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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. 
 
Keywords : Satisfaction/Corporate Social Responsibility 
 
 
 

Approved By 

……………………………. 



ข 

 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 
การท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้มาปฏิบัติงานในโครงงานสหกิจศึกษาบริษัท การบินไทย จ ากัด

(มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 4 มิถุนายน 2561จนถึงวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้
และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี จากความร่วมมือ
และสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1.ดร.นนัทิรา   ภูขาว สนใจ อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.คุณวรนุช ศรีวรรธนะ  พนกังานท่ีปรึกษา 
3.คุณพรพิมล ดวงเลขา  พนกังานท่ีปรึกษา 
4.คุณณฐัพงศ ์ดิฐฐาพงศ์  พนกังานท่ีปรึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท าโครงงาน 
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็น

ท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบัชีวิตของ
การท างานจริง ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 

    คณะผูจ้ดัท า 
  นายชโนวจัน ์คนมาก 5704400052 

นางสาวกานติมา ไชยคีรี 5704400174 
นายจีรณทัย ์สอนเจตน์ 5704400349 

27 กนัยายน 2561 



 

 

 
สารบัญ 

  
 
 หน้า 
จดหมายน าส่งรายงาน ก 
กติติกรรมประกาศ ข 
บทคัดย่อ ค 
Abstract ง 
บทที ่1 บทน า 
       1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ............................................................................ 1 
       1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ ................................................................................... 1 
       1.3 ขอบเขตของโครงการ ........................................................................................... 1 
       1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ................................................................................................. 2 
บทที ่2 แนวคิดทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       2.1 ความหมายของจิตสาธารณะ ................................................................................ 3 
       2.2 ความหมายของความพึงพอใจ .............................................................................. 4 
       2.3 ความส าคญัของซีเอสอาร์ ..................................................................................... 5 
       2.4 คุณค่าของกิจกรรม ............................................................................................... 7 
       2.5 แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ .............................................................................. 9 
       2.6 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ................................................................................ 9 
       2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ................................................................................................ 11 
บทที ่3 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
       3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ ...................................................................... 14 
       3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร ..................... 15 
       3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร ......................................... 19 
       3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย .................................... 20 
       3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา .......................................................... 20 
       3.6 ระยะเวลาท่ีฝึกปฏิบติังาน ..................................................................................... 20 
       3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน .............................................................................. 20 
       3.8 อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้........................................................................................... 21 



 

 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

                                                                                                                                หน้า 
บทที ่4 ผลการปฏิบัติการตามโครงงาน 

4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ...................................................................... 22 
       4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล........................................................................................... 22 
บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
       5.1 สรุปผลโครงงาน .................................................................................................. 25 
       5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ....................................................................... 26 
บรรณานุกรม 27 
ภาคผนวก 
       ภาคผนวก ก. ............................................................................................................... 30 
       ภาคผนวก ข. ............................................................................................................... 35 
       ภาคผนวก ค. ............................................................................................................... 41 
       ภาคผนวก ง. ............................................................................................................... 43 
       ภาคผนวก จ. ............................................................................................................... 48 
       ภาคผนวก ฉ. ............................................................................................................... 50 
 
  



 

 

 
สารบัญตาราง 

                                                          
 

                                                                                                                               หน้า 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ ............................ 22 
ตารางท่ี 4.2.แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานะภาพ ................ 22 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามช่วงอาย ุ...................... 23 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาท างาน ........ 23 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ ........................... 24 
 
 
 
  



 

 

 
สารบัญรูปภาพ 

                                                                    
 
                                                                                                                                           หน้า 
รูปท่ี 2.3 รูปผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมสาธารณประโยชน์ .................... 7 
รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ............................................. 15 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) .......................................................... 16 
รูปท่ี 3.3 รูปแบบการจดัการองคก์ร ................................................................................... 21 
 
 
 
 
 



1 
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นรัฐวสิากิจ ด าเนินธุรกิจสายการบินเพื่อบริการส่ง
ผูโ้ดยสาร สินคา้ วสัดุภณัฑ์ และไปรษณียภณัฑ์ ท าการขนส่งในประเทศไปยงัเมืองต่างๆทัว่โลก
หลายแบบ ทั้งแบบเท่ียวบินประจ า เท่ียวบินเช่าเหมาล า และส่งผา่นเครือข่ายพนัธมิตรการบิน โดยมี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนยก์ลางเส้นทางบิน นอกจากมีธุรกิจการบินเป็นธุรกิจหลกัแลว้ ยงัมี
กิจกรรมสนบัสนุนการขนส่งทางอากาศมีลกัษณะเป็นธุรกิจร่วมทุน  

บริษทัการบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นสายการบินชั้นน าและได้ตระหนักถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยมีการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัในฐานะท่ี
เป็นสายการบินแห่งชาติและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งยงัมีนโยบายใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า
และเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และมีความมุ่งมัน่ในการสร้างจิตส านึกโดยการมีส่วนร่วมในความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวมใหแ้ก่ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน และประชาชนทัว่ไป 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้ความสนใจในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) ท่ีส่งผลต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อใชใ้นการศึกษาหรือเป็นแนวทางในการแกไ้ข
และปรับปรุงการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ในคร้ังถดัไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆของบริษทั การบินไทย จ ากดั
(มหาชน) 
1.2.2เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 

1.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 
  - สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

      1.3.2 ขอบเขตของประชากร 
  - ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทั การบินไทยจ ากดั
(มหาชน) 
 

 1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
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  - ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม– เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

 - ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมไปถึง
สถานท่ีในการจดักิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงการ โดยการคน้หาจากฐานขอ้มูล
ของทางบริษทั  

 - ส ารวจการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชนข์องพนกังานของ 
บริษทัการไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถใชผ้ลการวจิยัน้ีในการพฒันา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทั 

      1.4.2 บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถสร้างจิตส านึกในการช่วยเหลือ
สังคมของพนกังานและลูกคา้ 

 1.4.3 บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ตวั
พนกังานและผูท่ี้ไดรั้บความช่วยเหลือ 

 1.4.4 บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและ
ตวัพนกังานเอง 
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยั เร่ืองกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)ท่ีมี
ผลต่อพนกังานผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
กรอบแนวคิดในการวจิยั ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ความหมายของจิตสาธารณะ 
2. ความหมายความพึงพอใจ 
3. ความส าคญัของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility) 
4. คุณค่าของกิจกรรม 
5. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
6. ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายของจิตสาธารณะ 

ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552: 17) กล่าวไวว้า่ จิตสาธารณะเป็นการกระท าดว้ยจิตวิญญาณท่ี
มีความรักความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และ
การไม่กระท าท่ีเส่ือมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสังคม ประเทศชาติ การมีจิตท่ีคิดสร้างสรรค ์เป็นกุศล 
และมุ่งท ากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางท่ีดี ไม่ท าลายเบียดเบียนบุคคล สังคม 
วฒันธรรมประเทศชาติและส่ิงแวดล้อม การกระท าและค าพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี การลดความ
ขดัแยง้และการให้ขวญัและก าลงัใจต่อกนัเพื่อให้สังคมโดยส่วนรวมมีความสุข ค าวา่ จิตสาธารณะ 
(Public Mind) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public Consciousness) เป็น ค าใหม่ท่ีมีใชเ้ม่ือไม่นานมาน้ี 
และเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคนไทย ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายของจิตส านึกสาธารณะหรือจิตสาธารณะ ไว้
หลากหลายและมีการเรียกจิตส านึกสาธารณะไวแ้ตกต่างกนั ไดแ้ก่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
จิตส านึกต่อสังคม จิตส านึกต่อส่วนรวม จิตส านึกต่อสาธารณะสมบติั เป็นตน้ซ่ึงค าเหล่าน้ี มีผูใ้ห้
ความหมายไวใ้กลเ้คียงกนัเม่ือแยกศึกษาความหมายของจิตส านึกและจิตสาธารณะมีผูใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

Raj (1996: 605) กล่าวไ่วว้า่ จิตส านึกเป็นค าท่ีไม่สามารถให้ค  าจ  ากดัความไดช้ดัเจนแต่
สามารถอธิบายท่ีใกลเ้คียงได ้2 แนวทาง ซ่ึงแนวทางแรกเป็นความคิดท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่
หยดุน่ิง และแนวทางท่ีสอง หมายถึง จิตส านึกของบุคคล เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีอยูต่ลอดเวลา
แม้ช่วงว่างของเวลา เช่น การนอนหลับ  จากความหมายของจิตส านึกท่ีกล่าวมา จึงสรุปได้ว่า 
จิตส านึกเป็นพฤติกรรมภายใน อย่างหน่ึงของมนุษย์ ท่ีแสดงออกถึงภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวกับ
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ความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่างๆ เป็นภาวะทางจิต ต่ืนตวั และรู้ตวัสามารถตอบสนองต่อส่ิง
เร้าจากประสาทสัมผสัทั้งห้า เป็นส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษยท่ี์รวมตวักนัข้ึน และมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ต่างๆ เหล่านั้น และประเมินค่าส่ิงเหล่านั้นออกมาเป็นจิตส านึก 
ค าวา่สาธารณะ (Public) เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง สามารถใชไ้ดก้บัส่ิงของ บุคคล สถานท่ีและ
การกระท า ซ่ึงมีการใหค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
ราชบณัฑิตยสถาน (2538: 826) ให้ความหมายค าวา่ สาธารณะ หมายถึง ทัว่ไปเก่ียวกบัประชาชน 
และสาธารณะสมบติัวา่ ทรัพยสิ์นส่วนรวมของประชาชน 

บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2542: 71 – 73) ใช้ค  าว่า จิตส านึกท่ีดีในสังคม สังคมในท่ีน้ี
หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบติัตนให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบติัตน 
และการมีส่วนร่วมท่ีดีในกิจกรรมของชุมชน การช่วยกนัดูแลชุมชนของตน การให้ความร่วมมือ 
การเสียสละก าลงักาย ก าลงัทรัพย ์เพื่อการรักษาความปลอดภยัในชุมชน เพื่อสาธารณูปโภคใน
ชุมชน การใหค้วามเป็นมิตรและมีน ้าใจต่อกนั 

ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540: 14 – 15) ใชค้  าว่า จิตส านึกต่อสาธารณะสมบติัและให้
ความหมายในเชิงพฤติกรรมไวว้า่ คือ การใชส้าธารณสมบติัอยา่งรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบต่อ
สาธารณสมบติั ซ่ึงมีนยัสองประการ ไดแ้ก่ 1) การรับผิดชอบต่อสาธารณสมบติั ดว้ยการหลีกเล่ียง
การใชแ้ละการกระท าท่ีจะก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบติันั้นๆ รวมไปถึง การถือ
เป็นหนา้ท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะสมบติัในวิสัยท่ีตนสามารถท าได ้2) การเคารพสิทธิ
การใช้สาธารณสมบติัของผูอ่ื้น โดยการค านึงวา่ คนอ่ืนก็มีสิทธ์ิในการใช้เช่นเดียวกนัจะตอ้งไม่ยึด
สาธารณะ สมบติันั้นไวเ้ป็นของส่วนตวั และไม่ปิดกั้นโอกาสการใชป้ระโยชน์สาธารณะสมบติัของ
ผูอ่ื้น วิรัตน์ ค  าศรีจนัทร์ (2544: 6) ให้ความหมายว่า จิตส านึกสาธารณะ หมายถึงกระบวนการคิด
และลกัษณะของบุคคล ท่ีมีการปฏิบติัโดยมีกระบวนการในระดบับุคคลไปสู่สาธารณะมีความรัก
และรู้สึกเป็นเจา้ของสาธารณะ ตอ้งการท่ีจะท าประโยชน์มากกวา่ท่ีจะรับจากสาธารณะ 

ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552: 17) กล่าวไวว้า่ จิตสาธารณะเป็นการกระท าดว้ยจิตวิญญาณท่ีมี
ความรักความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และการ
ไม่กระท าท่ีเส่ือมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสังคม ประเทศชาติ การมีจิตท่ีคิดสร้างสรรค ์เป็นกุศล และ
มุ่งท ากรรมดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางท่ีดี ไม่ท าลายเบียดเบียนบุคคล สังคม 
วฒันธรรมประเทศชาติและส่ิงแวดล้อม การกระท าและค าพูดท่ีมาจากความคิดท่ีดี การลดความ
ขดัแยง้และการใหข้วญัและก าลงัใจต่อกนัเพื่อใหส้ังคมโดยส่วนรวมมีความสุข 
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2.2 ความหมายของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย 
ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึง
พอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก กฤษณ์  (2528) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก 
ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความ
กระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มี
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542 : 11 ) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุษย์ท่ีไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถ้า
คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว้
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมีมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกบั ฉัตรชยั  (2535) กล่าวว่า ความพึง
พอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึก
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบั
หน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง 

2.3 ความส าคัญของกจิกรรมสาธารณประโยชน์ (Corporate Social Responsibility) 

แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจท่ีไดรั้บการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องคก์รโดยส่วนใหญ่ ลว้น
มุ่งไปท่ีการพฒันาให้เป็นองค์กรท่ี “เก่ง” ส าหรับแนวคิดในเร่ืองซีเอสอาร์ จะมุ่งไปท่ีการสร้างให้
องคก์รมีความ “ดี” ท่ีก่อให้เกิดความย ัง่ยืนของกิจการ เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากหลกัคุณธรรม
ทางศาสนา ซีเอสอาร์จึงมิใช่เร่ืองใหม่ เพียงแต่เพิ่งไดมี้การบญัญติัค าน้ีข้ึนใชใ้นวงการธุรกิจเม่ือไม่ก่ี
สิบปีท่ีผา่นมาน้ีเอง 

ส าหรับในประเทศไทย แนวคิดเร่ืองซีเอสอาร์ไดถื้อก าเนิดข้ึนพร้อมกบัการสถาปนาธุรกิจ
ในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในรูปของการท าบุญ การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการอาสา
ช่วยเหลืองานส่วนรวมท่ีเรียกวา่ “การลงแขก” เป็นตน้ เพียงแต่คนไทยยงัมิไดเ้รียกกิจกรรมเหล่าน้ี
ด้วยค าว่าซีเอสอาร์ อย่างไรก็ดี กระแสซีเอสอาร์ในเมืองไทย ก็ได้ถูกจุดประกายข้ึนอย่างเป็น



6 

 

 

รูปธรรมในปี 2549 และได้ถูกบรรจุ เป็นแนวปฏิบัติ ท่ีผนวกเข้ากับการด า เนินธุรกิจ 
นอกเหนือไปจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบท่ีอยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ 
เช่น การบริจาค หรือการอาสาช่วยเหลือสังคมเช่นท่ีผา่นมา 

ซีเอสอาร์  

ซีเอสอาร์ เป็นค ายอ่จากภาษาองักฤษวา่ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ 
บรรษทับริบาล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ท่ีค  านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมทั้งในองคก์รและในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากร
จากภายนอกองคก์ร ในอนัท่ีจะท าให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุขหากพิจารณาแยกเป็น
รายค าศพัท์ ค  าว่า (Corporate) มุ่งหมายถึงกิจการท่ีด าเนินไปเพื่อแสวงหาผลก าไร (หมายรวมถึง
องคก์รประเภทอ่ืนไดด้ว้ย ส่วนค าวา่ (Social) ในท่ีน้ี มุ่งหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหรือมี
วิถีร่วมกันทั้งโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนา รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รายรอบ
ประกอบ และค าวา่ (Responsibility) มุ่งหมายถึงการยอมรับทั้งผลท่ีไม่ดีและผลท่ีดีในกิจการท่ีไดท้  า
ลงไปหรือท่ีอยูใ่นความดูแลของกิจการนั้นๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระด าเนินการป้องกนั
และปรับปรุงแกไ้ขผลท่ีไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรคแ์ละบ ารุงรักษาผลท่ีดีซ่ึงส่งกระทบไปยงัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

 
 

  รูปภาพที ่2.3 รูปล าดับช้ันของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัซีเอสอาร์ 

ท่ีมา : www.thaicsr.com 

 
             

http://4.bp.blogspot.com/-Pajbovim8CI/UJNNVGKOmKI/AAAAAAAAA3E/hRjujKvNmvk/s1600/csr-def.jpg
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   ค าว่า กิจกรรม (activities)ในความหมายขา้งตน้ หมายรวมถึง การคิด การพูด และการ
กระท า ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผน การตดัสินใจ การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ การบริหารจดัการ 
และการด าเนินงานขององค์กรสังคมในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะ
พิจารณาตั้งแต่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียนอก
องคก์ร ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ สังคมใกล ้และสังคมไกล 

 สังคมใกล้ คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของ
พนกังาน ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่ซ่ึงรวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง 

สังคมไกล คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองค์กรโดยออ้ม ไดแ้ก่ คู่แข่งขนัทางธุรกิจ ประชาชนทัว่ไป ระบบ
นิเวศโดยรวม เป็นตน้  

ในระดบัของผูถื้อหุ้นหรือผูล้งทุน ตวัอยา่งความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ไดแ้ก่ 
การเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั การให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นหรือผู ้
ลงทุนอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของกิจการ การ
ไม่น าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผูบ้ริหารหรือกรรมการซ่ึงก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม เป็นตน้  แหล่งท่ีมา www.thaicsr.com                

ในระดับของผูบ้ริหารหรือกรรมการบริษทั ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการบริหารจดัการและการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ี
มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นตน้ แหล่งท่ีมา www.thaicsr.com 

ในระดบัของพนักงาน ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การจ่าย
ค่าจา้งและผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจดัสวสัดิการแก่ลูกจ้างตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมใน
สถานท่ีปฏิบติังาน เป็นตน้            

ในระดบัของลูกคา้และผูบ้ริโภค ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ไดแ้ก่ 
ความรับผดิชอบในผลิตภณัฑต์่อผูบ้ริโภค การให้บริการลูกคา้อยา่งตรงไปตรงมา การให้ขอ้มูลของ
องค์กรและตวัผลิตภณัฑ์อย่างเพียงพอและอย่างถูกตอ้งเท่ียงตรง การปกป้องสุขภาพและความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค การยติุขอ้โตแ้ยง้และขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

ในระดบัของคู่ค้า ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การยึดถือข้อ
ปฏิบติัทางสัญญาท่ีเป็นธรรม การด าเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการ
รับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ การเคารพต่อสิทธ์ิในทรัพยสิ์นหรือกรรมสิทธ์ิของคู่คา้ การไม่เอา
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รัดเอาเปรียบต่อคู่คา้ การส่งเสริมให้คู่คา้ด าเนินความรับผิดชอบดา้นสังคมร่วมกบัองค์กร เป็นตน้ 
              ในระดบัของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 
ได้แก่ การสงเคราะห์เก้ือกูลชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถ่ินให้มีโอกาสใน
ต าแหน่งงานต่างๆ ในองคก์ร การสนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู ่
และการเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข เป็นตน้ 

ในระดับของประชาสังคม ตวัอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การ
สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ ในการพฒันาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้
กิจการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือท าประชา
พิจารณ์ต่อการด าเนินกิจการท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม และการท าหนา้ท่ีในการเสียภาษีอากร
ใหรั้ฐอยา่งตรงไปตรงมา เป็นตน้ 

ในระดบัของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ ตวัอยา่งความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ ไดแ้ก่การ
แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัดว้ยวิธีการทุ่มตลาด การ
กลัน่แกลง้หรือใชอิ้ทธิพลในการกีดกนัเพื่อมิใหเ้กิดการแข่งขนั เป็นตน้ 

 

2.4 คุณค่าของกจิกรรม 

กิจกรรมเป็นค าสั้นๆท่ีทุกท่านตอ้งเคยไดย้นิมาแลว้แน่นอนวา่กิจกรรมทุกกิจกรรมยอ่มให้
ประโยชน์โดยตรงกบัผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม “นิสิตกิจกรรม”จึงเป็นช่ือท่ีเรียกของนิสิตท่ีมีใจรักใน
การท ากิจกรรมซ่ึงรวมไปถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมและการเป็นผูจ้ดัท าหรือคิดกิจกรรมข้ึนเพื่อให้นิสิต
ภายในมหาวิทยาลยัเขา้ร่วมการท ากิจกรรมบางคนอาจคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือเป็นเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็น
เม่ือเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะเสียการเรียนแต่ถ้ามองเห็นในคุณค่าของกิจกรรมแล้วกิจกรรมให้
ประโยชน์ต่างๆมากมายตวัขา้พเจา้เองก็เป็นหน่ึงในนิสิตท่ีมีใจรักในการท ากิจกรรมเห็นวา่กิจกรรม
เป็นตวัท่ีช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน 

บางคนอาจบอกว่ากิจกรรมท าให้การเรียนแย่ลงแต่ส าหรับตวัขา้พเจา้แล้วกิจกรรมท า
ให้ผลการเรียนของข้าพเจ้าดีข้ึนเพราะกิจกรรมท าให้ข้าพเจ้าแบ่งเวลาจัดสรรเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นการเรียนและการท ากิจกรรมในเร่ืองของกิจกรรม
ขา้พเจา้จึงแบ่งมุมมองออกเป็นสองรูปแบบรูปแบบแรกเป็นมุมมองในฐานะผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใน
บางคร้ังผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมตวัอยา่งเช่นนอ้งปีหน่ึงเม่ือเขา้มาในร้ัวของมหาวิทยาลยัจะมีกิจกรรมท่ี
บงัคบัให้เขา้ร่วมมากมายจนบางทีอาจคิดว่าถา้หากเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวแลว้จะไม่มีเวลาอ่าน
หนงัสือท าใหผ้ลการเรียนตกต ่าในและบางกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อตอ้งการรับหน่วยกิจกรรมเพียง
อย่างเดียวจึงท าให้คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมรับลดลงขณะเดียวกนัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบาง
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ท่านคิดวา่กิจกรรมน้ีเกิดประโยชน์กบัผูเ้ขา้ร่วมอยากเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นโดยไม่หวงัท่ีจะไดรั้บ
หน่วยกิจกรรมก็จะท าให้กิจกรรมนั้นมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเน่ืองจากเห็นในคุณค่าและ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บของกิจกรรมสรุปในมุมมองของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือคุณค่าของกิจกรรมอยู่ท่ี
ความคิดของผูเ้ขา้ร่วมถา้คิดถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บก็จะท าให้กิจกรรมนั้นมีคุณค่าแต่ถา้มองในเร่ือง
ของหน่วยกิจกรรมเป็นอนัดบัแรกก็จะท าให้กิจกรรมนั้นมีคุณค่าลดลงรูปแบบท่ีสองเป็นมุมมองใน
ฐานะผูท่ี้จดัท ากิจกรรมส าหรับผูท่ี้จดัท ากิจกรรมนั้นแน่นอนวา่ตอ้งเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนั้น
อยู่แล้วจึงอยากท่ีจะจดัท ากิจกรรมข้ึนเพื่อให้ผูอ่ื้นหรือผูท่ี้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมนั้น 

คุณค่าของกิจกรรมนั้ นข้ึนอยู่กับประโยชน์ท่ีได้รับส าหรับตัวข้าพเจ้านั้ นกิจกรรมมี
ประโยชน์มากมายประสบการณ์ในระหว่างการเรียนมหาวิทยาลยักิจกรรมเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยใน
การเสริมทกัษะความสามารถเป็นการเปิดโอกาสให้กบัตนเองมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
ระหว่างสถาบันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างข้ึนได้เรียนรู้หลักการวิธีการหรือ
กระบวนการในการด าเนินกิจกรรมใหป้ระสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดฝึกการท างานใน
ระบบทีมการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเน่ืองจากว่าในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจ าเป็นตอ้งมี
ทีมงานในการร่วมด าเนินกิจกรรมซ่ึงเป็นการฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นการแบ่งหน้าท่ีการท างาน
อย่างเป็นระบบฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจฝึกความกล้า
แสดงออกความคิดริเร่ิมในการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมนอกจากน้ีกิจกรรม
ยงัเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ความอดทนความขยนัและความมีระเบียบวินยัในตนเองอีกดว้ยกิจกรรมสามารถ
สร้างบณัฑิตท่ีมีความพร้อมในการบริหารงานและการท างานในระดบัท่ีสูงข้ึนกิจกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีมี
คุณค่าอยา่งยิง่ 

 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 Shelly  อา้งโดย ประกายดาว ด ารงพนัธ์  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ี
แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท า
ให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก ดงันั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน
และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั  (2531) กล่าวว่า 
แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวข้องกับความต้องการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ด้รับการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่ว่าอยู่ในท่ีใดย่อมมี
ความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 
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พิทกัษ ์ค าแสง (2538) กล่าววา่   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือ
ส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ทิศทางของผลการประเมินว่าเป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือ
เฉยๆ ต่อส่ิงเร้าหรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 

 

2.6 ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

        Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ 
(motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง   ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึง
เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือได้รับการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และ
ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 

 2.6.1 ทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 

        อบัราฮมั  มาสโลว ์ปี 1943 คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ท าไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความ
ตอ้งการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอย่างมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น 
ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึง
นอ้ยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 

 1.1     ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั 
อากาศ ยารักษาโรค 
 1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ ความตอ้งการเพื่อ
ความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
1.3   ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
1.4   ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถือ 
และสถานะทางสังคม 
1.5   ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ 
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สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จบุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นได้รับความพึงพอใจ 
ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความ
ตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจ
ต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกยอ่งจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่
อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมี
ความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 

2.6.2 ทฤษฎแีรงจูงใจของฟรอยด์ 
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ปี 1856-1939 ตั้ งสมมติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่าพลังทาง

จิตวทิยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวา่บุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิง
เร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ขณะท่ี ชาริณี หล่อเสถียร (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคล
พอใจจะกระท าส่ิงใดๆท่ีใหมี้ความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือ
ความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจวา่
มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

2. ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจวา่มนุษย์
จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นว่าการแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของ
มนุษยเ์สมอไป 

3. ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษยแ์สวงหา
ความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอ ยู่และเป็นผู ้ได้รับ
ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 

2.7 การวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อญัชลี ยิ่งรักพนัธ์ุ (2550) ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนิคการ

ประเมินผลจากสภาพจริงเพื่อพฒันาจิตสาธารณะ 3 องคป์ระกอบ คือ ดา้นการเคารพสิทธิในการใช้
ของส่วนรวมท่ีใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของกลุ่ม ดา้นการหลีกเล่ียงการใชห้รือการกระท าท่ีจะท าให้เกิด
ความช ารุดเสียหายต่อสมบติัของส่วนรวม และ ดา้นการถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาของส่วนรวม โดยการศึกษานกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนราชบพิธ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2549 จ านวน 40 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
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รวบรวมใชโ้ปรแกรมการใชส้ถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง แบบ
สังเกตพฤติกรรมจิตสาธารณะแบบบนัทึกพฤติกรรมจิตสาธารณะ แฟ้มสะสมงาน และแบบทดสอบ
จิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนชั้น ท่ีไดรั้บการใชส้ถานการณ์จ าลองผสานกบัเทคนิคการ
ประเมินผลจากสภาพจริงมีการเปล่ียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉล่ียโดยรวมก่อนทดลอง 
หลงัทดลอง และหลงัทดลอง 1 สัปดาห์สูงข้ึน 

พิทกัษ์  ชูมงคล (2549) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์และผลสัมฤทธ์ิการสร้างชุมชนสัมพนัธ์ของ
โรงไฟฟ้าราชบุรีโดยรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานชุมชนสัมพนัธ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรีและจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ
ท่ีไดจ้ากเอกสารบทความและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าจานวน400 
คนผลการวจิยัในส่วนของกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนของโรงไฟฟ้านั้นพบวา่มีการดา
เนินงานชุมชนสัมพนัธ์อยา่งเป็นขั้นตอนและมีการนากลยุทธ์ต่างๆมาใชเ้พื่อสร้างความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนผลการวจิยัในส่วนของกลยทุธ์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนของโรงไฟฟ้านั้นพบวา่มีการ
ด าเนินงานชุมชนสัมพนัธ์อยา่งเป็นขั้นตอนและมีการนากลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
กบัชุมชนสามารถแบ่งกลยทุธ์ท่ีใชไ้ดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

(1) กลยุทธ์เก่ียวกบัการใชส่ื้อประกอบไปดว้ยกลยุทธ์การใช้ส่ือผสมผสาน กลยุทธ์การ
สร้างเครือข่ายบุคคลและกลยุทธ์ขยายกลุ่มเป้าหมาย (2) กลยุทธ์เก่ียวกับการดาเนินกิจกรรม
สาธารณะประกอบไปดว้ยกลยุทธ์คน้หาความตอ้งการกลยุทธ์การจดัหน่วยงานลงพื้นท่ีกลยุทธ์การ
ส่ือสารหลายระดบักลยุทธ์เขา้เป็นส่วนหน่ึงในชุมชนกลยุทธ์การพฒันาแบบมีส่วนร่วมกลยุทธ์การ
ส่ือสารแนวราบกลยุทธ์การสร้างความรู้และขยายประสบการณ์กลยุทธ์สร้างองค์กรพนัธ์มิตรใน
พื้นท่ีกลยุทธ์การเปิดเป็นพื้นท่ีสาธารณะกลยุทธ์พฒันาและจา้งแรงงานและกลยุทธ์การจดักิจกรรม
ตามโอกาสผลการศึกษาในส่วนของการรับรู้ข่าวสารความรู้ทศันคติและการยอมรับโรงไฟฟ้า
ราชบุรีของชุมชนพบวา่ 

 (1) ชุมชนมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าจากส่ือต่างๆในระดบันอ้ยโดยรับรู้จากส่ือส่ิงพิมพ์
ของโรงไฟฟ้ามากท่ีสุด  
(2) ชุมชนมีความรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้าในระดบัปานกลางโดยมีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมในโครงการ
โรงไฟฟ้าราชบุรีพฒันามากท่ีสุด  
(3) ชุมชนมีทศันคติท่ีดีต่อโรงไฟฟ้าโดยมีทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี
พฒันาเป็นส่วนใหญ่  
(4) ชุมชนมีการยอมรับโรงไฟฟ้าราชบุรีอยูใ่นระดบัปานกลางโดยเขา้ร่วมกิจกรรมธนาคารหมู่บา้น
มากท่ีสุด  
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(5) การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบังานชุมชนสัมพนัธ์ของโรงไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบั
ความรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้า 
(6) การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบังานชุมชนสัมพนัธ์ของโรงไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติท่ีมี
ต่อโรงไฟฟ้าซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามากถึงระดบัปานกลางแตกต่างกนัไปในแต่ละส่ือ 
(7) การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบังานชุมชนสัมพนัธ์ของโรงไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการยอมรับ
โรงไฟฟ้าซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามากถึงระดบัปานกลางแตกต่างกนัไปในแต่ละส่ือ 
(8) ความรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัทศันคติท่ีมีต่อโรงไฟฟ้า 
(9) ความรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัการยอมรับโรงไฟฟ้า 
(10) ทศันคติท่ีมีต่อโรงไฟฟ้ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัการยอมรับโรงไฟฟ้า 
 

นิสากร โลกสุทธิ (2551) ศึกษาเร่ืองการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทั สิงห์ คอเปอร์เรชั่น จ ากดั และศึกษาต่อไปว่าผลจากการท า
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นได้ส่งผลอย่างไรต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของบริษทั และตวั
สินคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์
แบบเจาะจง และการศึกษาวเิคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร บทความ และการวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วน
ท่ีสองเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จ านวน 400 ชุด ผลวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า ใช้การปรับภาพลกัษณ์ขององค์กรด้วยการเช่ือมโยง
คุณสมบติัขององคก์รในระบบความจา ของผูบ้ริโภคใน 4 มิติ ไดแ้ก่ คุณสมบติัคุณประโยชน์ หรือ
ทศันคติท่ีมีต่อสินคา้และการบริการ พนกังานและการสร้างความสัมพนัธ์คุณค่าและโปรแกรมของ
องคก์ร และความน่าเช่ือถือขององคก์ร ผลวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 
สิงห์คอเปอร์เรชัน่ จ  ากดั มีความสัมพนัธ์กบัการทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการกา
กบัดูแลกิจการท่ีดี(Good Governance) และจริยธรรม (Ethic) เพื่อความเจริญเติบโตท่ีมนัคงยงัยืน
โดยไม่สร้างผลกระทบทางลบกบัทั้ง ยงัตอ้งดาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มทั้ง ภายในและนอกองคก์ร 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินโครงการ 

 
4.1 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การจดัท าโครงงานคร้ังน้ี เป็นการส ารวจความพึงพอใจของพนกังานการบินไทยท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีมีผลต่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการบินไทย คณะผูจ้ดัท าขอน าเสนอ
ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจพนักงานต้อนรับบนสายการบินท่ี ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ในคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มพนักงานตอ้นรับบนสายการบินท่ีร่วมเขา้ท า
คุณประโยชน์ต่อกิจกรรมลงส ารวจ ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 โดยท าการศึกษาจ านวน 50 คน
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตอนท่ี  1 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจในของพนักงานต้อนรับบนสายการบินท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของบริษทัการบินไทย 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า   
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 19 38 
หญิง 31 62 
รวม 50 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีเป็น เพศ

หญิง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62 และกลุ่มตวัอยา่ง เพศชายมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38 
ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 17 34 
สมรส 31 62 
หยา่ร้าง 2 4 
รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 4.2. กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีเป็น
พนกังานท่ีสมรสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีสถานะโสด คิดเป็นร้อยละ 
34 โดยกลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีหยา่ร้างมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4 
ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
21 -30 ปี 6 12 
31 -40 ปี 16 32 
41 -50 ปี 21 42 
50 ปีข้ึนไป 7 14 

รวม 50 100 
  

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีเป็น
พนกังานท่ีช่วงอายุ 41-50 ปี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีช่วงอายุ 31-40 
คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อนละ 14 และกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีช่วงอาย ุ23-30 ปีมีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12 
 
ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาท างาน 

ระยะเวลาการท างาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี - - 
1 – 2    ปี - - 
3 – 5    ปี 11 22 
6 – 10  ปี 13 26 
11 – 15 ปี 12 24 
16 ปีข้ึนไป 14 28 

รวม 50 100 
  

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีเป็น
พนกังานท่ีมีระเวลาท างาน 16 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาเป็นเป็นพนกังานท่ีมี
ระเวลาท างาน 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 26รองลงมาเป็นพนกังานท่ีมีระเวลาท างาน 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 24 และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนกังานท่ีมีระเวลาท างาน 3-5 ปี มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2
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ตอนที่  2  ความพึ งพอใจ ในของพนักงานต้อน รับบนสายการบินที่ เ ข้ า ร่ วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทย 
ตารางที่  4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

ประเด็นทีว่ดัความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจ 
การอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

4.44 0.73 มากท่ีสุด 

ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

4.50 0.71 มากท่ีสุด 

พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

4.30 1.11 มากท่ีสุด 

สถานท่ีจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4.38 0.92 มากท่ีสุด 
ไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าในการเขา้
ร่วมกิจกรรม 

4.46 0.71 มากท่ีสุด 

การร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมต่างๆ 4.48 0.97 มากท่ีสุด 

กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลท่ีดีต่อบริษทั 4.76 0.66 มากท่ีสุด 
กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลทีดีต่อตนเอง 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
ไดต้ระหนกัถึงการท าสาธาณประโยชน์
ใหแ้ก่ส่วนรวม 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 

รู้สึกภูมิใจในตนเองเม่ือทราบถึง 
ผลท่ีไดรั้บจากการท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

4.82 0.52 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีมีความพึงพอใจ
ซ่ึงเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดต่อไดด้งัน้ี กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลทีดีต่อตนเอง ได้
ตระหนกัถึงการท าสาธารณประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวม รู้สึกภูมิใจในตนเองเม่ือทราบถึงผลท่ีไดรั้บ
จากการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลท่ีดีต่อบริษทั ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม การร่วมมือกนัในการท ากิจกรรมต่างๆ ไดรั้บประสบการณ์ท่ีมี
คุณค่าในการเขา้ร่วมกิจกรรม การอ านวยความสะดวกในการเขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ีจดักิจกรรมมี
ความเหมาะสม พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดบัมาก
ท่ีสุด 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
จากการท าโครงงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยท่ีมีผลต่อ

พนกังานผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on 
participated staff) นั้นเป็นการศึกษาและวิจยัการเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
บริษทัการบินไทย เน่ืองดว้ยบริษทัการบินไทยนั้นเป็นสายการบินแห่งชาติจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ในการท่ีจะตอ้งดูแลทั้งผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นพนกังานของบริษทั โครงงานน้ีถือเป็นการศึกษาผลของ
การจดักิจกรรมท่ีส่งผลต่อพนักงานของบริษทั คณะผูจ้ดัท าโครงการได้ศึกษาและจดักิจกรรม
สาธารณประโยชน์ข้ึนคือการเยี่ยมบา้นพกัคนชราโดยตวักิจกรรมเป็นการท ากิจกรรมสันทนาการ
เล้ียงอาหารและมอบส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ  าเป็นแก่ผู ้ท่ีอาศัยในบ้านพกัคนชรา และได้ท าการ
ประเมินผลของการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในคร้ังน้ี  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีมีความพึงพอใจซ่ึง
เรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดต่อไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการจดัท า
โครงงานคร้ังน้ีมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี 
กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลทีดีต่อตนเอง ไดต้ระหนกัถึงการท าสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม รู้สึก
ภูมิใจในตนเองเม่ือทราบถึงผลท่ีได้รับจากการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม
ส่งผลท่ีดีต่อบริษทั ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม การร่วมมือกนัในการท า
กิจกรรมต่างๆ ไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าในการเขา้ร่วมกิจกรรม การอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ีจดักิจกรรมมีความเหมาะสม พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดบัมากท่ีสุด 

หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการท าโครงการเสร็จส้ินแลว้ท าให้คณะผูจ้ดัท าโครงการไดเ้รียนรู้
และเขา้ใจการจดัท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการบินไทยมากข้ึน จากการศึกษาพบว่า
การจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทันั้นส่งผลท่ีดีต่อพนกังานอยา่งมาก โดยผลของการวิจยั
ในคร้ังน้ียงัสามารถน าไปศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและใชใ้นการจดักิจกรรมคร้ังต่อๆไป 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาในการจัดท าโครงงาน 
- เน่ืองดว้ยขอ้มูลทางบริษทัมีความเป็นความลบัจึงหาขอ้มูลไดค้่อนขา้งยาก 
- นกัศึกษาทั้ง 3 คนประจ าอยูค่นละแผนก จึงมีเวลาวา่งไม่ตรงกนั  
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5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางให้กบัผู้อืน่ 
- ควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลให้แน่ชัดและเตรียมตวัส าหรับการจดักิจกรรมให้

พร้อมก่อนออกปฏิบติังานจริง 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 - ไดน้ าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาใชง้านจริง 
 - ไดเ้รียนรู้การท างานและการเขา้สังคมแบบผูใ้หญ่ 
 - ไดรั้บประสบการณ์ในการท างาน 
5.2.1 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

- เน่ืองดว้ยบริษทัจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหน้กัศึกษาออกปฏิบติังานก่อนก าหนดจึงเตรียมความ
พร้อมไดน้อ้ย 

- ยงัขาดประสบการณ์จึงท าให้ท างานพลาดเม่ือเร่ิมปฏิบติังานเช่น การติดต่อพูดคุยกบั
พนกังานในแผนกอ่ืนๆ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกจิ 
- ควรมีมารยาท รู้จกัสัมมาคารวะ รู้จกักาลเทศะ ขยนัท างาน ตั้งใจท่ีจะเรียนรู้และหาประ

การณ์ใหม่ๆ 
 

 



27 

 

 

บรรณานุกรม 

การบินไทย. (ม.ป.ป). ข้อมลูของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน). เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/index.page?  
ฉตัรชยั คงสุข. (2535). ความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริการของแผนกคลังพัสดุ 

ฝ่ายภัคตาคารและโภชนาการภายในประเทศบริษัทการบินไทย จ ากัด. (สารนิพนธ์ปริญญา

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ดิเรก ฤกษห์. (2528). ความพึงพอใจ “ทัศนคติทางบวก”. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.researchsystem. 

 siam.edu/images/coop/Marketing/2_2557/A.Varaporn/Ground_Operating_System_Traini

 ng_Jordan_Airline/11_ref.pdf 

ธณิตชากร ปิตาระโพธ์ิ. (2559, 23 พฤษภาคม). จิตสาธารณะ. [เวบ็บล็อก]. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://my.dek-d.com/plam-my/blog/?blog_id=10224521 

นิสากร โลกสุทธิ. (2551, 22 พฤษภาคม). กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม. [เวบ็บล็อก].  

 เขา้ถึงไดจ้าก https://www.cuir.car.chula.ac.th 

ประกายดาว  ด ารงพนัธ์. (2536). แนวคิดทฤษฏีความพึงพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://www.gotoknow.org/posts/492000%20(12 

พิทกัษ ์ค าแสง. (2538). แนวคิดทฤษฏีความพึงพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org/ 

 posts/492000%20(12 

พิทกัษ ์ชูมงคล. (2549). กลยทุธ์การสร้างชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าราชบุรี. (ปริญญานิพนธ์).  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

พิทกัษ ์ตรุษทิม. (2538). ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บริการ 

ของกรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงานเขตยานนาวา. (วทิยานิพนธ์ ศศ.ม.). 

กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. (2542). ความพึงพอใจ. ใน พจนานุกรมฉบับราชบัฌฑิตย

 สถาน พ.ศ. 2542 (หนา้ 775). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพน์านมีบุค๊ส์.  

โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ. (2558, 28 มิถุนายน). ความหมายของจิตสาธารณะ. [เวบ็

 บล็อก]. เขา้ถึงไดจ้าก http://ktbwsk.blogspot.com  

 

https://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/index.page?
https://www.cuir.car.chula.ac.th/


28 

 

 

วนิดา เลิศพิพฒันานนท.์ (2560). ระเบียบวิจัยพืน้ฐานการโรงแรมและการท่องเท่ียว.  

 กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัสยาม.  

วกิิพีเดีย. (ม.ป.ป). การบินไทย. สืบคน้เม่ือ 14 กนัยายน 2561, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

 การบินไทย 

วชิยั  เหลืองธรรมชาติ. (2531). แนวคิดทฤษฏีความพึงพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://www.gotoknow.org/posts/492000%20(12 

วรุิฬ พรรณเทว.ี (2542). ทฤษฎีความพึงพอใจ. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.research.doae.go.th/ 

textbook 

สถาบนัไทยพฒัน์. (2544). ความส าคัญของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Corporate Social 

 Responsibility). เขา้ถึงไดจ้าก www.thaicsr.com 

สถาบนัไทยพฒัน์. (2544). ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility). เขา้ถึงไดจ้าก 

 www.thaicsr.com 

อญัชลี ยิง่รักพนัธ์ุ. (2550).  ผลการใช้สถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพ 

จริงเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5. (ปริญญานิพนธ์ 

มหาบณัฑิตวทิยาลยั). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ.  

อบัราฮมั มาสโลว.์ (1943). ทฤษฎีแรงจูงใจ. เขา้ถึงไดจ้าก https://psychodiary.com/behavioral/ 

 maslows-hierarchy-of-needs 

Kotler, P. ,& Armstrong , G. (2002). Principles of marketing. (9th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://www.gotoknow.org/posts/492000%20(12
http://www.research.doae.go.th/textbook
http://www.research.doae.go.th/textbook
http://www.thaicsr.com/
http://www.thaicsr.com/


30 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถาม 

 
 



32 

 

 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความพงึพอใจของพนักงานผู้เข้าร่วมกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการบินไทย 
 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา  ใน

หลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสยาม 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการรวบรวมแบบสอบถามจะใชเ้พื่อการศึกษาเท่านั้น และเพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆของบริษทัการบินไทยจ ากดั(มหาชน) 
2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 
ค าจ ากดัความ 

ความพึงพอใจ  คือ ทัศนคติซ่ึงเป็นไปในทางท่ีบวก ของบุคคลท่ีมีส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็น

ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีต่องาน คือความรู้สึกภายในจิตใจของบุคคลท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัแต่ละ

บุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเช่นไรความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือความ

ตอ้งการของบุคคลเหล่านั้นไดรั้บการตอบสนอง หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายเหล่านั้นไม่ไดรั้บ

การตอบสนองความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน  

กจิกรรมสาธารณประโยชน์นั้นก็คือการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกขององคก์ร ท่ีได้
ค  านึงต่อผลกระทบต่อสังคมและส่วนรวมทั้งใกลแ้ละไกลตวัองคก์ร  

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2: ความพึงพอใจของพนกังานผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการ

บินไทย 
ตอนท่ี 3: ขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที่1: ข้อมูลทัว่ไป 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย               ลงในช่อง   ท่ีท่านตอ้งการเลือก 

1. เพศ   

ชาย หญิง 

2. สถานะภาพ 

โสด  สมรส หยา่ร้าง 

3. ช่วงอายุ 

 21 - 30 ปี   31 - 40 ปี    41 - 50 ปี    51 ปีข้ึน 

4. ระยะเวลาท างานในหน่วยงาน 

  นอ้ยกวา่ 1 ปี 1 – 2 ปี 3 – 5 ปี  6 – 10ปี         11 – 15ปี         16 ปีข้ึนไป 

 

ตอนที ่2 :  ความพงึพอใจของพนักงานผู้เข้าร่วมกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทย
จ ากดั (มหาชน) 
ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง ท่ีท่านตอ้งการเลือกตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่าน
ตอ้งการเลือกโดยมีเกณฑด์งัน้ี 
ระดบั 5 = มากท่ีสุด     ระดบั 4 = มาก     ระดบั 3 = ปานกลาง     ระดบั 2 = นอ้ย     ระดบั 1 = นอ้ยท่ีสุด 

 
ประเด็นท่ีวดัความพึงพอใจ 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. การอ านวยความสะดวก
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

5 4 3 2 1 

2. ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมมีความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3. พนกังานมีส่วนร่วมใน
การเสนอกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 4 3 2 1 

4. ศูนยจ์ดัสวสัดิการผูสู้งอายุ 5 4 3 2 1 
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ประเด็นท่ีวดัความพึงพอใจ 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จงัหวดัปทุมธานีซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่ีจดักิจกรรมมี
ความเหมาะสม 

5. ไดรั้บประสบการณ์ท่ีมี
คุณค่าในการเขา้ร่วม
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

5 4 3 2 1 

6. การร่วมมือกนัในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

5 4 3 2 1 

7. กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลท่ี
ดีต่อบริษทั 

5 4 3 2 1 

8. กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลท่ี
ดีต่อตนเอง 

5 4 3 2 1 

9. ไดต้ระหนกัถึงการท า
สาธารณประโยชน์ใหแ้ก่
ส่วนรวม 

5 4 3 2 1 

10. รู้สึกภูมิใจในตนเองเม่ือ
ทราบถึงผลท่ีไดรั้บจาก
การท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

5 4 3 2 1 

 
ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

ขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
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1)สถานท่ีปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 

 
1.1 ตวัอยา่งรูป บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สุวรรณภมิ สถานท่ีปฏิบติังานประจ าวนั 
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2)กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท่ีน่าสนใจ 

บริษทัออกนโยบายคืนแก่สังคม โดยการจดัตั้งโครงการแบ่งปันน ้าใจ แบ่งปันรอยยิม้ แก่ผูสู้งวยั มีการ

สมทบทุนค่าขา้วของ เคร่ืองใช ้มีการขายเส้ือท่ีระลึก และรับบริจาคอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ

แก่ผูสู้งวยั รวมไปถึงของใชใ้นชีวติประจ าวนั  

 

 

 

2.1 ตวัอยา่งรูป การท างานออกEVENT เปิดร้านขายเส้ือท่ีระลึกเพื่อน าไปสมทบทุนค่าอาหาร และ

บริจาคสู่ ศูนยจ์ดัสวสัดิการบา้นพกัคนชราจงัหวดัปทุมธานี 
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3)สถานท่ีจดัการด าเนินกิจกรรม 

 ร่วมเดินทางไปยงั ศูนยจ์ดัสวสัดิการบา้นพกัคนชราจงัหวดัปทุมธานี รังสิตคลอง 5  

ในวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

3.1 ตวัอยา่งรูป การด าเนินกิจกรรม แบ่งปันน ้าใจ แบ่งปันรอยยิม้ ณ ศูนยจ์ดัสวสัดิการบา้นพกัคนชรา

ปทุมธานี 



39 

 

 

4)ร่วมจดัการแสดง สร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่คุณตา คุณยายท่ีถูกทอดทิ้ง ใหมี้ความสุขไปกบัพวกเรา 

ชาวพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินทุกคน ท่ีมีคอยใหค้วามสนบัสนุน และร่วมสร้างเสียงหวัเราะ 

และรับมอบส่ิงของท่ีร่วมกนับริจาคภายใตบ้ริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

4.1 ตวัอยา่งรูป การร่วมกิจกรรมแบ่งปันน ้าใจ แบ่งปันรอยยิม้ในคร้ังน้ี 
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5)แจงแจกแบบสอบถาม 

ขอความกรุณาจากพี่ๆพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบินท่ีมาท ากิจกรรมแบ่งปันน ้าใจ แบ่งปันรอยยิม้ ใน

การร่วมท าแบบสอบถามในวิจยัของกลุ่มกระผม ท่ีมีความส าเร็จต่อไปในภายภาคหนา้ 

 

5.1 ตวัอยา่งรูป การขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์ ในการใหช่้วยท าแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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ความคดิเห็นพนักงานทีป่รึกษา 

 

 

โครงงานของนกัศึกษาสหกิจในเร่ือง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการบินไทยท่ีมีผล

ต่อพนกังานผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีประโยชน์อยา่งมาก ทางบริษทัมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มากมาย

หลายกิจกรรม แต่ในคร้ังน้ีเป็นการท่ีนักศึกษาเขา้มาช่วยเป็นส่วนหน่ึงในการท ากิจกรรม ช่วยในการ

วิเคราะห์ผลของการจดักิจกรรม ท าให้บริษทัมีแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการจดักิจกรรมในคร้ัง

ถดัไป และท าให้บริษทัมีช่องทางการจดักิจกรรมเพิ่มข้ึนและมีกลุ่มผูบ้ริโภครู้จกัและเขา้ถึงมากข้ึนอีก

ดว้ยนบัวา่เป็นประโยชน์กบัทางบริษทัอยา่งมากค่ะ 

วรนุช ศรีวรรธนะ 

27 กนัยายน 2561 
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ภาคผนวก ง. 
บทความวชิาการ 
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Corporate Social Responsibility of Thai Airways impacting on participated staff 

นายชโนวจัน์  คนมาก  5704400052 

นายจีรณทัย ์ สอนเจตน์  5704400349 

นางสาวกานติมา  ไชยคีรี 5704400174 
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235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 
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บทคดัย่อ 

โค ร ง ง าน เ ร่ื อ ง กิ จ ก รรมส าธ า รณ 

ประโยชน์ของบริษทัการบินไทยท่ีมีผลต่อพนักงาน

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีวตัถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการท า

กิจกรรมต่างๆของบริษทัการบินไทยจ ากดั(มหาชน) 2.

เ พ่ือจัด กิจกรรมสาธารณประโยชน์  ประชากร            

ท่ี ใช้ในการวิจัยในค ร้ัง น้ี คือ  ผู ้เข้า ร่วมกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของบริษัทการบินไทยจ ากัด

(มหาชน) ณ บ้านพกัคนชรา ศูนยจ์ัดสวสัดิการบ้าน

ปทุมธานี คลอง 5 จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 50 คน ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ี

ตอบแบบสอบถามในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีมีความ

คิดเห็นโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี กิจกรรม

ท่ีเขา้ร่วมส่งผลทีดีต่อตนเอง ได้ตระหนักถึงการท า

สาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม รู้สึกภูมิใจใน

ตนเองเม่ือทราบถึงผลท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วมส่งผลท่ีดีต่อ

บริษัท ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความ

เหมาะสม การร่วมมือกันในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 

สถานท่ีจดักิจกรรมมีความเหมาะสม พนกังานมีส่วน

ร่วมในการเสนอกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

 

Abstract 

The purpose of project named 

“Corporate Social Responsibility of Thai Airways 

impacting on participated staff” aims to 1. study the 

activities of Thai Airways International Public 

Company Limited. 2. organize public activities. The 

population used in this research is the people who 

participated the corporate social responsibility of 

Thai Airways at Pathum Thani Home Welfare Center 

Klong 5, Pathum Thani. 50 people had been studied 

by using questionnaire. Data were analyzed by mean 

and standard deviation.  

The result showed the level of highest 

to lowest satisfaction respectively. The activity was 

beneficial to themselves. fulfilling public interest. 

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

for the company. time and period were appropriate 

the activity. cooperation receiving valuable 

experience. convenience for joining the activity. 

appropriate venue. staff involve in launching the 

CSR activity. 

 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

บริษทัการบินไทย จ ากดั(มหาชน) เป็น

รัฐวิสากิจ ด าเนินธุรกิจสายการบินเพ่ือบริการส่ง

ผูโ้ดยสาร สินคา้ วสัดุภัณฑ์ และไปรษณียภณัฑ์ ท า

การขนส่งในประเทศไปยงัเมืองต่างๆทั่วโลกหลาย

แบบ ทั้งแบบเท่ียวบินประจ า เท่ียวบินเช่าเหมาล า และ

ส่งผา่นเครือข่ายพนัธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิเป็นศูนยก์ลางเส้นทางบิน นอกจากมีธุรกิจ

การบินเป็นธุรกิจหลกัแลว้ ยงัมีกิจกรรมสนบัสนุนการ

ขนส่งทางอากาศมีลกัษณะเป็นธุรกิจร่วมทุน  

บริษทัการบินไทย จ ากดั(มหาชน) เป็น

สายการบินชั้นน าและไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมโดยมีการจัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของบริษทัในฐานะท่ีเป็นสายการ

บินแห่งชาติและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งยงัมี

นโยบายใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างคุ ้มค่าและเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และมีความมุ่งมั่นในการสร้าง

จิตส านึกโดยการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและส่วนรวมให้แก่ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน 

และประชาชนทัว่ไป 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดมี้ความสนใจใน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทัการบินไทย

จ ากดั(มหาชน) ท่ีส่งผลต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือใชใ้น

การศึกษาหรือเป็นแนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุง

การจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ในคร้ังถดัไป 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ของบริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน) 

2.  เ พ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ้เข้า ร่วม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 

ขอบเขต 

1. ขอบเขตของพ้ืนท่ีจดัท าโครงการ 

- สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั การ

บินไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. ขอบเขตของประชากร 

- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

บริษทั การบินไทยจ ากดั(มหาชน) 

3. ขอบเขตของระยะเวลา 

- ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2561 

4. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

 - ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมไปถึงสถานท่ีในการ

จดักิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงการ โดยการ

คน้หาจากฐานขอ้มูลของทางบริษทั  

 - ส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณ 

ประโยชน์ของพนักงานของบริษัทการไทย จ ากัด

(มหาชน) 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

สามารถใช้ผลการวิจัย น้ีในการพัฒนากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของบริษทั 

      1 . 4 . 2  บ ริษัทการ บินไทย  จ ากัด 

(มหาชน) สามารถสร้างจิตส านึกในการช่วยเหลือ

สงัคมของพนกังานและลูกคา้ 

 1.4.3 บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ตวัพนกังานและผูท่ี้

ไดรั้บความช่วยเหลือ 

 1.4.4 บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัและตวัพนกังาน

เอง 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ศึกษาขอ้มูลและเอกสารภายในบริษทั เพื่อท่ีจะได้

น ามาจดัท าโครงการ 

2. คิดหัวขอ้และวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการท าโครงการ 

เสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพ่ีเล้ียงเพ่ือขอค าปรึกษา 

และส่งเพื่อรอการพิจารณา 

3. คน้หารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งใช ้

ใ น ก า ร ท า โ ค ร ง ก า ร  เ ช่ น  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

สาธารณประโยชน์ของบริษทัฯ 

4. น าเสนอโครงงานท่ีจดัท า  

5. จดัท าเอกสารรายงาน และจดัท าแบบการน าเสนอ

งาน Power point 

สรุปผล 

 หลังจากท่ีได้ด าเนินการท าโครงการ

เสร็จส้ินแลว้ท าใหค้ณะผูจ้ดัท าโครงการไดเ้รียนรู้และ

เขา้ใจการจดัท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทั

การบินไทยมากข้ึน จากการศึกษาพบว่าการจัด

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของบริษทันั้นส่งผลท่ีดีต่อ

พนักงานอย่างมาก โดยผลของการวิจัยในคร้ังน้ียงั

สามารถน าไปศึกษาเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขและใชใ้นการ

จดักิจกรรมคร้ังต่อๆไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ บริษัท การบินไทย 

จ ากดั (มหาชน) ดร.นันทิรา   ภูขาว สนใจ อาจารยท่ี์

ปรึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม 

ในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท าโครงงาน

ฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้

ความเข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผู ้จัดท า

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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