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Abstract
The purpose of this project “Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting
on participated staff” aimed to: 1. study the activities of Thai Airways International Public Company
Limited; 2. organize public activities. The population used in this research consisted of people who
participated in corporate social responsibility of Thai Airways at Pathum Thani Home Welfare Center
Klong 5, Pathum Thani. 50 people had been studied by using a questionnaire and data were analyzed
by mean and standard deviation.
The results showed the level of highest to lowest satisfaction respectively. The activity
was beneficial, fulfilled public interest, fulfilled self-accomplishment, impacted towards positive
image of the company, appropriate for the operated time, considered valuable experience,
convenience, appropriate for the venue, and created for involvement of staff to share CSR activity.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสากิจ ดาเนินธุรกิจสายการบินเพื่อบริ การส่ ง
ผูโ้ ดยสาร สิ นค้า วัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์ ทาการขนส่ งในประเทศไปยังเมืองต่างๆทัว่ โลก
หลายแบบ ทั้งแบบเที่ยวบินประจา เที่ยวบินเช่าเหมาลา และส่ งผ่านเครื อข่ายพันธมิตรการบิน โดยมี
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นศูนย์กลางเส้นทางบิน นอกจากมีธุรกิจการบินเป็ นธุ รกิจหลักแล้ว ยังมี
กิจกรรมสนับสนุนการขนส่ งทางอากาศมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจร่ วมทุน
บริ ษ ทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) เป็ นสายการบิ นชั้นนาและได้ตระหนัก ถึ งความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยมีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั ในฐานะที่
เป็ นสายการบินแห่งชาติและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีนโยบายใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างจิตสานึกโดยการมีส่วนร่ วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวมให้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน และประชาชนทัว่ ไป
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีความสนใจในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การบิน
ไทย จากัด (มหาชน) ที่ส่งผลต่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อใช้ในการศึกษาหรื อเป็ นแนวทางในการแก้ไข
และปรับปรุ งการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งถัดไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
1.2.1เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆของบริ ษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน)
1.2.2เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
1.3 ขอบเขตของโครงกำร
1.3.1 ขอบเขตของพื้นที่จดั ทาโครงการ
- สถานที่ในการจัดทาโครงการ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
1.3.2 ขอบเขตของประชากร
- ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การบินไทยจากัด
(มหาชน)
1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลา
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- ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม– เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้ อหาและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมไปถึง
สถานที่ในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ โดยการค้นหาจากฐานข้อมูล
ของทางบริ ษทั
- สารวจการเข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของพนักงานของ
บริ ษทั การไทย จากัด (มหาชน)
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถใช้ผลการวิจยั นี้ในการพัฒนา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั
1.4.2 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถสร้างจิตสานึกในการช่วยเหลือ
สังคมของพนักงานและลูกค้า
1.4.3 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ตวั
พนักงานและผูท้ ี่ได้รับความช่วยเหลือ
1.4.4 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั และ
ตัวพนักงานเอง
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ องกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)ที่มี
ผลต่อพนักงานผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อกาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความหมายของจิตสาธารณะ
ความหมายความพึงพอใจ
ความสาคัญของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility)
คุณค่าของกิจกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของจิตสาธารณะ
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552: 17) กล่าวไว้วา่ จิตสาธารณะเป็ นการกระทาด้วยจิตวิญญาณที่
มีความรักความห่ วงใย ความเอื้ออาทรต่อคนอื่นและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริ ยธรรม และ
การไม่กระทาที่เสื่ อมเสี ยหรื อเป็ นปั ญหาต่อสังคม ประเทศชาติ การมีจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็ นกุศล
และมุ่งท ากรรมดี ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม คิ ดในทางที่ดี ไม่ท าลายเบี ยดเบียนบุคคล สังคม
วัฒนธรรมประเทศชาติ และสิ่ งแวดล้อม การกระทาและคาพูดที่มาจากความคิดที่ดี การลดความ
ขัดแย้งและการให้ขวัญและกาลังใจต่อกันเพื่อให้สังคมโดยส่ วนรวมมีความสุ ข คาว่า จิตสาธารณะ
(Public Mind) หรื อจิตสานึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป็ น คาใหม่ที่มีใช้เมื่อไม่นานมานี้
และเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับคนไทย ซึ่ งมีผใู้ ห้ความหมายของจิตสานึกสาธารณะหรื อจิตสาธารณะ ไว้
หลากหลายและมีการเรี ยกจิตสานึ กสาธารณะไว้แตกต่างกัน ได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
จิตสานึ กต่อสังคม จิตสานึ กต่อส่ วนรวม จิตสานึ กต่อสาธารณะสมบัติ เป็ นต้นซึ่ งคาเหล่านี้ มีผใู้ ห้
ความหมายไว้ใกล้เคียงกันเมื่อแยกศึกษาความหมายของจิตสานึกและจิตสาธารณะมีผใู้ ห้คาจากัด
ความไว้หลากหลาย ดังนี้
Raj (1996: 605) กล่าว่ไว้วา่ จิตสานึกเป็ นคาที่ไม่สามารถให้คาจากัดความได้ชดั เจนแต่
สามารถอธิ บายที่ใกล้เคียงได้ 2 แนวทาง ซึ่ งแนวทางแรกเป็ นความคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง และแนวทางที่สอง หมายถึง จิตสานึกของบุคคล เป็ นความรู้สึกของบุคคลที่มีอยูต่ ลอดเวลา
แม้ช่ วงว่า งของเวลา เช่ น การนอนหลับ จากความหมายของจิ ตส านึ ก ที่ ก ล่ า วมา จึ ง สรุ ป ได้ว่า
จิ ตส านึ ก เป็ นพฤติ ก รรมภายใน อย่า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ ที่ แสดงออกถึ ง ภาวะทางจิ ตใจที่ เ กี่ ย วกับ
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ความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่างๆ เป็ นภาวะทางจิต ตื่นตัว และรู้ตวั สามารถตอบสนองต่อสิ่ ง
เร้าจากประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็ นสิ่ งที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ที่รวมตัวกันขึ้น และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น และประเมินค่าสิ่ งเหล่านั้นออกมาเป็ นจิตสานึ ก
คาว่าสาธารณะ (Public) เป็ นคาที่มีความหมายกว้าง สามารถใช้ได้กบั สิ่ งของ บุคคล สถานที่และ
การกระทา ซึ่ งมีการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 826) ให้ความหมายคาว่า สาธารณะ หมายถึง ทัว่ ไปเกี่ยวกับประชาชน
และสาธารณะสมบัติวา่ ทรัพย์สินส่ วนรวมของประชาชน
บุ ญสม หรรษาศิ ริพ จน์ (2542: 71 – 73) ใช้ค าว่า จิ ต ส านึ ก ที่ ดีใ นสัง คม สัง คมในที่ น้ ี
หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบตั ิตนให้มีจิตสานึกที่ดีต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบตั ิตน
และการมีส่วนร่ วมที่ดีในกิ จกรรมของชุ มชน การช่ วยกันดูแลชุ มชนของตน การให้ความร่ วมมือ
การเสี ยสละกาลังกาย กาลังทรั พย์ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชุ มชน เพื่อสาธารณู ปโภคใน
ชุมชน การให้ความเป็ นมิตรและมีน้ าใจต่อกัน
ชาย โพธิ สิตา และคณะ (2540: 14 – 15) ใช้คาว่า จิตสานึกต่อสาธารณะสมบัติและให้
ความหมายในเชิงพฤติกรรมไว้วา่ คือ การใช้สาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบ หรื อการรับผิดชอบต่อ
สาธารณสมบัติ ซึ่ งมีนยั สองประการ ได้แก่ 1) การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยง
การใช้และการกระทาที่จะก่อให้เกิดความชารุ ดเสี ยหายต่อสาธารณสมบัติน้ นั ๆ รวมไปถึง การถือ
เป็ นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถทาได้ 2) การเคารพสิ ทธิ
การใช้สาธารณสมบัติของผูอ้ ื่น โดยการคานึงว่า คนอื่นก็มีสิทธิ์ ในการใช้เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยึด
สาธารณะ สมบัติน้ นั ไว้เป็ นของส่ วนตัว และไม่ปิดกั้นโอกาสการใช้ประโยชน์สาธารณะสมบัติของ
ผูอ้ ื่น วิรัตน์ คาศรี จนั ทร์ (2544: 6) ให้ความหมายว่า จิตสานึ กสาธารณะ หมายถึงกระบวนการคิด
และลักษณะของบุคคล ที่มีการปฏิบตั ิโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่ สาธารณะมีความรัก
และรู ้สึกเป็ นเจ้าของสาธารณะ ต้องการที่จะทาประโยชน์มากกว่าที่จะรับจากสาธารณะ
ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์ (2552: 17) กล่าวไว้วา่ จิตสาธารณะเป็ นการกระทาด้วยจิตวิญญาณที่มี
ความรักความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อคนอื่นและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริ ยธรรม และการ
ไม่กระทาที่เสื่ อมเสี ยหรื อเป็ นปั ญหาต่อสังคม ประเทศชาติ การมีจิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็ นกุศล และ
มุ่ ง ท ากรรมดี ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม คิ ด ในทางที่ ดี ไม่ ท าลายเบี ย ดเบี ย นบุ ค คล สั ง คม
วัฒนธรรมประเทศชาติ และสิ่ งแวดล้อม การกระทาและคาพูดที่มาจากความคิดที่ดี การลดความ
ขัดแย้งและการให้ขวัญและกาลังใจต่อกันเพื่อให้สังคมโดยส่ วนรวมมีความสุ ข
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2.2 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผใู้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย
ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก กฤษณ์ (2528) กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มี
ต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เป็ นความรู ้ สึ ก หรื อ ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ องานที่ ท าของบุ ค คลที่ มี ต่อ งานในทางบวก
ความสุ ขของบุ คคลอันเกิ ดจากการปฏิ บตั ิงานและได้รับผลเป็ นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิ ดความ
กระตือรื อร้น มีความสุ ข ความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มี
ความภาคภู มิ ใ จในความส าเร็ จ ของงานที่ ท า และสิ่ ง เหล่ า นี้ จะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลในการทางานส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสาเร็ จขององค์การอีกด้วย
วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 11 ) กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุ ษย์ที่ไม่เหมื อนกัน ขึ้ นอยู่ก ับแต่ล ะบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ ง สิ่ งใดอย่างไร ถ้า
คาดหวัง หรื อมี ความตั้งใจมากและได้รับ การตอบสนองด้วยดี จะมี ความพึง พอใจมากแต่ในทาง
ตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่พึงพอใจเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สิ่ งที่ต้ งั ใจไว้ว่าจะมีมากหรื อน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึง
พอใจหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่งหรื อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึก
พอใจจะเกิ ดขึ้นเมื่ อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรื อบรรลุ จุดมุ่งหมายในระดับ
หนึ่ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง
2.3 ความสาคัญของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility)
แนวคิดและทฤษฎีทางธุ รกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่ องค์กรโดยส่ วนใหญ่ ล้วน
มุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็ นองค์กรที่ “เก่ง” สาหรับแนวคิดในเรื่ องซี เอสอาร์ จะมุ่งไปที่การสร้างให้
องค์กรมีความ “ดี” ที่ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนของกิจการ เป็ นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม
ทางศาสนา ซี เอสอาร์ จึงมิใช่เรื่ องใหม่ เพียงแต่เพิ่งได้มีการบัญญัติคานี้ ข้ ึนใช้ในวงการธุ รกิจเมื่อไม่กี่
สิ บปี ที่ผา่ นมานี้เอง
สาหรับในประเทศไทย แนวคิดเรื่ องซีเอสอาร์ได้ถือกาเนิดขึ้นพร้อมกับการสถาปนาธุ รกิจ
ในสัง คมไทยมาเป็ นเวลายาวนาน ในรู ปของการท าบุ ญ การบริ จาคเพื่ อการกุศล หรื อการอาสา
ช่วยเหลื องานส่ วนรวมที่เรี ยกว่า “การลงแขก” เป็ นต้น เพียงแต่คนไทยยังมิได้เรี ยกกิจกรรมเหล่านี้
ด้วยค าว่า ซี เอสอาร์ อย่า งไรก็ ดี กระแสซี เอสอาร์ ใ นเมื องไทย ก็ ไ ด้ถู ก จุ ดประกายขึ้ นอย่า งเป็ น
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รู ปธรรมในปี 2549
และได้ ถู ก บรรจุ เ ป็ นแนวปฏิ บ ั ติ ที่ ผ นวกเข้ า กั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
นอกเหนื อไปจากการดาเนิ นความรับผิดชอบต่อสังคมในรู ปแบบที่อยู่นอกกระบวนการทางธุ รกิ จ
เช่น การบริ จาค หรื อการอาสาช่วยเหลือสังคมเช่นที่ผา่ นมา
ซีเอสอาร์
ซี เอสอาร์ เป็ นคาย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรื อ
บรรษัทบริ บาล หมายถึ ง การดาเนิ นกิ จกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คานึ งถึงผลกระทบต่อ
สังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นองค์กรหรื อทรัพยากร
จากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุขหากพิจารณาแยกเป็ น
รายคาศัพท์ คาว่า (Corporate) มุ่งหมายถึงกิ จการที่ดาเนิ นไปเพื่อแสวงหาผลกาไร (หมายรวมถึ ง
องค์กรประเภทอื่นได้ดว้ ย ส่ วนคาว่า (Social) ในที่น้ ี มุ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กนั หรื อมี
วิถี ร่ว มกัน ทั้ง โดยธรรมชาติ ห รื อโดยเจตนา รวมถึ ง สิ่ ง มี ชี วิต อื่ น และสิ่ ง แวดล้อ มที่ อ ยู่ร ายรอบ
ประกอบ และคาว่า (Responsibility) มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลที่ไม่ดีและผลที่ดีในกิจการที่ได้ทา
ลงไปหรื อที่อยูใ่ นความดูแลของกิ จการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรื อเป็ นธุ ระดาเนินการป้ องกัน
และปรับปรุ งแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรค์และบารุ งรักษาผลที่ดีซ่ ึ งส่ งกระทบไปยังผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยกลุ่มต่างๆ

รู ปภาพที่ 2.3 รู ปลาดับชั้ นของผู้มีส่วนได้ เสี ยในระดับต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับซีเอสอาร์
ที่มา : www.thaicsr.com
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คาว่ า กิจกรรม (activities)ในความหมายข้างต้น หมายรวมถึง การคิด การพูด และการ
กระทา ซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผน การตัดสิ นใจ การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ การบริ หารจัดการ
และการดาเนิ นงานขององค์กรสังคมในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ จะ
พิจารณาตั้งแต่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในองค์กร ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยนอก
องค์กร ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และสังคมไกล
สั งคมใกล้ คื อ ผูท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องใกล้ชิ ดกับ องค์ก รโดยตรง ได้แก่ ลู ก ค้า คู่ ค ้า ครอบครั วของ
พนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่ งรวมถึงสิ่ งแวดล้อมรอบข้าง
สั งคมไกล คือ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุ รกิ จ ประชาชนทัว่ ไป ระบบ
นิเวศโดยรวม เป็ นต้น
ในระดับของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูล้ งทุน ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ ได้แก่
การเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น การปฏิบตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุ ้นหรื อผู้
ลงทุนอย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อที่เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกิจการ การ
ไม่นาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการซึ่ งก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม เป็ นต้น แหล่งที่มา www.thaicsr.com
ในระดับ ของผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการบริ ษ ทั ตัว อย่า งความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมของ
กิจการ ได้แก่ การส่ งเสริ มให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริ หารจัดการและการกาหนด
ค่าตอบแทนที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นต้น แหล่งที่มา www.thaicsr.com
ในระดับ ของพนัก งาน ตัวอย่างความรับ ผิดชอบต่ อสังคมของกิ จการ ได้แก่ การจ่า ย
ค่า จ้า งและผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมและตรงต่ อเวลา การจัดสวัสดิ การแก่ ลู กจ้างตามที่ กฎหมาย
กาหนด การดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยในการทางาน การพัฒนาบุคลากรและการฝึ กอบรมใน
สถานที่ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
ในระดับของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ ได้แก่
ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผูบ้ ริ โภค การให้บริ การลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา การให้ขอ้ มูลของ
องค์กรและตัวผลิ ตภัณ ฑ์อย่างเพีย งพอและอย่า งถู กต้องเที่ ยงตรง การปกป้ องสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค การยุติขอ้ โต้แย้งและข้อร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
ในระดับของคู่ค ้า ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ ได้แก่ การยึดถื อข้อ
ปฏิบตั ิทางสัญญาที่เป็ นธรรม การดาเนินงานในทางต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งการกรรโชก และการ
รับหรื อให้สินบนในทุกรู ปแบบ การเคารพต่อสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินหรื อกรรมสิ ทธิ์ ของคู่คา้ การไม่เอา
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รัดเอาเปรี ยบต่อคู่คา้ การส่ งเสริ มให้คู่คา้ ดาเนิ นความรับผิดชอบด้านสังคมร่ วมกับองค์กร เป็ นต้น
ในระดับของชุ มชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ
ได้แก่ การสงเคราะห์ เกื้ อ กูล ชุ ม ชนที่ องค์ก รตั้ง อยู่ การส่ ง เสริ ม แรงงานท้อ งถิ่ น ให้มี โ อกาสใน
ตาแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดาเนินงานที่อาจส่ งผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การเปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานที่อาจส่ งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่
และการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างปกติสุข เป็ นต้น
ในระดับของประชาสังคม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ ได้แก่ การ
สร้ า งความร่ วมมื อระหว่า งกลุ่ ม หรื อเครื อข่ า ยอื่นๆ ในการพัฒนาสัง คม การตรวจตราดูแลมิ ใ ห้
กิ จการเข้า ไปมี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ การล่ วงละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การรั บ ฟั ง ข้อมูล หรื อท าประชา
พิจารณ์ต่อการดาเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการทาหน้าที่ในการเสี ยภาษีอากร
ให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เป็ นต้น
ในระดับของคู่แข่งขันทางธุรกิจ ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่การ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การ
กลัน่ แกล้งหรื อใช้อิทธิ พลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน เป็ นต้น
2.4 คุณค่ าของกิจกรรม
กิจกรรมเป็ นคาสั้นๆที่ทุกท่านต้องเคยได้ยนิ มาแล้วแน่นอนว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมย่อมให้
ประโยชน์โดยตรงกับผูเ้ ข้าร่ วมในกิ จกรรม “นิ สิตกิ จกรรม”จึงเป็ นชื่ อที่เรี ยกของนิ สิตที่มีใจรักใน
การทากิจกรรมซึ่ งรวมไปถึงการเข้าร่ วมกิจกรรมและการเป็ นผูจ้ ดั ทาหรื อคิดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นิสิต
ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่ วมการทากิจกรรมบางคนอาจคิดว่าเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อเป็ นเรื่ องที่ไม่จาเป็ น
เมื่ อ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมแล้วจะเสี ย การเรี ย นแต่ ถ้า มองเห็ นในคุ ณค่ า ของกิ จกรรมแล้ว กิ จ กรรมให้
ประโยชน์ต่างๆมากมายตัวข้าพเจ้าเองก็เป็ นหนึ่ งในนิสิตที่มีใจรักในการทากิจกรรมเห็นว่ากิจกรรม
เป็ นตัวที่ช่วยเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยน
บางคนอาจบอกว่ากิ จกรรมทาให้การเรี ยนแย่ลงแต่ส าหรับ ตัวข้าพเจ้าแล้วกิ จกรรมท า
ให้ ผ ลการเรี ย นของข้า พเจ้า ดี ข้ ึ น เพราะกิ จ กรรมท าให้ข ้า พเจ้า แบ่ ง เวลาจัด สรรเวลาได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดทั้งด้านการเรี ยนและการทากิ จกรรมในเรื่ องของกิ จกรรม
ข้าพเจ้าจึงแบ่งมุมมองออกเป็ นสองรู ปแบบรู ปแบบแรกเป็ นมุมมองในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมใน
บางครั้งผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรมตัวอย่างเช่นน้องปี หนึ่ งเมื่อเข้ามาในรั้วของมหาวิทยาลัยจะมีกิจกรรมที่
บังคับให้เข้าร่ วมมากมายจนบางทีอาจคิดว่าถ้าหากเข้าร่ วมกิ จกรรมดังกล่าวแล้วจะไม่มีเวลาอ่าน
หนังสื อทาให้ผลการเรี ยนตกต่าในและบางกลุ่มเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อต้องการรับหน่วยกิจกรรมเพียง
อย่างเดี ยวจึ งทาให้คุณค่าและประโยชน์ของกิ จกรรมรับลดลงขณะเดียวกันผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมบาง
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ท่านคิดว่ากิ จกรรมนี้เกิ ดประโยชน์กบั ผูเ้ ข้าร่ วมอยากเข้าร่ วมในกิจกรรมนั้นโดยไม่หวังที่จะได้รับ
หน่ วยกิ จกรรมก็จะทาให้กิจกรรมนั้นมีคุณค่าและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดเนื่องจากเห็นในคุณค่าและ
ประโยชน์ที่จะได้รับของกิจกรรมสรุ ปในมุมมองของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคือคุณค่าของกิจกรรมอยู่ที่
ความคิดของผูเ้ ข้าร่ วมถ้าคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับก็จะทาให้กิจกรรมนั้นมีคุณค่าแต่ถา้ มองในเรื่ อง
ของหน่วยกิจกรรมเป็ นอันดับแรกก็จะทาให้กิจกรรมนั้นมีคุณค่าลดลงรู ปแบบที่สองเป็ นมุมมองใน
ฐานะผูท้ ี่จดั ทากิ จกรรมสาหรับผูท้ ี่จดั ทากิจกรรมนั้นแน่นอนว่าต้องเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนั้น
อยู่แล้วจึ ง อยากที่ จะจัดทากิ จกรรมขึ้ นเพื่อให้ผูอ้ ื่ นหรื อผูท้ ี่เข้าร่ วมกิ จกรรมได้รับ ประโยชน์จาก
กิจกรรมนั้น
คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมนั้น ขึ้ น อยู่ก ับ ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ ส าหรั บ ตัว ข้า พเจ้า นั้น กิ จ กรรมมี
ประโยชน์มากมายประสบการณ์ ในระหว่างการเรี ยนมหาวิทยาลัยกิ จกรรมเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยใน
การเสริ มทักษะความสามารถเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ตนเองมีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นใน
ระหว่ า งสถาบัน เป็ นการเปิ ดโลกทัศ น์ ข องตนเองให้ ก ว้า งขึ้ น ได้เ รี ย นรู้ ห ลัก การวิ ธี ก ารหรื อ
กระบวนการในการดาเนินกิจกรรมให้ประสบความสาเร็ จและเกิดประโยชน์สูงสุ ดฝึ กการทางานใน
ระบบที มการมี ม นุ ษย์สั มพันธ์ ที่ดีเนื่ องจากว่าในการดาเนิ นกิ จกรรมแต่ละกิ จกรรมจาเป็ นต้องมี
ทีมงานในการร่ วมดาเนิ นกิ จกรรมซึ่ งเป็ นการฝึ กการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นการแบ่งหน้าที่การทางาน
อย่า งเป็ นระบบฝึ กกระบวนการคิ ด วิเ คราะห์ แ ละการใช้เ หตุ ผ ลในการตัด สิ น ใจฝึ กความกล้า
แสดงออกความคิดริ เริ่ มในการทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและส่ วนรวมนอกจากนี้ กิจกรรม
ยังเป็ นสิ่ งที่พิสูจน์ความอดทนความขยันและความมีระเบียบวินยั ในตนเองอีกด้วยกิจกรรมสามารถ
สร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการบริ หารงานและการทางานในระดับที่สูงขึ้นกิจกรรมจึงเป็ นสิ่ งที่มี
คุณค่าอย่างยิง่

2.5 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Shelly อ้างโดย ประกายดาว ดารงพันธ์ (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ว่าความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกสองแบบของมนุ ษย์ คือ ความรู้ สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ
ความรู ้ สึกทางบวกเป็ นความรู ้ สึกที่เกิ ดขึ้ นแล้วจะทาให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้ เป็ นความรู้ สึกที่
แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็ นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถทา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุ ขเป็ นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน
และความสุ ขนี้ จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชยั (2531) กล่าวว่า
แนวคิ ดความพึ ง พอใจ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ ความต้องการของมนุ ษ ย์ กล่ าวคื อ ความพึ งพอใจจะ
เกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อความต้องการของมนุ ษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่ งมนุ ษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมี
ความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
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พิทกั ษ์ คาแสง (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่ งเร้าหรื อ
สิ่ งกระตุน้ ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิ กิริยาคือ
เฉยๆ ต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งที่มากระตุน้

2.6 ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ
(motive) หรื อแรงขับดัน (drive) เป็ นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิ ด
พฤติ ก รรมเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของตนเอง
ซึ่ งความต้อ งการของแต่ ล ะคนไม่
เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึง
เครี ยด เช่ น ความหิ ว กระหายหรื อความล าบากบางอย่ า ง เป็ นความต้อ งการทางจิ ต วิ ท ยา
(psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระทาใน
ช่ วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็ นสิ่ งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิ ดความตึง
เครี ยด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
2.6.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ ปี 1943 ค้นหาวิธีที่จะอธิ บายว่าทาไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ ง ทาไมคนหนึ่ งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่ งกลับทาสิ่ งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ื่น
คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลาดับจากสิ่ งที่กดดันมากที่สุดไปถึง
น้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ
1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พกั
อากาศ ยารักษาโรค
1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อ
ความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพื่อน
1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความนับถือ
และสถานะทางสังคม
1.5 ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความต้องการ
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สู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จบุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ความต้องการที่ ส าคัญที่ สุ ดเป็ นอันดับแรกก่ อนเมื่ อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ
ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจ
ต่องานศิลปะชิ้นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่ตอ้ งการยกย่องจากผูอ้ ื่น หรื อไม่ตอ้ งการแม้แต่
อากาศที่ บริ สุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมี
ความต้องการในขั้นลาดับต่อไป
2.6.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิ ก มัน ด์ ฟรอยด์ ปี 1856-1939 ตั้ง สมมติ ฐ านว่า บุ ค คลมัก ไม่ รู้ ต ัว มากนัก ว่า พลัง ทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่ งเร้าหลายอย่าง สิ่ ง
เร้าเหล่านี้อยูน่ อกเหนือการควบคุมอย่างสิ้ นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ต้ งั ใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
ขณะที่ ชาริ ณี หล่อเสถียร (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บุคคล
พอใจจะกระทาสิ่ งใดๆที่ให้มีความสุ ขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรื อ
ความยากลาบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ นธรรมชาติของ
มนุษย์เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ ยวกับจริ ยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ ถือว่ามนุ ษย์แสวงหา
ความสุ ข เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องมวลมนุ ษ ย์ห รื อสั ง คมที่ ต นเป็ นสมาชิ ก อ ยู่ แ ละเป็ นผู้ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ผหู้ นึ่งด้วย
2.7 การวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัญชลี ยิ่ง รั ก พันธุ์ (2550) ศึ ก ษาผลการใช้ส ถานการณ์ จ าลองผสานกับ เทคนิ ค การ
ประเมินผลจากสภาพจริ งเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการเคารพสิ ทธิ ในการใช้
ของส่ วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้หรื อการกระทาที่จะทาให้เกิด
ความชารุ ดเสี ยหายต่อสมบัติของส่ วนรวม และ ด้านการถือเป็ นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษาของส่ วนรวม โดยการศึกษานักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนราชบพิธ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2549 จานวน 40 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ระยะเวลาในการทดลองจานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 50 นาที เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
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รวบรวมใช้โปรแกรมการใช้สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริ ง แบบ
สังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะแบบบันทึกพฤติกรรมจิตสาธารณะ แฟ้ มสะสมงาน และแบบทดสอบ
จิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนชั้น ที่ได้รับการใช้สถานการณ์จาลองผสานกับเทคนิคการ
ประเมินผลจากสภาพจริ ง มีการเปลี่ ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมก่ อนทดลอง
หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห์สูงขึ้น
พิทกั ษ์ ชูมงคล (2549) ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ การสร้างชุ มชนสัมพันธ์ของ
โรงไฟฟ้ าราชบุรีโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้ าราชบุรีและจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ที่ได้จากเอกสารบทความและงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องและการวิจยั เชิ งสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้ าจานวน400
คนผลการวิจยั ในส่ วนของกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนของโรงไฟฟ้ านั้นพบว่ามีการดา
เนินงานชุ มชนสัมพันธ์อย่างเป็ นขั้นตอนและมีการนากลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชนผลการวิจยั ในส่ วนของกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนของโรงไฟฟ้ านั้นพบว่ามีการ
ดาเนิ นงานชุ มชนสัมพันธ์อย่างเป็ นขั้นตอนและมีการนากลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนสามารถแบ่งกลยุทธ์ที่ใช้ได้เป็ น 2 ประเภทคือ
(1) กลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้สื่อประกอบไปด้วยกลยุทธ์การใช้สื่อผสมผสาน กลยุทธ์การ
สร้ างเครื อข่ า ยบุ ค คลและกลยุทธ์ ขยายกลุ่ มเป้ าหมาย (2) กลยุท ธ์ เกี่ ย วกับการดาเนิ นกิ จกรรม
สาธารณะประกอบไปด้วยกลยุทธ์คน้ หาความต้องการกลยุทธ์การจัดหน่วยงานลงพื้นที่กลยุทธ์การ
สื่ อสารหลายระดับกลยุทธ์เข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งในชุมชนกลยุทธ์การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมกลยุทธ์การ
สื่ อสารแนวราบกลยุทธ์การสร้างความรู้และขยายประสบการณ์กลยุทธ์ สร้างองค์กรพันธ์มิตรใน
พื้นที่กลยุทธ์การเปิ ดเป็ นพื้นที่สาธารณะกลยุทธ์พฒั นาและจ้างแรงงานและกลยุทธ์การจัดกิจกรรม
ตามโอกาสผลการศึ กษาในส่ วนของการรับ รู้ ข่ าวสารความรู้ ทศั นคติและการยอมรับ โรงไฟฟ้ า
ราชบุรีของชุมชนพบว่า
(1) ชุ มชนมีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ าจากสื่ อต่างๆในระดับน้อยโดยรับรู้จากสื่ อสิ่ งพิมพ์
ของโรงไฟฟ้ ามากที่สุด
(2) ชุ มชนมีความรู ้ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ าในระดับปานกลางโดยมีความรู้เกี่ ยวกับกิจกรรมในโครงการ
โรงไฟฟ้ าราชบุรีพฒั นามากที่สุด
(3) ชุ มชนมีทศั นคติ ที่ดีต่อโรงไฟฟ้ าโดยมีทศั นคติที่ดีต่อกิ จกรรมในโครงการโรงไฟฟ้ าราชบุรี
พัฒนาเป็ นส่ วนใหญ่
(4) ชุมชนมีการยอมรับโรงไฟฟ้ าราชบุรีอยูใ่ นระดับปานกลางโดยเข้าร่ วมกิจกรรมธนาคารหมู่บา้ น
มากที่สุด
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(5) การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสู งกับ
ความรู ้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ า
(6) การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มี
ต่อโรงไฟฟ้ าซึ่ งจะมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามากถึงระดับปานกลางแตกต่างกันไปในแต่ละสื่ อ
(7) การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับงานชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับ
โรงไฟฟ้ าซึ่ งจะมีความสัมพันธ์ในระดับต่ามากถึงระดับปานกลางแตกต่างกันไปในแต่ละสื่ อ
(8) ความรู ้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับทัศนคติที่มีต่อโรงไฟฟ้ า
(9) ความรู ้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการยอมรับโรงไฟฟ้ า
(10) ทัศนคติที่มีต่อโรงไฟฟ้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการยอมรับโรงไฟฟ้ า
นิ สากร โลกสุ ทธิ (2551) ศึกษาเรื่ องการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
เพื่อการสร้ า งภาพลักษณ์ ของบริ ษทั สิ งห์ คอเปอร์ เรชั่น จากัด และศึกษาต่อไปว่าผลจากการท า
กิ จกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้ส่งผลอย่างไรต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริ ษทั และตัว
สิ นค้า ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่หนึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะจง และการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร บทความ และการวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่ วน
ที่ ส องเป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ก ารวิจยั เชิ ง ส ารวจ ด้วยการเก็ บ ข้อมูล จากแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุ ด ผลวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพพบว่า ใช้ก ารปรั บ ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รด้วยการเชื่ อมโยง
คุณสมบัติขององค์กรในระบบความจา ของผูบ้ ริ โภคใน 4 มิติ ได้แก่ คุณสมบัติคุณประโยชน์ หรื อ
ทัศนคติที่มีต่อสิ นค้าและการบริ การ พนักงานและการสร้างความสัมพันธ์คุณค่าและโปรแกรมของ
องค์กร และความน่าเชื่ อถือขององค์กร ผลวิจยั เชิงปริ มาณพบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษทั
สิ งห์คอเปอร์ เรชัน่ จากัด มีความสัมพันธ์กบั การทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการกา
กับดูแลกิจการที่ดี(Good Governance) และจริ ยธรรม (Ethic) เพื่อความเจริ ญเติบโตที่มนั คงยังยืน
โดยไม่สร้ างผลกระทบทางลบกับทั้ง ยังต้องดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อช่ วยเหลือสังคม และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมทั้ง ภายในและนอกองค์กร
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเผยแพร่ ข้อมูลของบริษัท
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บทที่ 4
ผลการดาเนินโครงการ
4.1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ เป็ นการสารวจความพึงพอใจของพนักงานการบินไทยที่เข้า
ร่ วมกิ จกรรมที่มีผลต่อกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การบินไทย คณะผูจ้ ดั ทาขอนาเสนอ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการส ารวจพนัก งานต้อ นรั บ บนสายการบิ น ที่ ให้ ค วามสนใจมาร่ ว มกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ ในครั้ งนี้ กลุ่ มตัวอย่างเป็ นกลุ่ มพนักงานต้อนรั บบนสายการบินที่ร่วมเข้าท า
คุ ณประโยชน์ต่อกิ จกรรมลงสารวจ ณ วันที่ 8 สิ งหาคม 2561 โดยทาการศึกษาจานวน 50 คน
นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจในของพนัก งานต้อนรั บ บนสายการบิ นที่ เข้า ร่ วมกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การบินไทย
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
19
หญิง
31
รวม
50

ร้ อยละ
38
62
100

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ เป็ น เพศ
หญิง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62 และกลุ่มตัวอย่าง เพศชายมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 38
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
ร้ อยละ
โสด
17
34
สมรส
31
62
หย่าร้าง
2
4
รวม
50
100
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จากตารางที่ 4.2. กลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ เป็ น
พนักงานที่สมรสมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 62 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีสถานะโสด คิดเป็ นร้อยละ
34 โดยกลุ่มตัวอย่างพนักงานที่หย่าร้างมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 4
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่ วงอายุ
ช่ วงอายุ
จานวน
ร้ อยละ
21 -30 ปี
6
12
31 -40 ปี
16
32
41 -50 ปี
21
42
50 ปี ขึ้นไป
7
14
รวม
50
100
จากตารางที่ 4.3 กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ตอบแบบสอบถามในการจัดท าโครงงานครั้ งนี้ เป็ น
พนักงานที่ช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีช่วงอายุ 31-40
คิดเป็ นร้อยละ 32 รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อนละ 14 และกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีช่วงอายุ 23-30 ปี มีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 12
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระยะเวลาทางาน
ระยะเวลาการทางาน
จานวน
ร้ อยละ
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 2 ปี
3 – 5 ปี
11
22
6 – 10 ปี
13
26
11 – 15 ปี
12
24
16 ปี ขึ้นไป
14
28
รวม
50
100
จากตารางที่ 4.4 กลุ่ มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ เป็ น
พนักงานที่มีระเวลาทางาน 16 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 28 รองลงมาเป็ นเป็ นพนักงานที่มี
ระเวลาทางาน 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26รองลงมาเป็ นพนักงานที่มีระเวลาทางาน 11-15 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 24 และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานที่มีระเวลาทางาน 3-5 ปี มีน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 2
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ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจในข องพนั ก งานต้ อนรั บบนสายการบิ น ที่ เ ข้ าร่ วมกิ จ กรร ม
สาธารณประโยชน์ ของบริษัทการบินไทย
ตารางที่ 4.5 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ ง พอใจต่ อ กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์
ประเด็นทีว่ ดั ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
การอานวยความสะดวกในการเข้าร่ วม
4.44
0.73
มากที่สุด
กิจกรรม
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมมีความ
4.50
0.71
มากที่สุด
เหมาะสม
พนักงานมีส่วนร่ วมในการเสนอกิจกรรม
4.30
1.11
มากที่สุด
ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สถานที่จดั กิจกรรมมีความเหมาะสม
4.38
0.92
มากที่สุด
ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเข้า
4.46
0.71
มากที่สุด
ร่ วมกิจกรรม
การร่ วมมือกันในการทากิจกรรมต่างๆ
4.48
0.97
มากที่สุด
กิจกรรมที่เข้าร่ วมส่ งผลที่ดีต่อบริ ษทั
กิจกรรมที่เข้าร่ วมส่ งผลทีดีต่อตนเอง
ได้ตระหนักถึงการทาสาธาณประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม
รู้สึกภูมิใจในตนเองเมื่อทราบถึง
ผลที่ได้รับจากการทากิจกรรม
สาธารณประโยชน์

4.76
4.86
4.86

0.66
0.35
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

0.52

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการจัดทาโครงงานครั้งนี้มีความพึงพอใจ
ซึ่งเรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดต่อได้ดงั นี้ กิจกรรมที่เข้าร่ วมส่ งผลทีดีต่อตนเอง ได้
ตระหนักถึงการทาสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม รู้สึกภูมิใจในตนเองเมื่อทราบถึงผลที่ได้รับ
จากการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมที่เข้าร่ วมส่ งผลที่ดีต่อบริ ษทั ระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม การร่ วมมือกันในการทากิจกรรมต่างๆ ได้รับประสบการณ์ที่มี
คุณค่าในการเข้าร่ วมกิจกรรม การอานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมกิจกรรม สถานที่จดั กิจกรรมมี
ความเหมาะสม พนักงานมีส่วนร่ วมในการเสนอกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมาก
ที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรืองานวิจัย
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการท าโครงงานกิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ข องบริ ษ ัท การบิ น ไทยที่ มี ผ ลต่ อ
พนักงานผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม (Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on
participated staff) นั้นเป็ นการศึกษาและวิจยั การเกี่ ยวกับการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
บริ ษทั การบินไทย เนื่ องด้วยบริ ษทั การบินไทยนั้นเป็ นสายการบินแห่ งชาติจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ในการที่จะต้องดูแลทั้งผูใ้ ห้บริ การซึ่ งเป็ นพนักงานของบริ ษทั โครงงานนี้ ถือเป็ นการศึกษาผลของ
การจัดกิ จกรรมที่ ส่ ง ผลต่ อพนัก งานของบริ ษ ทั คณะผูจ้ ดั ท าโครงการได้ศึ ก ษาและจัดกิ จกรรม
สาธารณประโยชน์ข้ ึนคือการเยี่ยมบ้านพักคนชราโดยตัวกิ จกรรมเป็ นการทากิจกรรมสันทนาการ
เลี้ ยงอาหารและมอบสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ที่ จ าเป็ นแก่ ผู้ที่ อ าศัย ในบ้า นพัก คนชรา และได้ท าการ
ประเมินผลของการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ มีความพึงพอใจซึ่ ง
เรี ยงลาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ต่อได้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการจัดทา
โครงงานครั้ งนี้ มีความคิ ดเห็ นในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้
กิจกรรมที่เข้าร่ วมส่ งผลทีดีต่อตนเอง ได้ตระหนักถึงการทาสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม รู้สึก
ภูมิใจในตนเองเมื่อทราบถึ งผลที่ได้รับจากการทากิ จกรรมสาธารณประโยชน์ กิ จกรรมที่เข้าร่ วม
ส่ งผลที่ ดีต่อบริ ษ ทั ระยะเวลาในการดาเนิ นกิ จกรรมมีค วามเหมาะสม การร่ วมมือกันในการท า
กิจกรรมต่างๆ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเข้าร่ วมกิจกรรม การอานวยความสะดวกในการ
เข้าร่ วมกิ จกรรม สถานที่จดั กิ จกรรมมีความเหมาะสม พนักงานมีส่วนร่ วมในการเสนอกิ จกรรมที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับมากที่สุด
หลังจากที่ได้ดาเนิ นการทาโครงการเสร็ จสิ้ นแล้วทาให้คณะผูจ้ ดั ทาโครงการได้เรี ยนรู้
และเข้าใจการจัดทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การบินไทยมากขึ้น จากการศึกษาพบว่า
การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั นั้นส่ งผลที่ดีต่อพนักงานอย่างมาก โดยผลของการวิจยั
ในครั้งนี้ยงั สามารถนาไปศึกษาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไป
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาในการจัดทาโครงงาน
- เนื่องด้วยข้อมูลทางบริ ษทั มีความเป็ นความลับจึงหาข้อมูลได้ค่อนข้างยาก
- นักศึกษาทั้ง 3 คนประจาอยูค่ นละแผนก จึงมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
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5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางให้ กบั ผู้อนื่
- ควรศึ กษาข้อมูลจากแหล่ งข้อมูลให้แน่ ชัดและเตรี ยมตัวสาหรับ การจัดกิ จกรรมให้
พร้อมก่อนออกปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- ได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้งานจริ ง
- ได้เรี ยนรู ้การทางานและการเข้าสังคมแบบผูใ้ หญ่
- ได้รับประสบการณ์ในการทางาน
5.2.1 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
- เนื่องด้วยบริ ษทั จาเป็ นที่จะต้องให้นกั ศึกษาออกปฏิบตั ิงานก่อนกาหนดจึงเตรี ยมความ
พร้อมได้นอ้ ย
- ยังขาดประสบการณ์จึงทาให้ทางานพลาดเมื่อเริ่ มปฏิบตั ิงานเช่น การติดต่อพูดคุยกับ
พนักงานในแผนกอื่นๆ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจ
- ควรมีมารยาท รู้จกั สัมมาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ ขยันทางาน ตั้งใจที่จะเรี ยนรู้และหาประ
การณ์ใหม่ๆ
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แบบสอบถาม
เรื่อง
ความพึงพอใจของพนักงานผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของบริษทั การบินไทย
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดท าโครงงานสหกิ จศึกษา ใน
หลักสู ตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลที่ได้รับจากการรวบรวมแบบสอบถามจะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น และเพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปปรับปรุ งแก้ไขการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การ
บินไทย จากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆของบริ ษทั การบินไทยจากัด(มหาชน)
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
คาจากัดความ
ความพึงพอใจ คื อ ทัศ นคติ ซ่ ึ งเป็ นไปในทางที่ บ วก ของบุ ค คลที่ มี สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เป็ น
ความรู ้ สึก หรื อทัศนคติ ที่ต่องาน คือความรู้ สึ กภายในจิ ตใจของบุคคลที่แตกต่า งกัน ขึ้ นอยู่กบั แต่ล ะ
บุ คคลว่าจะมี ค วามคาดหมายกับสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งเช่ นไรความรู้ สึก พึง พอใจจะเกิ ดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่ อความ
ต้องการของบุคคลเหล่านั้นได้รับการตอบสนอง หากความต้องการหรื อจุดมุ่งหมายเหล่านั้นไม่ได้รับ
การตอบสนองความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ้น
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ น้ นั ก็คือการดาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกขององค์กร ที่ได้
คานึงต่อผลกระทบต่อสังคมและส่ วนรวมทั้งใกล้และไกลตัวองค์กร
แบบสอบถามมีท้ งั หมด 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2: ความพึงพอใจของพนักงานผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การ
บินไทย
ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่1: ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย

ลงในช่อง  ที่ท่านต้องการเลือก

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. สถานะภาพ
โสด

สมรส หย่าร้าง

3. ช่วงอายุ
 21 - 30 ปี

31 - 40 ปี

 41 - 50 ปี

 51 ปี ขึ้น

4. ระยะเวลาทางานในหน่วยงาน
 น้อยกว่า 1 ปี  1 – 2 ปี  3 – 5 ปี  6 – 10ปี

 11 – 15ปี

 16 ปี ขึ้นไป

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของพนักงานผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของบริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน)
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่อง ที่ท่านต้องการเลือกตามระดับความพึงพอใจที่ท่าน
ต้องการเลือกโดยมีเกณฑ์ดงั นี้
ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = น้อย ระดับ 1 = น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นที่วดั ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การอานวยความสะดวก
ในการเข้าร่ วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์
2. ระยะเวลาในการดาเนิน
กิจกรรมมีความเหมาะสม
3. พนักงานมีส่วนร่ วมใน
การเสนอกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
4. ศูนย์จดั สวัสดิการผูส้ ู งอายุ

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นที่วดั ความพึงพอใจ

5.

6.
7.
8.
9.

10.

จังหวัดปทุมธานีซ่ ึงเป็ น
สถานที่ที่จดั กิจกรรมมี
ความเหมาะสม
ได้รับประสบการณ์ที่มี
คุณค่าในการเข้าร่ วม
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์
การร่ วมมือกันในการทา
กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมที่เข้าร่ วมส่ งผลที่
ดีต่อบริ ษทั
กิจกรรมที่เข้าร่ วมส่ งผลที่
ดีต่อตนเอง
ได้ตระหนักถึงการทา
สาธารณประโยชน์ให้แก่
ส่ วนรวม
รู้สึกภูมิใจในตนเองเมื่อ
ทราบถึงผลที่ได้รับจาก
การทากิจกรรม
สาธารณประโยชน์

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ตอนที่ 3: ข้ อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอบคุณสำหรั บควำมร่ วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม
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ภาคผนวก ข.
ภาพการปฏิบัติงาน
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1)สถานที่ปฏิบตั ิสหกิจศึกษา

1.1 ตัวอย่างรู ป บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) สุ วรรณภมิ สถานที่ปฏิบตั ิงานประจาวัน
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2)กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่น่าสนใจ
บริ ษทั ออกนโยบายคืนแก่สังคม โดยการจัดตั้งโครงการแบ่งปันน้ าใจ แบ่งปันรอยยิม้ แก่ผสู้ ู งวัย มีการ
สมทบทุนค่าข้าวของ เครื่ องใช้ มีการขายเสื้ อที่ระลึก และรับบริ จาคอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
แก่ผสู ้ ู งวัย รวมไปถึงของใช้ในชีวติ ประจาวัน

2.1 ตัวอย่างรู ป การทางานออกEVENT เปิ ดร้านขายเสื้ อที่ระลึกเพื่อนาไปสมทบทุนค่าอาหาร และ
บริ จาคสู่ ศูนย์จดั สวัสดิการบ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี
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3)สถานที่จดั การดาเนินกิจกรรม
ร่ วมเดินทางไปยัง ศูนย์จดั สวัสดิการบ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี รังสิ ตคลอง 5
ในวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

3.1 ตัวอย่างรู ป การดาเนินกิจกรรม แบ่งปั นน้ าใจ แบ่งปั นรอยยิม้ ณ ศูนย์จดั สวัสดิการบ้านพักคนชรา
ปทุมธานี
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4)ร่ วมจัดการแสดง สร้างความเพลิดเพลินให้แก่คุณตา คุณยายที่ถูกทอดทิ้ง ให้มีความสุ ขไปกับพวกเรา
ชาวพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินทุกคน ที่มีคอยให้ความสนับสนุน และร่ วมสร้างเสี ยงหัวเราะ
และรับมอบสิ่ งของที่ร่วมกันบริ จาคภายใต้บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

4.1 ตัวอย่างรู ป การร่ วมกิจกรรมแบ่งปันน้ าใจ แบ่งปันรอยยิม้ ในครั้งนี้
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5)แจงแจกแบบสอบถาม
ขอความกรุ ณาจากพี่ๆพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบินที่มาทากิจกรรมแบ่งปั นน้ าใจ แบ่งปันรอยยิม้ ใน
การร่ วมทาแบบสอบถามในวิจยั ของกลุ่มกระผม ที่มีความสาเร็ จต่อไปในภายภาคหน้า

5.1 ตัวอย่างรู ป การขอความร่ วมมือและความอนุเคราะห์ ในการให้ช่วยทาแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค
บทสั มภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

42

ความคิดเห็นพนักงานทีป่ รึกษา

โครงงานของนักศึกษาสหกิจในเรื่ อง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั การบินไทยที่มีผล
ต่อพนักงานผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีประโยชน์อย่างมาก ทางบริ ษทั มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มากมาย
หลายกิ จกรรม แต่ในครั้งนี้ เป็ นการที่นักศึกษาเข้ามาช่ วยเป็ นส่ วนหนึ่ งในการทากิ จกรรม ช่ วยในการ
วิเคราะห์ ผลของการจัดกิ จกรรม ทาให้บริ ษทั มีแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขการจัดกิ จกรรมในครั้ง
ถัดไป และทาให้บริ ษทั มีช่องทางการจัดกิ จกรรมเพิ่มขึ้นและมีกลุ่มผูบ้ ริ โภครู้จกั และเข้าถึงมากขึ้นอีก
ด้วยนับว่าเป็ นประโยชน์กบั ทางบริ ษทั อย่างมากค่ะ
วรนุช ศรี วรรธนะ
27 กันยายน 2561
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ภาคผนวก ง.
บทความวิชาการ
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของบริษัทการบินไทยทีม่ ีผลต่ อพนักงานผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on participated staff
นายชโนวัจน์ คนมาก 5704400052
นายจีรณัทย์ สอนเจตน์ 5704400349
นางสาวกานติมา ไชยคีรี 5704400174
ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพ 10160
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ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการเข้าร่ วมกิ จกรรม

บทคัดย่ อ
โ ค ร ง ง า น เ รื่ อ ง กิ จ ก ร ร ม ส าธ า ร ณ

การอ านวยความสะดวกในการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม

ประโยชน์ของบริ ษทั การบิ นไทยที่ มีผลต่อพนักงาน

สถานที่ จดั กิจกรรมมีความเหมาะสม พนักงานมีส่วน

ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมมีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อศึ กษาการทา

ร่ วมในการเสนอกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมต่างๆของบริ ษทั การบินไทยจากัด(มหาชน) 2.
เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ประชากร

Abstract

ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ งนี้ คื อ ผู ้เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรม

The purpose of project named

สาธารณประโยชน์ ข องบริ ษัท การบิ น ไทยจ ากั ด

“Corporate Social Responsibility of Thai Airways

(มหาชน) ณ บ้านพักคนชรา ศู นย์จัดสวัสดิ การบ้าน

impacting on participated staff” aims to 1. study the

ปทุมธานี คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี จานวน 50 คน ใช้

activities of Thai Airways International Public

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

Company Limited. 2. organize public activities. The

ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

population used in this research is the people who

ผลการวิจัยสรุ ปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่

participated the corporate social responsibility of

ตอบแบบสอบถามในการจัดทาโครงงานครั้งนี้ มีความ

Thai Airways at Pathum Thani Home Welfare Center

คิดเห็นโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ กิจกรรม

Klong 5, Pathum Thani. 50 people had been studied

ที่ เข้าร่ วมส่ งผลที ดีต่อ ตนเอง ได้ตระหนักถึ งการท า

by using questionnaire. Data were analyzed by mean

สาธารณประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ส่ ว นรวม รู ้ สึ ก ภู มิ ใ จใน

and standard deviation.

ตนเองเมื่ อ ทราบถึ ง ผลที่ ไ ด้รั บ จากการท ากิ จ กรรม

The result showed the level of highest

สาธารณประโยชน์ กิ จ กรรมที่ เ ข้า ร่ ว มส่ ง ผลที่ ดี ต่ อ

to lowest satisfaction respectively. The activity was

บริ ษัท ระยะเวลาในการด าเนิ น กิ จ กรรมมี ค วาม

beneficial to themselves. fulfilling public interest.

เหมาะสม การร่ ว มมื อ กัน ในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ

felling proud when knowing about theresults of
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activity. the activity had good impact

จากัด(มหาชน) ที่ส่งผลต่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อใช้ใน

for the company. time and period were appropriate

การศึกษาหรื อเป็ นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุ ง

the activity. cooperation receiving valuable

การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในครั้งถัดไป

experience. convenience for joining the activity.
appropriate venue. staff involve in launching the

วัตถุประสงค์

CSR activity.

1. เพื่อศึ กษาการจัดกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ของบริ ษทั การบินไทย จากัด(มหาชน)

ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด(มหาชน) เป็ น

2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ้เ ข้ า ร่ วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์

รั ฐ วิ ส ากิ จ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ สายการบิ น เพื่ อ บริ การส่ ง
ผูโ้ ดยสาร สิ นค้า วัสดุ ภัณฑ์ และไปรษณี ยภัณฑ์ ท า

ขอบเขต

การขนส่ งในประเทศไปยังเมื องต่างๆทั่วโลกหลาย

1. ขอบเขตของพื้นที่จดั ทาโครงการ

แบบ ทั้งแบบเที่ยวบินประจา เที่ยวบินเช่าเหมาลา และ

- สถานที่ ในการจัดทาโครงการ บริ ษทั การ

ส่งผ่านเครื อข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศยาน

บินไทย จากัด (มหาชน)

สุวรรณภูมิเป็ นศูนย์กลางเส้นทางบิน นอกจากมีธุรกิจ

2. ขอบเขตของประชากร

การบินเป็ นธุรกิจหลักแล้ว ยังมีกิจกรรมสนับสนุนการ
ขนส่งทางอากาศมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจร่ วมทุน
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด(มหาชน) เป็ น

- ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ของ
บริ ษทั การบินไทยจากัด(มหาชน)
3. ขอบเขตของระยะเวลา

สายการบินชั้นนาและได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

- ตั้งแต่ เดื อนกรกฎาคม – เดื อนสิ งหาคม

ต่ อ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ มโดยมี ก ารจัด กิ จ กรรม

พ.ศ. 2561

สาธารณประโยชน์ของบริ ษทั ในฐานะที่เป็ นสายการ

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

บินแห่ งชาติและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องอีกทั้งยังมี

- ศึ ก ษาค้น คว้า ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การจั ด

นโยบายใช้ว สั ดุ อุป กรณ์ อ ย่า งคุ ้ม ค่า และเพื่ อ ให้เ กิ ด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมไปถึงสถานที่ในการ

ประโยชน์ สู ง สุ ด และมี ค วามมุ่ ง มั่น ในการสร้ า ง

จัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ โดยการ

จิ ต สานึ ก โดยการมี ส่ว นร่ ว มในความรั บ ผิด ชอบต่ อ

ค้นหาจากฐานข้อมูลของทางบริ ษทั

สังคมและส่วนรวมให้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน
และประชาชนทัว่ ไป
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีความสนใจใน
กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ข องบริ ษทั การบิ นไทย

- สารวจการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมสาธารณ
ประโยชน์ ข องพนัก งานของบริ ษ ัท การไทย จ ากัด
(มหาชน)
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

เข้าใจการจัดทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั

1.4.1 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

การบิ น ไทยมากขึ้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า การจั ด

สามารถใช้ ผ ลการวิ จั ย นี้ ในการพัฒ นากิ จ กรรม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริ ษทั นั้นส่งผลที่ดีต่อ

สาธารณประโยชน์ของบริ ษทั

พนัก งานอย่า งมาก โดยผลของการวิจัย ในครั้ งนี้ ยัง

1.4.2 บริ ษั ท การบิ นไทย จ ากั ด
(มหาชน) สามารถสร้ า งจิ ต สานึ ก ในการช่ ว ยเหลื อ

สามารถนาไปศึกษาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและใช้ในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อๆไป

สังคมของพนักงานและลูกค้า
1.4.3 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ตวั พนักงานและผูท้ ี่
ได้รับความช่วยเหลือ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ บริ ษัท การบิ น ไทย
จากัด (มหาชน) ดร.นันทิ รา ภูขาว สนใจ อาจารย์ที่

1.4.4 บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ปรึ กษา และผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่ มีส่วนร่ วม

สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั และตัวพนักงาน

ในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการทาโครงงาน

เอง

ฉบับนี้ จนเสร็ จสมบู รณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้
ความเข้า ใจกับ ชี วิ ต ของการท างานจริ ง ซึ่ งผู ้จัด ท า

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

1. ศึ กษาข้อมูลและเอกสารภายในบริ ษทั เพื่อที่ จะได้
นามาจัดทาโครงการ
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