็นร่ วมกัน
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