
 

 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

โครงการ CSR โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวนั เพื่อการท่องเท่ียว 

กรณีศึกษา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั 

CSR Project Kebtawan Cliff For tourism  Case study : Yimlamai Tour & Travel 

 

โดย 

นางสาว วราภรณ์  กลา้จริง 5604400314 

นางสาว มุกริน  ค าทิพย ์ 5604400315 

 

 

 โครงงานวชิาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิา สหกิจศึกษา 

ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 



 



ช่ือโครงงาน   :  โครงการ CSR โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวนั เพื่อการท่องเท่ียว 

    กรณีศึกษา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั 

หน่วยกติ                      : 5 
ผู้จัดท า                          : นางสาว วราภรณ์   กลา้จริง 
      นางสาว มุกริน   ค  าทิพย ์

อาจารย์ทีป่รึกษา            : อ.ภทัรภร  จิรมหาโภคา 
ระดับการศึกษา               : ปริญญาตรี 
สาขาวชิา                         : การท่องเท่ียว 
คณะ                             : ศิลปะศาสตร์ 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา  : 2/2560 

 
บทคดัย่อ 

โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรม CSR และน ามาปรับให้เข้ากับ
โปรแกรมท่องเท่ียว อีกทั้งยงัเป็นส่วนเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บั บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ในการจดั
โปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีกิจกรรม CSR  ดงักล่าว การศึกษาความส าคญัและรูปแบบกิจกรรม CSR เป็น
ส่วนส าคญัของการด าเนินงาน เพื่อเป็นส่วนในการตดัสินใจ และจดัโปรแกรมน าเท่ียว โครงการ 
CSR โอบรัก ปันป่า ผาเก็บตะวนั 

จากการศึกษาข้างต้นผาเก็บตะวันมีการด า เนินกิจกรรมท่ีแตกต่างจากท่ี อ่ืน กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความตอ้งการให้โปรแกรมท่องเท่ียวมีกิจกรรมท่ีบุคลากรสามารถท าร่วมกนั
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมทั้งสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โครงการน้ีจะน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวท่ี
มีความแปลกใหม่และยงัมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีและเป็นแนวทางใหม่ให้แก่ บริษทั ยิ้มละไมทวัร์ จ  ากัด ในการคิด
รูปแบบโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีกิจกรรม CSR ในโปรแกรมต่อไปอีกดว้ย 
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Abstract 
 This project aims to study the forms of CSR activities and adapt them to the tourism program. It 
is also a factor enhancing the efficiency of Yim Lamai Tour Co., Ltd. in organizing a tour program with 
such CSR activities. The study of the importance and the CSR activities is an important part of the 
operation. To be part of the decision and organized a tour programs "The project CSR of Oab Rak - Pun 
Pa - Pha Keb Tawan.” 
 From the above study, Pha Keb Tawan undertakes activities that are different from others. This 
group of tourists wants the tourism program to have activities that personnel can do together to benefit the 
participation of the whole society and environment. This program will offer a unique and useful travel 
program for society and the environment to needs of this group tourist. And is a new way for Yim Lamai 
Tour Co., Ltd. to create a tour program that has CSR activities in the program as well. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศมากมาย รวมถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึนในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ การท่องเท่ียวยงัเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมพกัผอ่นของหลายๆหน่วยงานท่ีน าเขา้
มาเพื่อเป็นสวสัดิการให้กับบุคลากรของตนเพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานต่อไป การท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยงัมีกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเรียกว่า การรับผิดชอบต่อสังคม  Corporate Social 
Responsibility หรือ (CSR) กลุ่มนกัท่องเท่ียวรูปแบบน้ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งการซ้ือแพค็เกจทวัร์ท่ีมี
โปรแกรมท่องเท่ียวควบคู่กบักิจกรรมคืนก าไรสู่สังคม หรือกิจกรรมท่ีสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

Corporate Social Responsibility หรือ  CSR  คือกิจกรรมท่ีด า เ นินกิจการภายใต้หลัก
จริยธรรมและการจดัการท่ีให้ความส าคญัและค านึงถึงผลกระทบและผลประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรม CSR เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความคิด การพดู การกระท า รวมถึงการวางแผน
และการบริหารงานขององคก์รต่างๆไม่มีรูปแบบและแบบแผนท่ีตายตวัองคก์รตอ้งจดัรูปแบบหรือ
กิจกรรมรวมทั้งรายละเอียดและวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร แนวคิดส าหรับกิจกรรมส่วนใหญ่
มุ่งเนน้ไปท่ีการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั มีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 2 ต าบลน ้ าริด อ าเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จงัหวดั
อุตรดิตถ์ 53000 เป็นบริษทัน าเท่ียว ท่ีจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวกบักรมการท่องเท่ียว ประเภทใน
ประเทศ ไดรั้บใบอนุญาตเลขท่ี 22/00521 เม่ือวนัท่ี 25/02/2016 โดยใชช่ื้อภาษาองักฤษ YIMRAMAI 
TOUR CO.,LTD มีการจดัการน าเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ การจดัประชุม สัมมนา งานสังสรรค์
ประจ าปีให้กับลูกค้า น าเท่ียวภายในประเทศ และมีเป้าหมาท่ีจะขยายการน าเท่ียวในกลุ่ม 
อุตสาหกรรมโรงงานในจงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดัใกลเ้คียง ทางบริษทัจึงคิดคน้เส้นทางใหม่ๆ
และมีความหลากหลายเพื่อจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวใหก้บักลุ่มนกัท่องเท่ียวรูปแบบน้ีได ้รวมถึงยงัมี
การเพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR = Corporate Social Responsibility) เขา้ไวใ้นโปรแกรมท่องเท่ียว
เพื่อตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นทางเลือกใหม่ของโปรแกรมน าเท่ียว
ในรูปแบบกลุ่มองคก์รท่ีมีความตอ้งการใหมี้กิจกรรม CSR ในโปรแกรมท่องเท่ียวดว้ย 

 



 

ดงักล่าวมาขา้งตน้  ผูจ้ดัท าไดอ้อกปฎิบติัสหกิจศึกษาและไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัของหน่วยงานต่างๆท่ีมีความตอ้งการให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)อยูใ่น
โปรแกรมท่องเท่ียว และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบริษัท คือ การเลือกเส้นทางท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ท่องเท่ียวไปพร้อมกบัท ากิจกรรมเพื่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงวิธีการน าเสนอขายโปรแกรม
น าเท่ียวเพื่อให้ลูกคา้พึงพอใจและเลือกใช้บริการกบัทางบริษทั  โดยการเลือกเส้นทางท่ีมีความ
แปลกใหม่และมีความน่าสนใจในจงัหวดันครราชสีมา ดงันั้นการศึกษาความส าคญัและรูปแบบของ
กิจกรรม CSR เป็นส่วนส าคญัของการด าเนินการเพื่อเป็นส่วนในการตดัสินใจและการจดัโปรแกรม
น าเท่ียว โครงการ CSR โอบรัก ปันป่า ผาเก็บตะวนั จากการศึกษาขา้งตน้ผาเก็บตะวนัมีการด าเนิน
กิจกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน กลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความต้องการให้โปรแกรมท่องเท่ียวมี
กิจกรรมท่ีบุคลากรสามารถท าร่วมกนัให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมทั้งภาคสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการน้ีจะน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่และยงัมีกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และส่ิงแวดลอ้มเพื่อตอบสนองความตอ้งการนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีและเป็นแนวทางใหม่ให้แก่ 
บริษทั ยิ้มละไมทวัร์ จ  ากดั ในการคิดรูปแบบโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีกิจกรรม CSR ในโปรแกรม
ต่อไปอีกดว้ย 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บับริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดัในการจดัโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมี
กิจกรรม CSR 

1.2.2 เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมของ CSR 
1.2.3 เพื่อคิดคน้รูปแบบโปรแกรมน าเท่ียวให้กบั บริษทั ยิ้มละไมทวัร์ จ  ากดั ให้ได้โครงการ

CSR โอบรัก ปันป่า ผาเก็บตะวนั 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ดา้นระยะเวลา 
ด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 8 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

1.3.2 ดา้นพื้นท่ี 
  บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั (สาขา สมุทรสาคร)  

129/325 ม.6 ต าบล นาดี อ าเภอ เมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
1.4 ค ำจ ำกดัควำม 

ผาเก็บตะวนั หมายถึง เป็นจุดชมววิท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติทบัลาน 
Corporate Social Responsibility หมายถึง กิจกรรมจิตอาสาท่ีเน้นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
การท่องเท่ียว หมายถึง การไปอาศยัท่ีอ่ืนชัว่คราวเพื่อการพกัผอ่น โดยปราศจากการสร้างรายได ้
 



 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.5.1 เพื่อให้บริษทั ยิ้มละไมทวัร์ จ  ากัด มีประสิทธิภาพในการจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมี

กิจกรรม CSR  
1.5.2 บริษทัยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ไดโ้ปรแกรมน าเท่ียวในเส้นทาง ผาเก็บตะวนั อุทยานแห่งชาติ

ทบัลาน จ.นครราชสีมา 
1.5.3 นกัศึกษาไดศึ้กษาความส าคญัและรูปแบบของกิจกรรม CSR  

 

 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 หลกัแนวคิดของ CSR 

 สถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2555) 

จ  าแนกแนวคิด  CSR ไวเ้ป็น 6 ชนิด  

2.1.1 การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) คือ ระบบท่ีองค์กรใช้ในการ

วเิคราะห์และด าเนินงานตามขอ้วิเคราะห์ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร ประกอบดว้ยกลไกการ

ก ากับดูแลทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ องค์กรจะด าเนินการ และเป็นวิธีท่ีใช้เพิ่มขีด

ความสามารถองค์กรในการด ารงพฤติกรรมอย่างรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีต่อเร่ืองหลกัด้านอ่ืนๆ 

เน่ืองจากการมุ่งเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม กิจการควรมีระบบท่ีเปิดทางให้องค์กร

สามารถใชค้วบคุมดูแลและน า “หลกั 7 มี” ขา้งตน้ไปปฏิบติัไดจ้ริง  

2.1.2 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจ าแนกเป็นสองหมวด คือ 

หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมถึง สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคใน

กฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออก และหมวดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงหมาย

รวมถึง สิทธิในการด าเนินชีวติทัว่ไป 

2.1.3 การปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labour Practices) เป็นนโยบายและการด าเนินงานทั้งหมดท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานทั้งภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงงานรับเหมาช่วง โดยส่วนส าคญัท่ีสุดในการ

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจการ ก็คือ การสร้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และการให้

ผลตอบแทนอ่ืนๆ จากการท างาน  

2.1.4 ส่ิงแวดลอ้ม (The Environment) การค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการตดัสินใจและ

การด าเนินงานขององคท์ั้งเร่ืองการใชท้รัพยากร การตั้งถ่ินฐานของสถานประกอบการ มลภาวะและ

ของเสีย รวมถึงผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์รต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยูต่ามตามธรรมชาติ

ของพืชและส่ิงมีชีวติต่างๆ 

2.1.5 การปฏิบติัด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) การปฏิบติัอย่างมี

จริยธรรมขององคก์รท่ีมีต่อองคก์รส่งเสริมให้เกิดผลในทางท่ีดีหรือในทางบวก  

2.1.6 ประเด็นด้านผูบ้ริโภค (Consumer Issues) เป็นความรับผิดชอบในตวัผลิตภณัฑ์และ

บริการท่ีมีต่อผูบ้ริโภค (Consumers) รวมทั้งลูกคา้ (Customers) ท่ีองคก์รผลิตจ าหน่ายและใหบ้ริการ 

ส าหรับการปฏิบติัต่อลูกคา้ท่ีซ้ือเพื่อการพาณิชยจ์ะใชแ้นวปฏิบติัในขอ้ 5) เป็นหลกั ส่วนการปฏิบติั



 
 

ต่อผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเพื่อการบริโภคจะใชแ้นวปฏิบติัในขอ้น้ีเป็นหลกั อยา่งไรก็ดี แนวปฏิบติับางส่วน

ในทั้งสองขอ้น้ี สามารถใชไ้ดก้บัทั้งผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ดว้ย 

2.1.7 การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน (Community involvement and development) เป็น

เร่ืองท่ีถูกผนวกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และอยูน่อกเหนือการระบุและสานสัมพนัธ์

กบัผูมี้ส่วนได้เสียในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร แต่การมีส่วน

ร่วมกบัชุมชน  

สรุปได้ว่า หลกัแนวคิด CSR มี 7 อย่าง คือ 1)การก ากบัดูแลองค์กร ในบริบทของความ

รับผดิชอบต่อสังคมมีลกัษณะพิเศษท่ีเป็นทั้งเร่ืองหลกั (Core Subject) ซ่ึงองคก์รควรด าเนินการ และ

เป็นวิธีท่ีใช้เพิ่มขีดความสามารถองค์กรในการด ารงพฤติกรรมอย่างรับผิดชอบต่อสังคม 2)สิทธิ

มนุษยช์น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีสามารถจ าแนกเป็นสองหมวดใหญ่ คือ หมวดสิทธิของพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองและหมวดสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 3)การปฏิบติัดา้นแรงงาน 

เป็นเร่ืองของนโยบายและการด าเนินงานทั้งหมดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท างานทั้งภายในองค์กรโดย

ส่วนส าคญัท่ีสุดในการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจการคือ การสร้างงาน การจ่ายค่าจา้ง 

และการให้ผลตอบแทนอ่ืนๆ จากการท างาน 4) ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก

การตดัสินใจและการด าเนินงานขององคก์รทั้งในแง่ของการใชท้รัพยากร 5)การปฏิบติัด าเนินงาน

อย่างเป็นธรรม การปฏิบติัอย่างมีจริยธรรมขององค์กรท่ีมีต่อองค์กรอ่ืน 6)ประเด็นด้านผูบ้ริโภค 

เป็นความรับผิดชอบในตวัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีต่อผูบ้ริโภค 7)การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน 

เป็นเร่ืองท่ีถูกผนวกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และอยู่นอกเหนือการระบุและสาน

สัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร แต่การมี

ส่วนร่วมกบัชุมชนในท่ีน้ี 

2.2 ชนิดของกจิกรรม CSR  

สถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2555) 

จ าแนก CSR ไวเ้ป็น 7 ชนิด  

 2.2.1. การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการจดัหา

เงินทุน วสัดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพื่อขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น

ปัญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนบัสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมคัร

เพื่อการดงักล่าว องคก์รธุรกิจอาจริเร่ิมและบริหารงานส่งเสริมนั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมมือกบัองคก์ร

หน่ึงองคก์รใด หรือกบัหลายๆ องคก์รก็ได ้



 
 

 2.2.2. การตลาดท่ีเก่ียวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็นการ

อุดหนุนหรือการบริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยเหลือหรือร่วมแกไ้ขประเด็น

ปัญหาทางสังคมจ าเพาะหน่ึงๆ ซ่ึงมักมีช่วงเวลาท่ีจ ากัดแน่นอน หรือด าเนินการแบบจ าเพาะ

ผลิตภณัฑ์ หรือให้แก่การกุศลท่ีระบุไวเ้ท่านั้น กิจกรรม CSR ชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมกัร่วมมือกบั

องค์กรท่ีไม่มีวตัถุประสงค์หาก าไรเพื่อสร้างสัมพนัธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพิ่ม

ยอดขายผลิตภณัฑ์ เพื่อน าเงินรายไดไ้ปสนบัสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ

เปิดโอกาสให้แก่ผูบ้ริโภคไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือการกุศลผา่นทางการซ้ือผลิตภณัฑ์โดยไม่

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพิ่มเติม 

 2.2.3. การตลาดเพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เป็นการสนบัสนุน

การพฒันาหรือการท าให้เกิดผลจากการรณรงคเ์พื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นสาธารณสุข ดา้น

ความปลอดภยั ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นสุขภาวะ ความแตกต่างส าคญัระหว่างการตลาดเพื่อมุ่ง

แก้ไขปัญหาสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไข

ปัญหาสังคมจะเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) เป็นหลัก ในขณะท่ีการ

ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเนน้ท่ีการสร้างความตระหนกั (Awareness) ตลอดจน

การสนบัสนุนทรัพยากรดา้นทุนและอาสาสมคัรเพื่อใหรั้บรู้ถึงประเด็นปัญหาดงักล่าว 

 2.2.4. การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปท่ีประเด็น

ปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของ เป็นกิจกรรม CSR ท่ีพบเห็นใน

แทบทุกองคก์รธุรกิจ และโดยมากมกัจะเป็นไปตามกระแสความตอ้งการจากภายนอกหรือมีผูเ้สนอ

ให้ท า มากกวา่จะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองคก์รเอง ท าใหไ้ม่เกิดการ

เช่ือมโยงเขา้กบัเป้าหมายหรือพนัธกิจขององคก์รเท่าใดนกั 

 2.2.5. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการสนบัสนุนหรือจูงใจ

ให้พนักงาน คู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนท่ีองค์กรตั้ งอยู่และเพื่อ

ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีองค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย องค์กรธุรกิจอาจเป็น

ผูด้  าเนินการเองโดยล าพงั หรือร่วมมือกบัองคก์รหน่ึงองคก์รใด และอาจเป็นผูก้  าหนดกิจกรรมอาสา

ดงักล่าวนั้นเอง หรือให้พนกังานเป็นผูค้ดัเลือกกิจกรรมแลว้น าเสนอต่อองคก์รเพื่อพิจารณาให้การ

สนบัสนุน โดยท่ีพนกังานสามารถไดรั้บการชดเชยในรูปของวนัหยดุหรือวนัลาเพิ่มเติม 

  

 



 
 

 2.2.6. การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งพินิจพิเคราะห์ทั้งในเชิงป้องกนัดว้ยการหลีกเล่ียง

การก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือในเชิงร่วมกนัแกไ้ขดว้ยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคม

นั้นๆ ดว้ยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการยกระดบัสุขภาวะของชุมชนและการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 

โดยท่ีองคก์รธุรกิจสามารถท่ีจะด าเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะร่วมมือกบัพนัธมิตรภายนอกก็ได ้

 2.2.7. การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการตามก าลงัซ้ือของคนในระดบัฐานราก 

(Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจ

ในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้และบริการสู่ตลาดท่ีเรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BOP) ใน

ราคาท่ีไม่แพง เหมาะกบัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในระดบัฐานราก ให้สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการ

เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต พร้อมกันกับเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณ

มหาศาล 

 สรุปไดว้่า จ  าแนกชนิดของกิจกรรม CSR ไว ้7 ชนิด คือ 1)การส่งเสริมการรับรู้ประเด็น

ทางด้านสังคม 2)การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเด็นทางสังคม 3)การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาด้าน

สังคม 4)การบริจาคเพื่อการกุศล 5)การอาสาช่วยเหลือชุมชน 6)การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบ 

ต่อสังคม 7)การพฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ ์และบริการตามก าลงัซ้ือของคนในระดบัรากฐาน 
2.3 จ าพวกของกจิกรรม CSR 

 อนนัตชยั ยรูประถม (2550).CSR จากแนวคิดสู่วธีิปฏิบติั จ าแนกออกไดเ้ป็น 3 จ าพวก 
  2.3.1 CSR-after-process ท่ีมกัใช้ค  าในภาษาไทยว่า "กิจกรรมเพื่อสังคม" คือ การด าเนิน

กิจกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซ่ึงโดยมากเป็นองค์กรธุรกิจท่ีแสวงหาก าไร เพื่อสร้างให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมในดา้นต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการนั้นมกัแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจท่ี

เป็นกระบวนการ (process) หลกัของกิจการและเกิดข้ึนภายหลงั เช่น การแกไ้ขเยยีวยาชุมชนท่ีไดรั้บ

ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายส่ิงของช่วยบรรเทาสาธารณภยั การเป็น

อาสาสมัครช่วยบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซ่ึงกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่าน้ีมกัเป็นกิจกรรมท่ีอยู่

นอกเหนือเวลาท างานตามปกติ 

 2.3.2 CSR-in-process ซ่ึงปัจจุบนัมักเรียกกันว่า "ธุรกิจเพื่อสังคม" คือ การด าเนินความ

รับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู่ในกระบวนการท างานหลกัของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจท่ีหาก าไร

อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกนัหรือก าจดัมลพิษในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อชุมชน การผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดในฉลาก

ผลิตภณัฑ ์การเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้นต่อผูบ้ริโภค 



 
 

 2.3.3 CSR-as-process ซ่ึงอาจเรียกว่าเป็น "กิจการเพื่อสังคม" เพื่อให้แตกต่างจากสอง

จ าพวกขา้งตน้ท่ีเป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในจ าพวกท่ีสามน้ี มกัเป็นองค์กรท่ี

ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ เป็นหน่วยงานท่ีก่อตั้งข้ึนเพื่อยงั

ประโยชน์ใหแ้ก่สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตวัอยา่งของกิจการท่ีอาจจดัอยูใ่นข่ายน้ี ไดแ้ก่ 

มูลนิธิ องคก์รสาธารณประโยชน์ องคก์รประชาชน และส่วนราชการต่างๆ 

 สรุปไดว้่า จ  าพวกของกิจกรรมCSR สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 จ  าพวก คือ 1)กิจกรรม

เพื่อสังคม คือ กิจกรรมท่ีองคก์รธุรกิจแสวงหาก าไรเพื่อสร้างใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมในดา้นต่างๆ 

2) ธุรกิจเพื่อสังคม คือ การด าเนินกระบวนการท างานหลกัขององคก์รเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ

สังคม 3)กิจการเพื่อสังคม คือ องคก์รท่ีด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรให้แก่ตนเอง หรือหน่วยงาน

ท่ีสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใหแ้ก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4 โครงการและกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

 2.4.1 ตวัอยา่งโครงการ Green Global Project...We love Thailand (ไทยซมัซุงประกนัชีวติ) 

 

   

 

 

 

 

 

( รูปท่ี 2.4.1 ท่ีมา : http://thaisamsunglife.co.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 )  

 ซมัซุงประกนัชีวิตประเทศเกาหลี จดัมือกบัไทยซมัซุงประกนัชีวิต เห็นถึงความส าคญัใน

การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบักิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในงานน้ีจดักิจกรรมภายใตค้  าขวญั We 

love & shaer เป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรมีจิต

อาสา เพื่อพัฒนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพให้กับว ัฒนธรรมในองค์กร โครงการ Green Global 

Project…WE love Thailand เป็นโครงการท่ีมีการด าเนินกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนถาวร เพื่อ

รักษาความสมดุลให้กบัระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศไทย โครงการน้ีไดจ้ดัมาอยา่งต่อเน่ือง 9 

คร้ัง ปลูกไปแลว้กว่า 5,900 ตน้ ส าหรับคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 10 มีเป้าหมายท่ีจะปลูกตน้โกงกางให้ได้ 

2,00ตน้ องคก์รหวงัวา่โครงการและกิจกรรมในคร้ังน้ีจะสร้างประโยชน์ให้แก่ป่าชายเลนและชุมชน

รอบป่าชายเลนในระยะยาว www.thaisamsunglif.co.th กิจกรรมเพื่อสังคมคร้ังท่ี 10 

  

 

 

 

 

 

http://thaisamsunglife.co.th/c_csr_detail.php?id=35


 
 

2.4.2ไทยซงัซุง ประกนัชีวติ เพื่อนอ้งไดเ้รียนรู้ Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn 

 

 

 

 

 

 

  

( รูปท่ี 2.4.2 ท่ีมา : http://thaisamsunglife.co.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 )  

 โครงการน้ีส่งมอบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ 30 เคร่ือง โปรเจ็คเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์โต๊ะ 

เกา้อ้ี พร้อมอุปกรณ์การเรียนอ่ืนๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการใช้อุปกรณ์เหล่าน้ี 

เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กส่ือคน้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเขา้ถึงขอ้มูลและท าความ

เขา้ใจไดม้ากยิ่งข้ึน ให้มีความรู้และความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศต่างๆ ภายหลงัจากการ

ส่งมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆแลว้นั้น ไทยซมัซุงประกนัชีวติพร้อมกบับุคลากรยงัได้

ร่วมกนัท าอาหารกลางวนั ขนม ให้แก่น้องๆอีกดว้ย เรียกไดว้า่กิจรรมในคร้ังน้ีนอกจากจะส่งมอบ

อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วยงัอ่ิมท้องไปด้วยในเวลาเดียวกัน www.thaisamsunglif.co.th 

กิจกรรมเพื่อสังคมคร้ังท่ี 10  

 

 

 

 

 

 

 

http://thaisamsunglife.co.th/c_csr_detail.php?id=35


 
 

 2.4.3 ร่วมอนุรักษส์ัตวป่์า เขาอ่างฤาไน 

 

( รูปท่ี 2.4.3 ท่ีมา : http://csr.panasonic.co.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ) 

 ผูบ้ริหารและบุคลากรในองค์กร Panasonic จ านวนกว่า 400 ท่านจับมือร่วมกับมูลนิธิ

ส่ิงแวดลอ้มศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ร่วมใจกนัอนุรักษส์ัตวป่์ากิจกรรมส่ิงแวดลอ้ม  

“2014 Panasonic eco relay activity for wildife conservation activity” เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่าง

ฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา ด าเนินกิจกรรมสร้างโป่งเทียมแนวกนัไฟ ทั้งยงัไดบ้ริจาคอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ

การท าโป่งเทียมไวใ้ห้กบัทางเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใชใ้นการดูและ

รักษา และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มสืบต่อไป csr.panasonic.co.th (2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://csr.panasonic.co.th/


 
 

 2.4.4โครงการปลูกป่า ละเลงโป่ง 

 

( รูปท่ี 2.4.4 ท่ีมา : http://www.cni-eng.co.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561 ) 

บริษทั CNI จดัด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมส่วนรวม ท่ีจังหวดั

นครราชสีมา โครงการน้ีเป็นโครงการปลูกป่า ละเลงโป่งการด าเนินกิจกรรมน้ีด าเนินการสร้างฝาย

ชะลอน ้ า เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกกัเก็บน ้าให้สัตวป่์าท่ีสวนหอ้ม อ.วงัน ้ าเขียว จ.นครราชสีมา และ

กิจกรรมปลูกป่าโดยการยงิหนงัสต๊ิกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัป่าไมท่ี้ ผาเก็บตะวนั อ.วงัน ้ า

เขียว จ.นครราชสีมา 

สรุป จากการศึกษาตวัอยา่งกิจกรรม CSR ขา้งตน้แลว้พบวา่แต่ละกิจกรรมจะมุ่งเนน้ไป

ท่ีประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั อีกทั้งกิจกรรม CSR ยงัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย จะเห็นไดว้า่กิจกรรมท่ียกตวัอยา่งมาดงักวา่จะสอดคลอ้งกบัหวัขอ้

โครงงานในคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าจึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจดัรูปแบบโปรแกรมน าเท่ียวคร้ังน้ี

ดว้ย 

 

 

 

 

 

http://www.cni-eng.co.th/


 
 

2.5 ข้อมูลเกีย่วกบัผาเกบ็ตะวนั 

2.5.1 ขอ้มูลดา้นสถานท่ี 

ผาเก็บตะวนั ตั้งอยูท่ี่อุทยานแห่งชาติทบัลาน ต.ไทยสามคัคี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา 
บริเวณหน่วยพิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติทบัลาน ท่ี 11 มีระยะทางห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 13 
กิโลเมตรเป็นท่ีตั้งของหลกัแบ่งเขตจงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดั นครราชสีมา เป็นจุดชมววิท่ี
สวยงามแห่งหน่ึงของอุทยานแห่งชาติทบัลานมีววิธรรมชาติท่ีสวยงาม สามารถชมพระอาทิตย ์ข้ึน
และลบัขอบฟ้าในยามเยน็ นอกจากน้ีหากในช่วงฤดูฝนอาจไดมี้โอกาสพบเห็นสายหมอกในยามเชา้
อีกดว้ย   

2.5.2 สภาพภูมิอากาศ / อากาศ 

เดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม  ฤดูฝน มีปริมาณน ้าฝนมาก 

เดือน กนัยายน   มีปริมาณฝนมากท่ีสุด 

เดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม  เร่ิมเขา้สู่ฤดูหนาว 

เดือนธนัวาคม   จะมีอากาศหนาวเยน็มากท่ีสุด อุณหภูมิต ่าสุด 

     22.8 องศาเซลเซียส 

เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง พฤษภาคม เร่ิมเขา้สู่ฤดูร้อน 

เมษายน    อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 29.3 องศาเซลเซียส 

( อุณหภูมิเฉล่ียต่อปี 26.7 องศาเซลเซียส ) 

2.5.3 ขอ้มูลดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.5.3.1 เปิดท าการทุกวนั เวลา 08.00 – 18.00 

 2.5.3.2 บริการเมล็ดมะค่าโมง และเมล็ดลาน ถุงละ 10 บาท 

2.5.3.3 บริการด่านเก็บเงินเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะค่ารถ (คนัละ 30 บาท)  

 2.5.4 ขอ้มูลดา้นกิจกรรม 

  2.5.4.1 กิจกรรมท าโป่งดินเทียม  

พิเชฐ นุ่นโต (2560).โป่ง คือ พื้นท่ีบริเวณท่ีพบแร่ธาตุท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของ
สัตวป่์า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัตวช์นิดพนัธ์ุท่ีกินพืชเป็นอาหารอีกทั้งพืชพนัธ์ุผลไม่ท่ีสัตวเ์ลือกกินไม่มี
ส่วนประกอบของแร่ธาตุส าคญัๆดงันั้นสัตวจึ์งตอ้งกินดินและน ้าท่ีมาจากโป่งเพื่อใหไ้ดรั้บแร่ธาตุ
ทดแทน โป่งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด 1) โป่งดิน 2) โป่งน ้า โดยทัว่ไปโป่งจะมีลกัษณะ 2 
แบบ คือ โป่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และโป่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือเรียกวา่โป่งดินเทียม 
           



 
 

การใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีโป่ง สามารถใชไ้ดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม การใชป้ระโยชน์

ทางตรงพบไดใ้นสัตวป่์าท่ีกินพืชเป็นอาหาร เช่น เกง้  กวาง  ชา้ง  โดยสัตวเ์หล่าน้ีจะกินดินจากโป่ง

ดิน  หรือด่ืมน ้าจากโป่งน ้าเพื่อใหร่้างกายไดรั้บแร่ธาตุหรือสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายได้

ครบถว้น  ส่วนการใชป้ระโยชน์ทางออ้มก็คือสัตวท่ี์กินสัตวเ์ป็นอาหาร (Carnivores) หรือผูล่้า เช่น 

สิงโต เสือและหมาใน จะไดป้ระโยชน์จากโป่งในทางออ้มโดยการใชเ้ป็นพื้นท่ีในการซุ่มโจมตี

เหยือ่หรือล่าสัตวกิ์นพืชท่ีลงมากินดินโป่ง ซ่ึงการล่าเหยือ่จากบริเวณน้ีเป็นค าตอบวา่เหตุใดผูล่้าจึง

ไม่จ  าเป็นตอ้งกินดินโป่งก็สามารถไดรั้บแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายได ้ซ่ึงประโยชน์จากการกินต่อ

กนัเป็นทอด ๆ น้ีท าใหเ้กิดการถ่ายทอดพลงังานในส่ิงมีชีวิต (energy flow) เกิดข้ึนในระบบนิเวศซ่ึง

ส่งผลใหร้ะบบนิเวศเกิดความสมดุลอีกดว้ย 

          มนุษยเ์องก็ใชป้ระโยชน์จากโป่งโดยทางออ้มเช่นกนั เช่นใชเ้ป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ

โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกบัสัตวป่์าโดยสังเกตจากรอยเทา้หรือร่องรอยท่ีท้ิงไวบ้ริเวณโป่ง  ใชเ้ป็น

แหล่งท่องเท่ียว หรือเพื่อการล่าสัตวโ์ดย มนุษยม์กัจะดกัยงิสัตวท่ี์เขา้มาใชป้ระโยชน์จากโป่ง 

ความส าคญัของโป่งต่อสัตวป่์า   

ความส าคญัของโป่งธรรมชาติต่อสัตวป่์ามีสมมติฐานอยูห่ลายแนวทาง เน่ืองจากสัตวป่์าแต่

ละชนิดมีรูปแบบพฤติกรรมการใชป้ระโยชน์จากโป่งท่ีแตกต่างกนัไป แต่สมมติฐานท่ีมีหลกัฐาน

สนบัสนุนจ านวนมาก ไดแ้ก่ 

1.โป่งเป็นแหล่งแร่ธาตุเสริมใหแ้ก่สัตวป่์า เน่ืองจากแร่ธาตุจากพืชและน ้าในระบบนิเวศ

บางแห่งอาจมีไม่เพียงพอ หรือมีปริมาณต ่าในบางฤดูกาล โดยเฉพาะโซเดียมท่ีมีปริมาณต ่าในพืช

อาหารธรรมชาติ (low dietary-Na+ ) เราจึงพบเห็นชา้งป่า เกง้ กวาง ซ่ึงเป็นสัตวกิ์นพืช (Herbivore)  

เลียกินดินโป่งหรือขดุกินดินโป่ง เพื่อชดเชยแร่ธาตุท่ีขาด หรือเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ใหก้บัร่างกาย 

2.ดินโป่งช่วยให้ระบบยอ่ยอาหารมีความสมดุล เน้ือดินท่ีสัตวกิ์นพืช กินเขา้ไปจากโป่งใน

กลุ่มแร่ดินเหนียว (Clay minerals) ช่วยใหล้ าไส้ของสัตวย์อ่ยอาหารไดดี้ข้ึน ลดการติดเช้ือใน

ทางเดินอาหาร และขจดัสารพิษจากพืชท่ีกินเขา้ไป (detoxification) เช่น แทนนิน (Tannins) อลัคา

ลอยด ์(Alkaloids) และออกซ์ซาเลท (Oxalates) 

3.โป่งเป็นแหล่งชุมนุมของสัตวกิ์นพืช เช่น เกง้ กวาง กระทิง และสัตวกิ์นทั้งพืชและสตัว ์

เช่น หมูป่า และลิง ซ่ึงเป็นเหยือ่ของผูล่้า อยา่งเช่น เสือโคร่ง เสือดาว ดงันั้น โป่งจึงเป็นแหล่งท่ีมี

เหยือ่ ชุกชุม ซ่ึงผูล่้าภายในป่าใชเ้ป็นแหล่งดกัซุ่มเพื่อล่ากินเป็นอาหาร อีกทั้งเป็นท่ีแหล่งท่ีมี

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของชุมชนสัตวป่์า 

 



 
 

 

การเลือกพื้นท่ีส าหรับจดัท าโป่งเทียม 

1. ดงัท่ีไดก้ล่าวตามขอ้แนะน าก่อนจดัท าโป่งเทียม พื้นท่ีนั้นควรไดรั้บความเห็นชอบจาก

เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือชุมชนวา่เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถดูแลเร่ืองความปลอดภยัได ้และไม่อยูติ่ดกบัชุมชน

มากเกินไป 

2. เลือกพื้นท่ีเป็นเนินสูงห่างจากพื้นท่ีน ้าหลาก แต่ควรตั้งอยูใ่กลก้บัล าหว้ย เป็นพื้นดิน

ราบเรียบ หากเป็นพื้นท่ีลาดชนัเกลือจะถูกกดัเซาะออกไปไดง่้าย หลีกเล่ียงท าใกลแ้หล่งน ้าน่ิงหรือ

พื้นท่ีชุมน ้าเพราะความเขม้ขน้เกลือจะส่งผลต่อสัตวน์ ้าไดห้ากละลายลงแหล่งน ้า 

3. เลือกบริเวณท่ีมีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว ถา้เป็นดิน

ทรายริมน ้าอาจกกัเก็บเกลือไวไ้ม่อยู ่หรือถา้มีสัดส่วนดินเหนียวมากเกินไป เกลืออาจซึมออกมาได้

นอ้ย 

4. อยูไ่ม่ห่างจากด่านสัตว ์หรือพื้นท่ีท่ีมีพืชอาหารของสัตวป่์า 

5. หากท าโป่งเทียมใกลก้บัโป่งธรรมชาติท่ีสัตวป่์ายงัใชป้ระโยชน์ ควรเวน้ระยะห่างไวต้าม

ความเหมาะสมเพื่อไม่เป็นการรบกวน และคงสภาพโป่งใหมี้ความเขม้ขน้ตามธรรมชาติ ยกเวน้โป่ง

ธรรมชาติท่ีสัตวป่์าทิ้งร้างไม่ไดใ้ชม้านาน เราสามารถเสริมโป่งเทียมในบริเวณดงักล่าวได ้

อุปกรณ์การจดัท าโป่งเทียม 

1. จอบขดุดิน 

หลีกเล่ียงจอบท่ีใชใ้นพื้นท่ีเล้ียงปศุสัตว ์ควรท าความสะอาด ตากแดดก่อนน ามาใช ้

2. เกลือแกง (Sodium Chloride: NaCl) เกรดบริโภค 

ควรใชป้ระเภทเกลือแกงประเภทท่ีใชป้ระกอบอาหาร  ไดแ้ก่ เกลือสมุทรป่น หากเป็นเกลือ

สมุทรเมด็จะดึงดูดสัตวป่์าไดน้อ้ยกวา่ อาจเน่ืองดว้ยเร่ืองของรสชาติและระดบัความเค็ม 

เกลือสมุทรตามธรรมชาติมีความหลากหลายของแร่ธาตุมากกวา่เกลือสินเธาว ์โดยเกลือ

สมุทรมีทั้งธาตุอาหารหลกั คือ โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอาหารรอง เช่น ทองแดง 

ไอโอดีน และสังกะสี เป็นตน้ 

หากหาซ้ือเกลือแกงจ านวนมากไม่ได ้ สามารถใชก้อ้นเกลือแร่ปศุสัตวท่ี์มีส่วนประกอบ

ของเกลือแกงมากกวา่ 30% ของน ้าหนกัข้ึนไป หลีกเล่ียงกอ้นเกลือแร่ท่ีผสมกากน ้าตาล (Molasses) 

ในปริมาณสูงเพื่อลดความเส่ียงต่อการท าใหส้ัตวป่์าฟันผ ุเลือกซ้ือกอ้นเกลือแร่ตามร้านท่ีมีเจา้หนา้ท่ี

ปศุสัตว ์หรือสัตวแพทยป์ระจ าเพื่อใหไ้ดก้อ้นเกลือแร่ท่ีมีคุณภาพ 

 



 
 

 

3. เกลือไดแคลเซียมฟอตเฟต (Dicalcium Phosphate: CaHPO4) เกรดอาหารสัตวเ์ลือกชนิด

ท่ีไม่มีกระดูกสัตวป่์นเป็นองคป์ระกอบ เน่ืองจากบางพื้นท่ีมีการทดลองผสมกระดูกสัตวป่์นแลว้

สัตวป่์าไม่เขา้มาใช ้หรือเขา้มาใชน้อ้ย และเพื่อลดความเส่ียงโรคท่ีอาจติดมากบักระดูกสัตวป่์นหรือ

ใช ้อาหารเสริมแร่ธาตุ ท่ีมีองคป์ระกอบของแคลเซียมมากกวา่ 20% (ต่อน ้าหนกัข้ึนไป) และมีธาตุ

อาหารรองอ่ืนๆผสม 

4. ถงัน ้า หรือ บวัรดน ้า 

ส่วนผสมจดัท าโป่งเทียม 

สูตรท่ี 1: เกลือแกง 20 กิโลกรัม: ไดแคลเซียมฟอตเฟต 10 กิโลกรัม 

สูตรท่ี 2: เกลือแกง 40 กิโลกรัม: ไดแคลเซียมฟอตเฟต 20 กิโลกรัม 

ดิน: ท่ีปริมาตร กวา้ง 2 x ยาว 3 x ลึก 0.5 เมตร เท่ากบั 3 ลูกบาศกเ์มตร หรือ 3 คิว 

ใชไ้ดท้ั้งสองอตัราส่วนท่ีเคยทดลอง โดยปริมาณความเขม้ขน้ของโซเดียมต่อแคลเซียม 

ใกลเ้คียงกบัสัดส่วนและความเขม้ขน้ในโป่งธรรมชาติท่ีประมาณโซเดียมต่อแคลเซียม 2:1 และ

ความเขม้ขน้ของแร่ธาตุทั้งสองอยูใ่นช่วงประมาณ 1-10 mg/kg ของน ้าหนกัดิน ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีพบ

ความเขม้ขน้แปรผนัในโป่งแต่ละพื้นท่ี หากใชเ้กลือมากกวา่น้ีตอ้งเพิ่มปริมาณดินเพื่อควบคุมความ

เขม้ขน้ใหไ้ม่เกินช่วงท่ีก าหนด 

ขั้นตอนการจดัท าโป่งเทียม 

1.ขดุเปิดหนา้ดินให้โป่งมีความกวา้ง 2 เมตร ยาว 3 เมตร และลึก 50 เซนติเมตร

โดยประมาณ น าดินกองไวด้า้นขา้งหลุม และปรับพื้นหลุมใหเ้รียบ 

2.น าเกลือแกงเทลงไปคร่ึงหน่ึง แลว้น าดินท่ีกองไวด้า้นขา้งส่วนหน่ึงคลุกผสมลงไป หาก

เป็นกอ้นเกลือแร่ใหทุ้บกอน้เกลือแร่ใหล้ะเอียด เพื่อใหส้ัตวป่์ากินไดส้ะดวกข้ึน 

3.น าเกลือไดแคลเซียมฟอตเฟตเทลงไปทั้งหมด แลว้น าดินดา้นขา้งคลุกผสมเป็นชั้นท่ี 2 

4.จากนั้นน าเกลือท่ีเหลืออีกคร่ึงเทลงไป น าดินดา้นขา้งอีกเล็กนอ้ยคลุกผสม 

5.น าดินท่ีเหลือทั้งหมดกลบเคลา้คลุกผสมใหท้ัว่ทั้งโป่ง เกล่ียดินบางจากดา้นขา้งอีก

เล็กนอ้ยเป็นชั้นบางๆ 

6.ตกัน ้าในบริเวณใกลเ้คียง ราดรดลงไปใหท้ัว่โป่งพอชุ่มเพื่อใหโ้ป่งอ่อนตวั และช่วยให้
กล่ินของเกลือกระจายออกไปดึงดูดสัตวป่์า หากไม่สามารถหาน ้าได ้เพียงเกล่ียหนา้ดินใหร่้วนซุย 
ไม่ควรเหยยีบโป่งจนแน่นเกินไป 

 



 
 

 

2.5.5 กิจกรรมปลูกป่ากลางอากาศ หรือ ยงิเมล็ดพนัธ์ุพืชดว้ยหนงัสต๊ิก  
ปลูกป่ากลางอากาศ คือ การยงิเมล็ดพนัธ์ุพืชกลางอากาศเพื่อใหเ้มล็ดพนัธ์ุไปเติบโตบน

พื้นดินดา้นล่าง ซ่ึงตอ้งอาศยัสภาพภูมิอากาศ ลม ฝน เอ้ือในการเติบโตของเมล็ดพนัธ์ุดว้ย ซ่ึงเป็น
การปลูกป่าทดแทนในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเขา้ถึงไดห้รือพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงไดย้าก อีกทั้งยงัมีวธีิการท่ีง่าย
และรวดเร็วรวมถึงเป็นวธีิการท่ีดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่อีกดว้ย  
อุปกรณ์ท่ีใช ้

1.เมล็ดมะค่า 
2.หนงัสต๊ิก 

วธีิการด าเนินงาน 
1.ป้ันดินหุม้เมล็ดพนัธ์ุ 
2.น าหนงัสต๊ิกมายงิเมล็ดมะค่า โดยเป็นการยงิกลางอากาศ 

 



บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั (สาขา สมุทรสาคร) 
 ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 2 ต  าบล น ้าริด อ าเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จงัหวดั อุตรดิตถ ์53000 
 E-mail  : Yimramaitour@outlook.co.th 
 โทรศพัท ์ : 034-450451 

 

รูปท่ี 3.1. แผนท่ีบริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั  
( ท่ีมา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์  จ  ากดั ) 

บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั  เป็นบริษทัน าเท่ียว ท่ีจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวกบักรมการ
ท่องเท่ียว ประเภทในประเทศ ไดรั้บใบอนุญาตเลขท่ี 22/00521 เม่ือวนัท่ี 25/02/2016 โดยใชช่ื้อ
ภาษาองักฤษ YIMRAMAI TOUR CO.,LTD มีการจดัการน าเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ การจดั
ประชุม สัมมนา งานสังสรรคป์ระจ าปีใหก้บัลูกคา้ 

 



3.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 
 การจดัโปรแกรมท่องเท่ียว และการน าเท่ียวในรูปแบบต่างๆภายในประเทศ การจดัประชุม 
สัมมนา งานสังสรรคป์ระจ าปีใหก้บัลูกคา้ 
3.3 เอกสารที่เกีย่วข้องกบับริษัท  
 3.3.1 ตราสัญลกัษณ์ประจ าบริษทั 

 
รูปท่ี 3.2 ตราสัญลกัษณ์ประจ า บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั 

( ท่ีมา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ) 

 3.3.2 ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.3 ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียวบริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั 

( ท่ีมา : บริษทั  ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ) 
 



3.3.3 .ใบทะเบียนภาษี 

 
รูปท่ี 3.4 ใบทะเบียนภาษี บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั 

( ท่ีมา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั )  
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 นกัศึกษาฝึกงาน : ทวัร์ ประสานงาน 

งานดา้นการประสานงาน 
- ติดต่อลูกคา้ 
- ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 
งานดา้นเอกสาร 
- เอกสารขอ้มูลลูกคา้ 
- เอกสารสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร  
- เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัน าเท่ียว 
งานบริการ 
- ผูช่้วย Staff Tour  
- ดูแลลูกคา้ 
งานดา้นขอ้มูล 
- คน้หาขอ้มูลเร่ืองแหล่งท่องเท่ียว 
- คน้หาขอ้มูลเร่ืองเส้นทาง 
- สอบถามขอ้มูลการเขา้พกักบัโรงแรมท่ีพกั 
- สอบถามขอ้มูลดา้นร้านอาหาร 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 นายธนกร เตาซิงห์  ต าแหน่งงาน : ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 



3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 8 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 
3.7.2 วเิคราะห์ของมูลและปัญหาท่ีพบ 
3.7.3 ก าหนดเร่ืองโครงงาน 
3.7.3 ด าเนินการปฏิบติังาน  
3.7.4 สรุปผล 

ตารางท่ี 3.7 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 

ม.ค.61 
 

ก.พ.61 
 

มี.ค.61 
 

 
เม.ย.61 

 
1.รวบรวมขอ้มูลและศึกษา
ขอ้มูลของโครงงาน 
2.วเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหา
ท่ีพบ 
3.ก าหนดเร่ืองโครงงาน 
4.ด าเนินงานการปฏิบติังาน 
5.สรุปผล 

 
 
 
 

   

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้
 3.8.1 สมุดคู่มือการท่องเท่ียว 
 3.8.2 แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว 
 3.8.3 บทความทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 



 
 
 

 

 บทที ่4 
โครงงาน CSR โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวนั เพื่อการท่องเท่ียว กรณีศึกษา : บริษทัยิม้ละไม

ทวัร์จ ากดั โครงงานท่ีศึกษาถึงกิจกรรม CSR ว่ามีรูปแบบและลกัษณะอย่างไรเพื่อน ามาปรับใช้
เสนอโปรแกรมน าเท่ียวให้กบั บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั เป็นโปรแกรมท่ีอยูใ่นพื้นท่ี ผาเก็บตะวนั 
อุทยานแห่งชาติทบัลาน จงัหวดันครราชสีมา 
4.1 รายละเอยีดโปรแกรม  
  โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวนั : สมุทรสาคร – นครราชสีมา 2  วนั 1 คืน 
 4.1.1 ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 

1) โรงคัว่กาแฟ อีกหน่ึงสถานท่ีเช็คอินสุดฮิตแห่งวงัน ้าเขียว ท่ีน่ีเป็นทั้งร้านกาแฟ
ร้านอาหาร และศูนยเ์รียนรู้โรงคัว่กาแฟและศูนยเ์รียนรู้เก่ียวกบักาแฟทุกขั้นตอนเพื่อใหเ้กิดการ
พบปะพดูคุยแลกเปล่ียนกนัทั้งผูส้นใจร้านจดัแต่งบรรยากาศออกแนวบา้นทุ่ง ตั้งอยูริ่มบึงน ้าขนาด
ใหญ่ ท่ามกลางตน้ไม ้ทิวเขา ซ่ึงกลายเป็นส่วนผสมของธรรมชาติอนัแสนสงบและร่มร่ืน  
เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น คือ พื้นท่ีนัง่แบบแพไมไ้ผท่ี่ยืน่ไปกลางน ้า สามารถนัง่จิบเคร่ืองด่ืมชมววิ ด่ืม
ด ่าไปกบับรรยากาศริมน ้าไดแ้บบชิลๆ 
 

                      
 

 

 

  

  

( รูปท่ี 4.1 ท่ีมา : https://namotrips.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ) 

 

https://namotrips.com/


 
 
 

 

 2) ผาเก็บตะวนั  ตั้งอยูท่ี่อุทยานแห่งชาติทบัลาน ต.ไทยสามคัคี อ.วงัน ้าเขียว จ.นครราชสีมา 
เป็นท่ีตั้งของหลกัแบ่งเขตจงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดั นครราชสีมาเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามแห่ง
หน่ึงของอุทยานแห่งชาติทบัลานมีววิธรรมชาติท่ีสวยงามสามารถชมพระอาทิตย ์ข้ึนและลบัขอบฟ้า
ในยามเยน็ นอกจากน้ีหากในช่วงฤดูฝนอาจไดมี้โอกาสพบเห็นสายหมอกในยามเชา้อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

( รูปท่ี 4.2 ท่ีมา : http://www.koratstartup.com  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ) 
 

 3) รักจงัเมล่อนฟาร์ม นอกจากสวนองุ่น สวนดอกไม ้และแปลงผกัปลอดสารพิษแล้ว ท่ี
อ าเภอวงัน ้ าเขียวยงัมีไร่เมลอนสุดน่ารักให้เราไดไ้ปเยี่ยมชมกนัอีกดว้ย ซ่ึงท่ีน่ีเป็นฟาร์มเมลอนเล็ก 
ๆ บางแปลงเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้เยีย่มชม มีร้านกาแฟและเคร่ืองด่ืมไวร้อตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
 

 

 

 

 

 

( รูปท่ี 4.3 ท่ีมา : https://www.matichonweekly.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561) 

 

 

 

http://www.koratstartup.com/
https://www.matichonweekly.com/


 
 
 

 

 4) ตลาดสินคา้ชุมชนบา้นบุไผ่ตลาดสินคา้ชุมชนบุไผ่เป็นแหล่งท่ีซ้ือของฝากยอดนิยม 
เพราะเป็นแหล่งท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกผกัเมืองหนา้ โดยเฉพาะกลุ่มผกัเมืองหนาว และยงัเป็น
ผกัปลอดสารพิษท่ีสามารถเก็บแลว้น ามาจ าหน่ายไดท้นัที ของฝากยอดฮิตอีกอยา่งท่ีมาแลว้จะไม่ซ้ือ
ไม่ไดก้็คือ เห็ดหลากหลายชนิด เช่น เห็นหอม เห็ดนางฟ้า และอีกมากมาย แลว้ยงัมีผลไมท่ี้เป็นของ
ฝากอีกอยา่งท่ีไม่ควรพลาดก็คือ องุ่นแดง องุ่นเขียวและองุ่นไร้ ท่ีตลาดสินคา้ชุมชนบุไผน้ี่ยงัมีของ
ฝากอีกมากมายใหทุ้กคนไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

( รูปท่ี 4.4 ท่ีมา : http://www.thongteaw.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ) 

5) สวนของลุงไกร ชมน้อย ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 บา้นสุขสมบูรณ์ ต าบลไทยสามคัคี อ.วงัน ้ า
เขียว จ.นครราชสีมา ท่ีสวนแห่งน้ีมีผกัปลอดสารพิษจ าหน่าย ตลอดทั้งปี สวนผกัสลดัและผกัปลอด
สารนานาชนิด บนพื้นท่ีกวา่ 15 ไร่ เฉพาะผกัสลดัมีมากถึง 6 สายพนัธ์ อาทิ สลดัแกว้ สลดัคอร์ส กรี
นโอค๊ เรดโอ๊ค เรดลีฟ บตัเตอร์เฮด นอกจาก ผกัสลดั ก็มีมะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเน้ือ กะหล ่าปลี 
ขา้วโพดหวาน ฟักทอง บีทรูท ผกัจากสวนลุงไกร สด สะอาด อร่อย 

  

 

 

 

 

( รปท่ี 4.5 ท่ีมา : https://www.touronthai.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ) 

 

 

 

 

 

https://www.touronthai.com/


 
 
 

 

4.1.2 ขอ้มูลร้านอาหาร 
1) ร้านอาหารครัวตน้ไทร ตั้งอยู่ในซอยไทยสามคัคี เป็นร้านอาหารแสนอร่อยข้ึนช่ือแห่ง

อ าเภอวงัน ้ าเชียว กบัหลากหลายเมนูให้เลือกสรรส าหรับคนรักสุขภาพโดยเฉพาะเมนูเห็ด และผกั
ปลอดสารพิษต่างๆในราคาไม่แพง เมนูแนะน าของท่ีน่ีไดแ้ก่ น ้าพริกปลาทูเห็ดหอม ย  าสามเห็ด  
ไก่ทอดสมุนไพร ไข่เจียวเห็ดหอม ตม้ย  าเห็ดโคน  

 
 

 

 

 

   

 

( รูปท่ี 4.6 ท่ีมา : https://www.wongnai.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ) 

   2) ร้านอาหารครัวม่ิงไม ้ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ สไตลก์ารตกแต่งร้านเรียบง่าย  เป็น
บา้นไมห้ลงัใหญ่บริเวณเขาแผงมา้ มองเห็นวิวทิวเขาท่ีอยูต่รงหนา้ เมนูอาหารมีใหเ้ลือกหลากหลาย 
และเลือกใชผ้กัปลอดสารพิษจากวงัน ้ าเขียว มีอาหารข้ึนช่ือ เช่น กุง้ม่ิงไม ้ปลากะพงทอดน ้ าปลา ปู
น่ิมผดัพริกไทยด า ปลาดุกผดัพริกขิง ซ่ีโครงหมูตุ๋นพริกไทยด าและสเตก็หมู 

  

 

 

 

 

 

 

( รูปท่ี 4.7 ท่ีมา : https://www.edtguide.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ) 

 

 

https://www.wongnai.com/
https://www.edtguide.com/


 
 
 

 

4.1.3 ขอ้มูลดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 1) เดอบวัวลัเลย ์ รีสอร์ท ไดรั้บการออกแบบทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการพกัผ่อน ตั้งอยูอ่ยา่ง
เหมาะเจาะใน ว ังน ้ าเขียว ซ่ึงเป็นย่านท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดย่านหน่ึงของเมือง โรงแรม
ประกอบดว้ยหอ้งพกัท่ีประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม 22 หอ้ง 
 

 

 

  

 

 

 

( รูปท่ี 4.8 ท่ีมา : www.debuavalley.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 ) 
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4.1 ตารางแสดงโปรแกรมทวัร์ 

 

 
โอบรัก   ปันป่า   ผาเกบ็ตะวนั 
(สมุทรสาคร – นครราชสีมา) 

2 วนั 1 คนื 
บริษทั ยิม้ละไมทัวร์ จ ากดั 

วนัแรกของการเดินทาง                                                                       สมุทรสาคร – นครราชสีมา            
 

07.00 น. 
 
 พบกนัท่ีจุดนดัหมาย… 
เจา้หนา้ท่ียิม้ละไมทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับ  
 

 
 

07.30 น. 

 
น าท่านออกเดินทางสู่ จ.นครราชสีมา 
ทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารเชา้บนรถ (ขา้วกล่อง) บริการอาหารวา่ง และน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 
 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี…ร้านอาหาร ครัวตน้ไทร (ม้ือท่ี2) 
 

13.00 น. 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั โรงคัว่กาแฟ สถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่ง
ใหม่ 
 

 
14.00 น. 

 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั…เดอบวัวลัเลย ์รีสอร์ท 
เช็คอิน เก็บสัมภาระ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 



 
 
 

 

 
15.00 น. 

 
ร่วมกิจกรรมสานสัมพนัธ์ และ อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักิจกรรม CSR 
 

 
 

16.00 น. 

 
น าท่านเดินทางไปยงั ผาเก็บตะวนั 

- ท าโปร่งดินเทียม เพื่อเป็นอาหารชา้งและสัตวป่์า 
- พกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมววิ ถ่ายภาพท่ีระลึก 

จากนั้นน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 
 

 
ค ่า 

 
ดินเนอร์ปาร์ต้ี (ม้ือท่ี 3) 

- ร่วมรับประทานอาหารค ่า 
- กิจกรรมสนุกๆ 
- และความบนัเทิงท่ีบริษทัเตรียมไวใ้ห้ 

สมควรแก่เวลา พกัผอ่นตามอธัยาศยั…ราตรีสวสัด์ิ 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง                                                                    ผาเก็บตะวนั – สมุทรสาคร 
 

เชา้ 
 
รับประทานอาหารเชา้ท่ี…หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 4) 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ผาเก็บตะวนั  
ร่วมกิจกรรม  “โอบรักปันป่า ผาเก็บตะวนั”   

- ป้ันดินหุม้เมล็ดพนัธ์ุ 
- ยงิเมล็ดพนัธ์ุ 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมววิ ถ่ายภาพท่ีระลึก  
 น าท่านกลบัเขา้สู่ท่ีพกั เก็บสัมภาระ เช็คเอา้ท ์ออกเดินทาง 
 

เท่ียง 
 
รับประทานอาหารกลางวนัท่ี…ร้านอาหาร ครัวม่ิงไม ้(ม้ือท่ี 5) 
 

 
บ่าย 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รักจงัเมล่อนฟาร์ม… 
  



 
 
 

 

 แวะซ้ือของฝาก ของท่ีระลึก…ตลาดสินคา้ชุมชนบา้นบุไผ ่
  

น าท่านแวะชม สวนลุงไกล… ซ้ือผกัปลอดสารพิษ 
 

  
เดินทางกลบัสู่ จ.สมุทรสาคร 
 

 

หมายเหตุ  1) ก าหนดการวนัท่ีสองไม่สามารถระบุเวลาไดช้ดัเจน เน่ืองจากเวลา
สามารถปรับเปล่ียนไปไดต้ามสถานการณ์และความเหมาะสม 

 
  อตัราค่าบริการ      ท่านละ   3,590     บาท  ( กรณีลูกคา้ 40 ท่าน ) 

 
4.2 บริการทีจั่ดให้ 1. รถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น VIP พร้อมห้อง   
   3. บริการห้องพกั 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 - 4 ท่าน)  
   4. อาหารจดัเล้ียง / พร้อมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและผลไม ้ 
   5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ   
   6. ทุนประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
   - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุท่านละ 500,000 บาท 

- เด็กอาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76 – 85 ปีความคุม้ครอง   
50 % ของจ านวนเงินเอาประกนั 
- ผูเ้อาประกนัภยัอายเุกิน 85 ปี ไม่คุม้ครอง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

   7.อุปกรณ์เล่นเกม เป็นทีม 
   8. หนงัสือคู่มือการเดินทาง จากยิม้ละไมทวัร์ ท่านละ 1 เล่ม 
   9. มคัคุเทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แขง็จาก ยิม้ละไมทวัร์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 1. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
   2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร์,ค่าซกัรีด 
   3. หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 



 
 
 

 

ตารางแสดงค่าใชจ่้าย 

 
หมายเหตุ : ตารางแสดงรายการน้ีมีเพื่อการเสนอขายและเป็นความลบัของทางบริษทั 

     ดงันั้นราคาบางรายการจึงไม่สามารถเปิดเผยได ้

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน / จ านวน / ราคา / งบประมาณ จ่ายจริง

 มือ้,วัน หน่วย หน่วย   

1. รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 1 14,000 28,000

ห้องพกั 1 23 1,300 29,900

ร้านอาหาร ช.1 อาหารกล่อง 1 40 50 2,000

ก.1ครัวต้นไทร 1 5 1,200 6,000

ย.โรงแรม (ปาร์ตี)้ 1 40 200 8,000

ช.1โรงแรม 1 40 0 0

ก.2 ครัวม่ิงไม้ 1 5 1,600 8,000

ไกด 2 1 1,500 3,000

สต๊าฟ 2 2 800 3,200

4. อาหารว่าง 4 40 15 2,400

5. อปุกรณ์  2 40 50 4,000

6. ประกัน  2 40 25 2,000

ซ๊อฟดริง้ 2 40 30 2,400

คา่เมล็ลดพนัธุ์ พืช 1 40 10 400

สมดุ+แทค 1 40 20 800

คา่เข้าอทุยาน รถ 1 1 30 30

คา่วิทยากร โรงคัว่กาแฟ 1 1 300 300

อทุยานแหง่ชาติทบัลาน 1 1 500 500

ป้ายไวนิล 1 1 150 150

คา่คอม 1 45 200 9,000

8. เบด็เตล็ด 5 1 1,500 7,500

117,580

40.00 2,940

3,590

651

40.00 26,020

ก ำไรเฉลี่ยทำ่นละ

ก ำไรตอ่คณะ

ใบคิดต้นทุน ส าหรับบญัชี

สมุทรสาคร - นครราชสีมา

โอบรัก ปันป่า ผาเก็บตะวัน

คำ่ใช้จำ่ยทัง้หมดโดยประมำณ

เฉลี่ยตอ่ทำ่น

รำคำขำย ค

ค

ค 
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_

-
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4.3 ขั้นตอนและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 4.3.1 คน้หาขอ้มูลเส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 
 4.3.2 ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมพกั ร้านอาหาร 

4.3.3 เอกสารส าหรับจองโรงแรม ร้านอาหาร รถท่ีใชใ้นการเดินทาง 

 
( รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งภาพใบจองรถทวัร์ บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( รูปท่ี 4.10 ตวัอยา่งใบจองร้านอาหาร บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั )  



 
 
 

 

 
 ( รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งใบจองโรงแรมหอ้งพกั บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ) 

4.3.4 เอกสารส าคญัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกทวัร์ (ส าหรับบริษทั) 
 4.3.3 ท าโปรแกรมการท่องเท่ียว  
 4.3.4 สมุดคู่มือเพื่อการท่องเท่ียว 
 4.3.7 Tagติดกระเป๋า  
4.4 รายละเอยีดกจิกรรม CSR 
 4.4.1 กิจกรรมโป่งดินเทียม 
 4.4.2 กิจกรรมปลูกป่ากลางอากาศ  



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน  
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน  
  การปฏิบติัสหกิจศึกษาในบริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ฝ่ายประสานงาน ท าให้ทราบ
ถึงส่วนงานต่างๆรวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัน าเท่ียวของบริษทัทวัร์ งาน
ด้านเอกสาร ติดต่อประสานงาน เทคนิคการขายโปรแกรมน าเท่ียว เม่ือได้เข้ามาเรียนรู้และ
ปฏิบติังานจริงแล้วพบว่า การท่องเท่ียวเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศเป็นจ านวน
มากมายมหาศาล รวมถึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกัน นักท่องมีหลากหลายประเภทหลายช่วงวยั กลุ่ม คู่รัก ครอบครัว ปัจจุบนั
องคก์รต่างๆยงัมีการน าโปรแกรมท่องเท่ียวประจ าปีมาเป็นสวสัดิการให้กบับุคลากรภายในองคก์ร 
ซ่ึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความตอ้งการให้โปรแกรมน าเท่ียวมีกิจกรรม CSR ในคนในองค์กร
ร่วมกนัท า จากการไดป้ฏิบติังานจริงนั้น ท าให้ทราบวา่บริษทั ยิ้มละไมทวัร์ จ  ากดั มีความตอ้งการ
เส้นทางท่องเท่ียวและโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่จากเดิมและมีกิจกรรม CSR ด้วย 
ผูจ้ดัท าจึงเร่ิมศึกษาขอ้มูล เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบั CSR รวมถึงความตอ้งการของลูกคา้เพื่อจดัท า
โปรแกรมน าเท่ียว และไดพ้บวา่ ผาเก็บตะวนั จ.นครราชสีมา มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
มีจุดเด่นท่ีสามารถท ากิจกรรม CSR ได ้โครงงานเล่มน้ีจึงน าเสนอโปรแกรมน าเท่ียว “โอบรัก ปัน
ป่า ผาเก็บตะวนั” เป็นโปรแกรมท่ีมีการน าเท่ียวและยงัมีกิจกรรม CSR ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ และ
แตกต่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ การจัดท าโปรแกรมด าเนินไปตามขั้ นตอนและบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้อีกทั้งยงัเป็นแนวทางให้กับ บริษทั ยิ้มละไม ทวัร์ ในการจดัท าโปรแกรม
ท่องเท่ียวในคร้ังต่อไปอีกดว้ย  
 5.1.2 ปัญหาของโครงงาน  
  1) การประสานงานและการติดต่อกบัสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร มี
หลายขั้นตอน บางคร้ังมีการผิดพลาดจากการติดต่อส่ือสารท าให้เกิดปัญหาตามมาและการ
ด าเนินงานไม่อาจเป็นไปตามขั้นตอนได ้
  2) ผูจ้ดัท ายงัไม่มีประสบการณ์เพียงพอต่อการจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวมากนกั การ
ค านวณเส้นทางจึงมีความคาดเคล่ือนกบัเวลาท่ีก าหนด  
  3) ผดิพลาดในการด าเนินงานเอกสารส าคญั 
 
 
 



 5.1.3 การแกไ้ขปัญหา 
  1) ศึกษาขั้นตอน หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง วางล าดบัวธีิการ การติดต่อประสานงานตอ้ง
เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อระงบัขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน  
  2)  สอบถามและปรึกษาพนักงานพี่ เ ล้ียงรวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้และมี
ประสบการณ์ เพื่อขอขอ้มูลท่ีนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ได ้
  3) เอกสารส าคญัหากผิดพลาดจะเกิดปัญหาตามมา ดงันั้นการจดัท าจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
อยูใ่นความดูแลและผา่นการตรวจสอบจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งก่อน 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 การปฏิบติัสหกิจศึกษาระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่งฝ่ายประสานงาน บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ 
จ  ากัด ได้เรียนรู้ถึงระบบและขั้นตอนต่างๆ เอกสารส าคญัในสายงานของบริษทัท าเท่ียวท่ีเป็น
ประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงและการ
ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายในระยะเวลาท่ีมีขอบจ ากดั รวมถึงการออกปฏิบติังานจริงโดยการพา
ลูกค้าท่องเท่ียวตามโปรแกรมน าเท่ียวท าให้ได้เรียนรู้กับขั้นตอนบริการลูกค้า การศึกษาความ
ตอ้งการของลูกค้า และแนวทางในการป้องกันความผิดพลาด และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อใหก้ารน าเท่ียวสามารถด าเนินไปตามขั้นตอนต่อไปได ้
 5.2.1 ปัญหาของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
  1) ความผดิพลาดในการเตรียมงานบริการลูกคา้ 
  2) ไม่สามารถให้ข้อมูลแหล่องท่องเท่ียวเม่ือลูกค้าต้องการทราบได้ หรือใน
บางคร้ังขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวก็ยงัไม่มากพอ 
  3) ค  าท่ีใชเ้ฉพาะในสายงานน าเท่ียว เป็นค าศพัทท่ี์แปลกใหม่ ท าให้การติดต่องาน
ผดิพลาด 
 5.2.2 การแกไ้ขปัญหา 
  1) ศึกษาขั้นตอน การการปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อให้งานบริการเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว ้
  2) ศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง 
  3) เรียนรู้ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสายงานบริษทัจดัน าเท่ียว 
 
 
 
 
 



5.3 ข้อเสนอแนะ 
 งานบริษทัน าเท่ียว การติดต่อประสานงานเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะ หาก
ผิดพลาดจะท าให้เกิดปัญหาตามมาได้ รวมถึงงานไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งศึกษาและปฏิบติัไปตามขั้นตอนเพื่อลดขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน  รวมถึงตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนเสมอ  อีกทั้งงานบริการท าเท่ียวเป็นสายงานท่ีตอ้งการความอดทนสูงในเร่ืองการบริการ 
รวมถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวมีความจ าเป็นมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลก่อนเดินทางเสมอ 
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ภาพการฝึกปฏบิัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

1) งานดา้นเอกสารของบริษทั 
เอกสารส าคญัของบริษทัคดัแบ่งตามแฟ้มงาน เรียนรู้เอกสารทั้งหมด ท าความเขา้ใจและ

สามารถแบ่งประเภทของเอกสารได ้โตยแต่ละแฟ้มจะถูกจ ากดัชนิดของเน้ืองานในเอกสาร และ
แบ่งแยกตามความส าคญัและจ าพวกของเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ยานพาหนะ 
ใบก ากบัภาษี รายรับ – รายจ่าย ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ จดัเก็บเขา้แฟ้มงาน 

 

 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งรูปภาพการแยกเอกสารตามแฟ้มงาน 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

 
 

 

 

 

 

 



 

2) งานดา้นการติดต่อประสานงาน 

 เม่ือไดโ้ปรแกรมน าเท่ียวท่ีวางแผนไวข้า้งตน้แลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ การติดต่อขอขอ้มูลกบั
สถานท่ีเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร รถท่ีจะใชใ้นการเดินทาง รวมถึงการติดต่อกบัลูกคา้ เพื่อไม่ให้
เกิดขอ้ผิดพลาดขั้นตอนน้ีจึงส าคญัมากและตอ้งปฏิบติัตามล าดบัเพื่อระงบัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน
โดยขอ้มูลท่ีส่ือสารนั้นตอ้งถูกตอ้งทั้งในเร่ืองพยญัชนะและตวัเลขและขอ้มูลส าคญัต่างๆตามท่ีอีกฝ่าย
ส่ือสารมา 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งรูปภาพการติดต่อประสานงานต่างๆผา่นทางโทรศพัท ์ 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) งานดา้นเอกสารการออกทวัร์ 

1.เม่ือไดข้อ้มูลจากสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร และรถท่ีจะใชใ้นการเดินทาง

แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการท าเอกสารเพื่อจองท่ีพกั ร้านอาหาร รถ และใบขอเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอาจ

ตอ้งใช ้เอกสารชุดน้ีมีความส าคญัมากและจะผดิพลาดไม่ไดเ้น่ืองจากจะเกิดความเสียหายตามมา 

2.การเรียบเรียงโปรแกรมน าเท่ียว วนั เวลา และสถานท่ี ใหอ้อกมาเป็นก าหนดการเดินทาง 

3.การค านวนค่าใชจ้ากทั้งหมดเพื่อใหไ้ดร้าคาขายเสนอให้ลูกคา้ 

 

 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งรูปภาพการท าเอกสาร โปรแกรม ก าหนดการ 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

4.สมุดคู่มือการเดินทาง ภายในประกอบดว้ย รายช่ือสมาชิก เจา้หนา้ท่ี ก าหนดการเดินทาง และ

ขอ้มูลส าคญัของสถานท่ี ร้านอาหาร สาระน่ารู้ และการปฏิบติัตน รวมถึงขอ้แนะน าในการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 



 

5.แทกติดกระเป๋า โดยแต่ละใบจะมีช่ือลูกคา้อยู ่   

 
รูปท่ี 4 ตวัอยา่งรูปภาพการจดัท าสมุดคู่มือการเดินทาง 

( ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) งานดา้นการบริการ 

4.1 การตอ้งรับลูกคา้ ลงทะเบียน เก็บสัมภาระ และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนการเดินทาง 

และ ส่งลูกคา้ภายหลงัจากการเดินทางเสร็จส้ินลง 

 

รูปท่ี 5 ตวัอยา่งรูปภาพการรับลูกคา้ 

( ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

 4.2 ด าเนินงานกิจกรรมมอบความสนุกสนานใหก้บัลูกคา้ กิจกรรมสันทนาการ คือ กิจกรรมท่ี
บริษทัจดัใหลู้กคา้ร่วมสนุกกนั เป็นกิจกรรมริมชายหาดหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีจดัในห้องประชุมของท่ี
พกั  

 

 

รูปท่ี 6 ตวัอยา่งรูปภาพกิจกรรมสันทนาการริมชายหาด 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 



 

  4.3 กิจกรรมปาร์ต้ียามค ่าคืน คือ การร่วมรับประทานอาหารม้ือค ่า และมีกิจกรรมร้องร า 

และร่วมเล่นเกม 

 

รูปท่ี 7 ตวัอยา่งรูปภาพกิจกรรมยามค ่าคืน 

(ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

4.4 กิจกรรมความสนุกระหวา่งเดินทาง ร่วมเล่นเกมรับของรางวลั บนรถ รวมทั้งการ
บริการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง การเสิร์ฟอาหารวา่ง น ้าผลไม ้ขนม 

 
รูปท่ี 8 ตวัอยา่งรูปภาพกิจกรรมบนรถระหวา่งเดินทาง 

( ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 

 

 



 

4.5 การเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมกิจกรรมต่างๆ 

 

 

รูปท่ี 9 ตวัอยา่งรูปภาพการเตรียมความพร้อมกิจกรรมชายหาด 
( ท่ีมา : ผูจ้ดัท า )  

5) การเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกเดินทาง  
 5 .1 อุปกรณ์ท่ีใชบ้นรถ 
 5.2 อุปกรณ์ท่ีใชท้  ากิจกรรมสันทนาการ 
 5.3 อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ 
 

 

รูปท่ี 10 ตวัอยา่งรูปภาพการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ 

( ท่ีมา : ผูจ้ดัท า )  

 

 



 

6) งานประชุมสัมมนา  

 1. รับลงทะเบียนหนา้งาน และน าลูกคา้เขา้สู่งาน    

 

รูปท่ี 11 ตวัอยา่งรูปภาพการดูแลงานสัมมนา 

( ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน 

 3. รับมอบหมายงานคุมงานเบ้ืองหลงั แสง สี เสียง เวที 

  

รูปท่ี 12 ตวัอยา่งรูปภาพงานเบ้ืองหลงัการคุมแสง สี เสียง  

( ท่ีมา : ผูจ้ดัท า ) 



 

7) กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่ง 

 

รูปท่ี 13 บริษทั ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จ ากดั งานท่องเท่ียวประจ าปีของบริษทั 

(ท่ีมา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ) 

 

 

รูปท่ี 14 บริษทั ชิค คอร์ปอเรทอินเตอร์  งานท่องเท่ียวประจ าปี 

( ท่ีมา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ) 

 



 

 

รูปท่ี 15 บริษทั ไทยอินซูโฟม จ ากดั งานครบรอบ 30 ปี 

           ( ท่ีมา : บริษทั ยิม้ละไมทวัร์ จ  ากดั ) 
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