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บทคดัย่อ 

 ตามท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดก้  าหนดกลยุทธ์กระตุน้การเดินทางท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวกลุ่มกระแสหลกั ให้เดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศไทยให้มากยิ่งข้ึน ดงันั้น ททท.  

จึงก าหนดจดังาน “เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” ข้ึนในวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2562  ซ่ึงน าเสนอ

กิจกรรมในรูปแบบการจดัแสดงว่าว ท่ีมีความหลากหลายจากประเทศต่างๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง

ความสุขและความผกูพนัใหก้บัครอบครัว 

 ในปัจจุบนังาน “เทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย” มีกิจกรรมหลากหลายอย่าง ทางผูจ้ดัท า

เห็นว่าควรมีกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ความรับผิดชอบ   

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร การด าเนินการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี ผูจ้ดัท าได้

ศึกษาขอ้มูลจากรายงานสรุปผลเบ้ืองตน้งานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทยปี 2559-2561 แลว้พบวา่

เกิดขยะในงานข้ึนจ านวนมากโดยเฉพาะขวดพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม อีกทั้งยงัไม่มีการแยก

ประเภทของขยะ ผูจ้ดัท าโครงการเล็งเห็นถึงความส าคญัของขยะ จึงเกิดเป็น โครงการ CSR การจดัการ

ขยะในงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย ภายในงานมีการจดับูธ “ททท. แยก แลก ยิ้ม”  น าขยะ

มาร่วมและยงัมีจุดทิ้งขยะโดยการตั้งถงัขยะแบบแยกประเภทจ านวน 7 จุดรอบบริเวณงาน โครงการน้ีมี

การเพิ่มจุดรองรับขยะ เพิ่มจุดคดัแยกขยะ เพิ่มรอบการจดัเก็บขยะ และลดปริมาณขยะในงาน มีระบบ

จดัการขยะท่ีดีข้ึน จากกิจกรรมต่างๆของโครงการท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดความตระหนกัรับรู้ถึง



 
 

ประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้งโครงการเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เพิ่มมากข้ึน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มครอบครัวและกลุ่ม Gen-Y ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเทศกาล

ว่าวนานาชาติประเทศไทย ณ งานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย อ า เภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์  

ค าส าคัญ : เทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย / Corporate Social Responsibility / ททท. แยก แลก ยิม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Project Title :  CSR Project for Waste Management at Thailand International Kite Festival 

Credits  :  5 

By  :  Mr. Saharat Sarotthawadi 

Advisor  :  Mr. Chanchai Prakhinkit 

Degree  :  Bachelor of Arts (Hotel and Tourism Studies) 

Major  :  Tourism 

Faculty  :  Liberal Arts 

Semester / Academic Year :  2/2017 

Abstract 

The Tourism Authority of Thailand (TAT) has set a strategy to stimulate the tourism of 
mainstream tourists to travel in Thailand even more. Therefore, TAT has set an event, “The Thailand 
International Kite Festival” held on March 23-25, 2019 with kite performances from many countries 
with activities that create happiness and bonds with the families. 

There were many activities in the Thailand International Kite Festival, and was suggested 
that Corporate Social Responsibility or CSR should be added to increase social and environmental 
responsibility under good morals. From the study, there were many waste problems in the festival, 
especially plastic bottles and aluminum cans. The author established the project “CSR Project for 
Waste Management at Thailand International Kite Festival.” The event had a booth “TAT Yaek-laek-
yim,” with littering points organized by setting up 7 different sorting bins around the event area. This 
project made visitors realize the benefit of waste separation and environmental protection. This 
project also created the image of social and environment responsibility for TAT as well. The target 
was family tourists and Gen-Y people that visited the Thailand International Kite Festival at Hua Hin, 
Prachuap Kirikan.  
Keywords: Thailand International Kite Festival / Corporate Social Responsibility / TAT Yaek-laek- 
       yim  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ตามท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ก  าหนดกลยุทธ์กระตุ้นการเดินทาง
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มกระแสหลกั ให้เดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศไทยให้มากยิ่งข้ึน 
ดงันั้น ททท.  จึงก าหนดจดังาน “เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” ข้ึนในวนัท่ี 23-25 มีนาคม 
2562  ซ่ึงน าเสนอกิจกรรมในรูปแบบการจดัแสดงว่าว ท่ีมีความหลากหลายจากประเทศต่างๆ ซ่ึง
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสุขและความผกูพนัใหก้บัครอบครัว  

ในปัจจุบนังาน “เทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย” มีกิจกรรมในงานดงัต่อไปน้ี 1. แสดง
ว่าวนานาชาติ  2. สาธิตและนิทรรศการว่าวไทย 3. กิจกรรม DIY ส าหรับครอบครัว 4. จ  าหน่าย
อาหารในรูปแบบ Food Truck และอาหารเมนูทอ้งถ่ิน 5. การจ าหน่ายวา่วและคลินิกวา่ว ทางผูจ้ดัท า
เห็นว่าควรมีกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร การด าเนินการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการ
ท่ีดี ผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูลจากรายงานสรุปผลเบ้ืองตน้งานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทยปี 
2559 - 2561 แล้วพบว่าเกิดขยะในงานข้ึนจ านวนมากโดยเฉพาะขวดพลาสติกและกระป๋อง
อลูมิเนียม อีกทั้งยงัไม่มีการแยกประเภทของขยะ ผูเ้ขา้ร่วมงานมีการทิ้งขยะทุกประเภทรวมกนัโดย
ไม่แยก ท าให้ขยะท่ีสามารถน ามาใช้ใหม่ไดแ้ละขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลไดถู้กท้ิงรวมไปกบั
ขยะเปียก ท าให้ขยะเหล่านั้นไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู ้จ ัดท าโครงการเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของขยะ จึงเกิดเป็นโครงงาน (โครงการ CSR การจดัการขยะในงานเทศกาลว่าว
นานาชาติประเทศไทย) ภายในงานมีการจดับูธ “ททท. แยก แลก ยิม้”  น าขยะมาร่วมกิจกรรม โดย
การให้ผูร่้วมงานน าขวดน ้ าหรือกระป๋องอลูมิเนียมมาแลกเป็นคูปองลุ้นชิงของรางวลั หลงัจาก
กิจกรรมทั้งหมดเสร็จส้ิน จะน าขวดน ้ าท่ีไดไ้ปขายและน าเงินไปบริจาคให้ บา้นเด็กก าพร้า เพียง
ตะวนั อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในส่วนของกระป๋องอลูมิเนียมจะน าไปให้มูลนิธิขา
เทียม และยงัมีจุดทิ้งขยะโดยการตั้งถงัขยะแบบแยกประเภทจ านวน 7 จุดรอบบริเวณงาน โครงการ
น้ียงัท าให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดความตระหนกัรับรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแล
ส่ิงแวดล้อม    อีกทั้ งโครงการเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใหเ้พิ่มมากข้ึน  
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โดยโครงงานดังกล่าว หลังจากเสร็จส้ินโครงงานฯ ผูจ้ ัดท างานจะน าเสนอโครงการ            
“โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” ให้งานกิจกรรมนานาชาติ 
ฝ่ายกิจกรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการจดังาน
เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย ได้ใช้โครงการดงักล่าวขา้งตน้ไวเ้ป็นอีกหน่ึงขอ้มูลในการจดั
กิจกรรมในปีหนา้ต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อจดัท า “โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย” 
 1.2.2 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใหเ้พิ่มมากข้ึน 
 1.2.3 เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตของพืน้ทีก่ำรจัดท ำโครงกำร 
 สถานท่ีจดังานโรงเรียนนายสิบทหารบก อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

1.3.2 ขอบเขตของระยะเวลำกำรจัดงำน 
 ระยะเวลาการจดัเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 23 - 25  มีนาคม 

2562 
  
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 1.4.1 โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทยมีกิจกรรมท่ีเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)  

 1.4.2 สามารถสร้างความตระหนกัรู้ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้เห็นความส าคญัของการคดั
แยกขยะและการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
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1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 30,000 คน 
1.5.2 ไดโ้ครงการ CSR การจดัการขยะในงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย “ ททท.

แยกแลกยิม้ ” 
 1.5.3 มีการรับรู้ภาพลกัษณ์ด้านความรับผิดชอบและส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
 1.5.4 มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแลส่ิงแวดลอ้มของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการจัดท าโครงการ “โครงการ CSR การจัดการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติ        

ประเทศไทย” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความส าคญัของการคดัแยกขยะและส่งเสริมภาพลกัษณ์

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผูจ้ดัท า

ไดศึ้กษาทฏษฏี แนวคิด ขอ้มูล และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 การจัดการขยะ 

 2.1.1 ขยะมูลฝอย (Solid Waste)  

 ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษจากของท่ีเหลือใช้และส่ิงปฏิกูลต่างๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของ

มนุษยร์วมถึงพฤติกรรมต่างๆของมนุษยแ์ละสัตว ์รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือท่ี

อ่ืนๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขบัถ่าย การด ารงชีวิต และอ่ืนๆ (หนงัสือการจดัการขยะมูล

ฝอยชุมชนอยา่งครบวงจร, 2543) 

 2.1.2 ประเภทของขยะ 

 1. ขยะเปียก หมายถึง ขยะท่ีสามารถย่อยสลายไดง่้าย เช่น พืช ผกั ผลไม ้และเศษอาหาร 

เป็นตน้  

 2. ขยะแหง้ หมายถึง ขยะท่ียอ่ยสลายไดย้าก เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม

ขวดแกว้ โลหะ เศษผา้ ไม ้และยาง เป็นตน้  

 3. ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ สารเคมี ซากถ่าน ไฟฉาย หลอดไฟ วตัถุมีพิษ และขยะติดเช้ือจาก

สถานพยาบาล 

 2.1.3 ผลกระทบของขยะมูลฝอย  

 ปัญหากล่ินเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความร าคาญและสร้างความเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก

ให้แก่ชุมชนพกัอาศยั แหล่งน ้ าเน่าเสียจากการท่ีขยะมูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเป่ือยปะปนอยู่ เป็น

อนัตรายต่อการใช้ชีวิตของมนุษยแ์ละสัตวน์ ้ า รวมทั้งผลเสียในดา้นการใช้แหล่งน ้ า เป็นแหล่งท่ี

สามารถเพาะพนัธ์ุเช้ือโรคและท าให้เกิดสัตวน์ าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงวนั เป็นตน้ การก าจดัมูล

ฝอยท่ีไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกหลกัวิชาการอาจสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูท่ี้อาศยัขา้งเคียง รวมทั้ง
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ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ท าให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและ

เป็นระเบียบ และไม่น่าอยู ่ ในแง่การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนใน

การเก็บขนและก าจัดขยะ มูลฝอย ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ และค่า

รักษาพยาบาลหากประชาชนไดรั้บโรคภยัไขเ้จบ็จากพิษของขยะมูลฝอย 

 2.1.4 แนวทางจัดการขยะมูลฝอย  

 การก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวิชาการ เช่น การเผาขยะในเตาเผา การฝังกลบขยะอยา่ง

ถูกสุขลกัษณะ และการหมกัท าปุ๋ยจากขยะ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวธีิมีความแตกต่างกนัในดา้นตน้ทุนการ

ด าเนินงานการจกัการขยะ ความพร้อมขององคก์ร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นตน้  

จดัการขยะ โดยอาศยัหลกั 5 R คือ 

 1. Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีบรรจุภณัฑส้ิ์นเปลือง 

  2. Reuse การน ามาใชซ้ ้ า เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ กระดาษพิมพห์นา้หลงั เป็นตน้ 

 3. Repair การซ่อมแซมแกไ้ขส่ิงของต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านต่อได ้ 

 4. Reject การหลีกเล่ียงใชส่ิ้งท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ  

 5. Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ โดยน าไปผา่นกระบวนการ

ผลิตใหม่อีกคร้ัง  

 2.1.5 การคัดแยก เกบ็รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย  

 ในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จ าเป็นตอ้งมีการจดัให้มีระบบการคดัแยกขยะมูล

ฝอยประเภทต่างๆ โดยค านึงถึงลกัษณะองคป์ระกอบโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ากลบัไปใชป้ระโยชน์

ใหม่ สามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่แหล่งก าเนิด โดยจดัวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบ

การเก็บรวบรวมมูลฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัระบบการคดัแยกขยะมูลฝอย พร้อม

ทั้งพิจารณาควรจ าเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจดัต่อไป 

 2.1.6 หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

 ถงัขยะ เพื่อใหก้ารจดัเก็บขยะรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและ

ลดการปนเป้ือนของขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่จะตอ้งมีการตั้งจุด

รวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และแยกประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุง

บรรจุภายในถงัเพื่อสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดงัน้ี 
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 1. ถังขยะสีเขียว คือ ถังขยะท่ีย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ใบไม้  พืชผกั และขยะท่ี

สามารถยอ่ยสลายได ้

2.ถังขยะสีเหลือง คือ ถังขยะท่ีสามารถน ากลับมาใหม่ได้ เช่น ขวดน ้ า แก้ว กระป๋อง

อลูมิเนียม  

3.  ถังขยะสีน า้เงิน คือ ถงัขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก 

4.  ถังขยะสีแดง คือ ถังขยะท่ีเป็นพิษ เช่น กระป๋องสี แบตเตอร่ี ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  

ถุงขยะ ส าหรับคดัแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะตอ้งมีการคดัแยกรวบรวมใส่ถุงขยะ

มูลฝอยตามสีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสีย และยอ่ยสลายไดเ้ร็วสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได ้

เช่น ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

 2. ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได ้เช่น แกว้ กระดาษ 

พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 

 3. ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออ

เรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอนัตราย

ต่างๆ 

 4. ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายไม่ไดไ้ม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าการรีไซเคิล เช่น 

พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร 

 2.1.7 การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

 การลดปริมาณขยะมูลท่ีเห็นผลรับดีท่ีสุดคือการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิด

การปนเป้ือน ท าให้ไดว้สัดุเหลือใช้ท่ีมีคุณภาพสูง สามารถน าไป Reused-Recycle ไดง่้าย รวมทั้ง

ปริมาณขยะก าจดัท าลายมีปริมาณน้อยลงดว้ย ซ่ึงการคดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดนั้นตอ้ง

ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ส านกังาน บริษทั 

สถานท่ีราชการต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทั้งปริมาณ และลกัษณะสมบติัขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัด้วย 

ทั้งน้ีการคดัแยกขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการได ้4 ทางเลือก คือ 

 ทางเลือกท่ี 1 การคดัแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 

 ทางเลือกท่ี 2 การคดัแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 

 ทางเลือกท่ี 3 การคดัแยกขยะสด ขยะแหง้ และขยะอนัตราย (Three cans) 

 ทางเลือกท่ี 4 การคดัแยกขยะสดและขยะแหง้ (Two cans) 
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2.1.8 การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีข้ึนอยู่กับสภาพและลักษณะ

สมบติัของขยะมูลฝอยซ่ึงสามารถสรุปไดเ้ป็น 5 แนวทางหลกั ๆ คือ 

 1. การน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการน ามูลฝอยท่ี

สามารถคัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recyele)             

หรือแปรรูป (Reuse) ก็ได ้

 2. การแปรรูปเพื่อเปล่ียนเป็นพลงังาน (Energy Recovery) เป็นการน าขยะมูลฝอยท่ีสามารถ

เปล่ียนเป็นพลงังานความร้อนหรือเปล่ียนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใชป้ระโยชน์ 

 3. การน าขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหาร

ไปเล้ียงสัตว ์

 4. การน าขยะมูลฝอยไปปรับสภาพใหมี้ประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาดิน เช่น การน าขยะมูล

ฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมกัท าปุ๋ย 

 5. การน าขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นท่ีโดยน าขยะมูลฝอยมาก าจดัโดยวิธีฝังกลบอยา่งถูกหลกั

วชิาการ (Sanitary landfill) จะไดพ้ื้นท่ีส าหรับใชป้ลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นตน้ 

 

2.2 ความหมายของ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร โดยด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี มีรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (หนังสือ 

Corporate Social Responsibility, 2549) 

 2.2.1 ระดับของ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 ระดบั 1 Mandatory Level: ขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัตามกฎหมาย หมายถึง การท่ีธุรกิจมี

หนา้ท่ีตอ้งปฎิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค, 

กฎหมายเเรงงาน, ประกนัสังคม, การจ่ายภาษี เป็นตน้ 



8 
 

  ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจค านึงถึง

ความสามารถในด าเนินธุรกิจ การอยูร่อดของธุรกิจ และใหผ้ลตอบเเทนแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงก าไรท่ีไดน้ั้น

ตอ้งไม่ใช่ก าไรซ่ึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

 ระดบั 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสร้างผล

ก าไรแก่ผูถื้อหุ้น ตอบแทนผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีเหมาะสมและผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ส่ใจเพื่อให้สร้าง

ประโยชน์ตอบแทนให้กับสังคมให้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ๆท่ีอยู่รอบข้างท่ีมีความ

คาดหวงัวา่จะไดรั้บการดูเเลจากองคก์ร หรือเอาใจใส่จากผูป้ระกอบธุรกิจ 

 ระดบั 4 Voluntary Level: ความสมคัรใจ หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการปฏิบติั

ตามเเนวทางของ CSR ดว้ยความสมคัรใจไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคม ซ่ึงการประกอบธุรกิจอยูบ่น

พื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคญั 

 2.2.2 ประเภทของ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร เช่น การดูแลสวสัดิการพนกังาน, การผลิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม, ความ

รับผดิชอบต่อลูกคา้ 

 After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์รโดยตรง เช่น การเก็บขยะบริเวณชายหาด, การบริจาค

ทุนการศึกษา, การรณรงคส์ร้างจิตส านึก, การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

 As Process หมายถึง องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่มุ่งหวงั

ผลก าไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ 

 2.2.3 หลกัแนวคิดของ ประเภทของ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 1. การก ากบัดูเเลกิจการท่ีดี 

 2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

 3. การเคารพสิทธิและการปฎิบติัต่อเเรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 4. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

 5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 6. การดูเเลรักษาส่ิงเเวดลอ้ม 

 7. การเผยเเพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 
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 8. การจดัท ารายงานดา้นสังคมและส่ิงเเวดลอ้ม 

 

2.3 งานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ จัดงานเทศกาลว่าว

นานาชาติประเทศไทย จากการคาดการมีนกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมงานมากกว่า 3 หม่ืนคน และมีเงิน

สะพดัมากกว่า 40 ลา้นบาท ตลอด 3 วนัของการจดังาน ในงานมีกิจกรรมมากมาย ขบวนอาหาร 

Food Truck ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์หวัหิน จดัข้ึน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ าเภอหวัหิน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย เป็นกิจกรรมท่ีมีความสนใจ เหมาะสม

กบัการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวกลุ่มกระแสหลกั คาดว่างานน้ีสามารถสร้าง

แรงจูงใจ และเร่งการตดัสินใจท่องเท่ียวให้กบักลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาในการจดังานเป็นช่วงท่ี

นกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเทียวในภาคใต ้ท าให้เกิดรายไดก้บัคนในทอ้งถ่ิน สามารถขยายวนัใน

การพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวใหเ้พิ่มมากข้ึน ในงานมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1. การแสดงว่าวนานาชาติและและการแสดงว่าวไทย ชมว่าวจากทัว่ทุกภูมิภาคของโลก

มากกว่า 10 ประเทศท่ี จากนักว่าวมืออาชีพ อาทิ อิตาลี ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ จีน เป็นต้น มีว่าว       

ซุปเปอร์ฮีโร่ วา่วคาร์แรคเตอร์ 

2. การแสดง Revolution kite  

3. Stunt Kite ท่ีบินดว้ยความเร็วสูง โชวท์กัษะการบินขั้นสูง 

4. Kite Exhibition นิทรรศการท่ีเล่าเร่ืองเก่ียวกบัประวติัของวา่วไทย 

5. กิจกรรมภาพว่าว..เราวาด เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้การท าว่าวดว้ยตวัเอง วาดภาพ

ระบายสีบนวา่วของตวัเอง 

6. Boomerang Workshop เรียนรู้การท าบูมเมอแรง และวิธีการร่อนบูมเมอแรงให้หมุน

กลบัมาหาตวั  

7. Wind Garden กิจกรรมประดิษฐส์วนศิลป์ โดยใชว้า่วและวสัดุต่างๆ ท่ีเคล่ือนไหวไดด้ว้ย

ลม ท าใหเ้กิดเสียง เช่น กงัหนั โมบาย กระด่ิง ฯลฯ และชมการตกแต่ง wind garden ระดบัมืออาชีพ  

8.Family Fun Kite พื้นท่ีใหส้ าหรับการเล่นวา่วของครอบครัว 

9. Ring side Kite Tour กิจกรรมท่ีน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมวา่วในสนาม เพื่อสัมผสัวา่วได้

อยา่งใกลชิ้ด 
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10. Food truck กบัเมนู Signature ของหวัหิน การจ าหน่ายสินคา้และอาหาร OTOP จาก

ชุมชนแท้ๆ  มาใหชิ้มและช็อป 

11. ฟังเพลงสบายๆชิลๆชิคๆ สไตลห์วัหิน  

12. ตลาดวา่ว เป็นตลาดนดัวา่วท่ีใหญ่ท่ีสุด มีวา่วมาจ าหน่ายจ านวนมาก  

 

2.4 แนวคิดภาพลกัษณ์ขององค์กร 

2.4.1 ความหมายของภาพลกัษณ์  

ความหมายของภาพลกัษณ์ตามพจนานุกรม หมายถึงภาพท่ีเห็นในกระจกเงา ภาพท่ีเห็น

ผ่านจากกล้องส่องหรือภาพท่ีเกิดอยู่ในความนึกคิด พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถานได้

ก าหนดใหใ้ชค้  าวา่ "ภาพลกัษณ์" หรือ "จินตภาพ" แทน 

           ค  าว่า "ภาพพจน์" เป็นค าในภาษาไทยท่ีตรงกบัภาษาองักฤษว่า "Figure of Speech" ซ่ึง

หมายถึงการพูดท่ีเป็นส านวนโวหาร ท าให้นึกเห็นเป็นภาพ (พจนานุกรมฉบบับญัฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525, 2530 : 616) 

  2.4.2 ภาพลกัษณ์องค์กร    

ภาพลักษณ์องค์กร หมายถึงภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีมีต่อ

หน่วยงานนั้นๆ ทั้งน้ีการรับรู้หรือภาพดงักล่าวเป็นผลมาจากการกระท าของคนในองคก์รนั้นนัน่เอง 

ไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือการกระท า ดงันั้นการท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรให้ส าเร็จมากน้อย

เพียงไร จึงข้ึนอยูว่า่องคก์รนั้นมีสมาชิกในองคก์รเป็นเช่นไร 

       นั่นก็คือ หากในองค์กรใด มีสมาชิกท่ีเขม้แข็ง มีผลงานเป็นท่ีปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม        

มีการบริการท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธา ภาพขององคก์รท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ

ของประชาชนย่อมเป็นภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ มีผลให้การปฏิบติังานตามพนัธกิจและเป้าหมายของ

องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จ  แต่ในทางตรงข้าม หากองค์กรใดสมาชิกส่วนใหญ่ขาดความ

กระตือรือร้น ไม่ไดรั้บการพฒันาหรือไม่พฒันาตวัเอง ไม่รู้ทิศทางเป้าหมายในการปฏิบติังาน ยอ่ม

ส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือศรัทธาและความร่วมมือจาก

ประชาชน “ภาพลกัษณ์”  ขององคก์รยอ่มตกต ่ากลายเป็น “ภาพลบ ”ในท่ีสุด ภาพลกัษณ์สามารถท่ี

จะสร้างได้และแก้ไขได้ หากองค์กรใดมีภาพลักษณ์ท่ีดีอยู่แล้ว หน้าท่ีขององค์กรนั้นคือรักษา

ภาพลกัษณ์ท่ีดีดงักล่าวไวใ้ห้ยืนนานและพฒันาให้ดียิ่งๆข้ึน เพราะในโลกของการแข่งขนัการหยุด
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อยู่กบัท่ีคือการถอยหลงั  แต่ส าหรับองค์กรท่ีภาพลกัษณ์ปานกลางหรือไม่ดี แน่นอนว่าตอ้งรีบเร่ง

แก้ไขหรือปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ดี เพราะหากยิ่งช้าจะยิ่งแก้ไขยาก  การจะสร้างหรือแก้ไข

ภาพลกัษณ์เราตอ้งท าอยา่งไรบา้ง  เราคงตอ้งมาท าความเขา้ใจกบัลกัษณะพิเศษ (Character) หรือจะ

เรียกวา่ สัจธรรมของภาพลกัษณ์ ก็ได ้ 

 ขอ้แรกคือ ภาพลกัษณ์สามารถเปล่ียนไปตามสถานการณ์ องค์กรท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี  อาจ

เปล่ียนเป็นภาพลกัษณ์ในทางลบ หรืออาจจะเกิดจากข่าวลือหรือเหตุการณ์ท่ีรุนแรงเป็นท่ีสนใจของ

ประชาชน จึงท าใหภ้าพลกัษณ์ขององคก์รเปล่ียนไปได ้

 ขอ้ท่ีสอง ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีหรือภาพลกัษณ์ในทางลบแกไ้ขได้ยากและตกเป็นภาระของ

สมาชิกในองคก์รรุ่นหลงั การท่ีจะแกไ้ขภาพลกัษณ์นั้นข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา หรือเทคนิคและความเช่ือ

ขององคก์ร 

  ขอ้ท่ีสาม ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการโฆษณาหรือเกิดจากการตลาดนั้นจะไม่สามารถอยูไ่ด้

นาน แต่ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากผลท่ีเป็นรูปธรรมนั้นสามารถอยู่ไดน้าน ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนไดใ้น 2 

ทางคือ 1. เกิดจากความจริงขององคก์รท่ีกระท ามายาวนานจนสะสมเป็นภาพลกัษณืขององคก์ร ซ่ึง

ต้องใช้เวลาในการสร้างภาพลักษณ์นาน 2. ภาพลักษณ์เกิดจากการท าประชาสัมพนัธ์และใช้

การตลาดมาช่วยสร้างภาพลกัษณ์ การสร้างภาพลกัษณ์ดว้ยวิธีน้ีใชเ้วลานอ้ย ทั้งสองวิธีมีของดีและ

ข้อเสียต่างกัน หากใช้ทั้ งสองวิธีผสมกัน ก็ท  าดีจริงและมีการประชาสัมพนัธ์ด้วยนั้น ก็จะเกิด

ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

 การสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รให้ย ัง่ยืนในตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัมีการวางแผนท่ีดี 

ส่ิงท่ีควรท าเป็นอันดันแรกคือ ส ารวจภาพลักษณ์ขององค์กรจากบุคคลภาพนอกว่ามองว่า

ภาพลกัษณ์ของเรานั้นเป็นอย่างไง เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขภาพลกัษณ์ได้อย่างถูกตอ้งและตรงจุด 

องค์กรท่ีมีภารกิจหลกั เช่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีภารกิจหลกัหลายด้านหากสามารถ

ประเมินทัศนคติของประชาชนผู้รับบริการในแต่ละภารกิจได้ ก็จะท าให้สามารถปรับปรุง

ภาพลกัษณ์ไดต้รงจุดยิ่งข้ึน การท าประเมินนั้นตอ้งท าให้ครอบคลุมในทุกดา้น ทั้งน้ีเพราะองค์กร

ประกอบดว้ยหลายองคป์ระกอบท่ีหล่อหลอมเขา้ดว้ยกนั ผกูพนัและเก้ือหนุนกนั  หากองคป์ระกอบ

ใดบกพร่องอาจจะส่งผลใหอ้งคป์ระกอบอ่ืนเสียหายไปดว้ย องคป์ระกอบดงักล่าวไดแ้ก่ ผูน้  าองคก์ร 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน อาคารสถานท่ี ตลอดรวมไปถึงการให้บริการ  การเขา้ร่วมกิจกรรมสังคมของ

สมาชิกในองคก์ร เคร่ืองแบบ แมแ้ต่โลโกห้รือเพลงของหน่วยงาน ทั้งหมดน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
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ประเมินในแต่ละข้อ อันจะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไขหรือสร้างใหม่ต่อไปเพราะการสร้าง

ภาพลกัษณ์ตอ้งด าเนินการทุกแง่มุม จะเลือกด าเนินการเฉพาะส่วนไม่ได ้

         ภาพลักษณ์องค์กรนั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมาก สามารถท าให้องค์กรหรือหน่วยงานมี

ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของประชาชนและสังคม เกิดความเช่ือถือศรัทธาจากบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและ

จะท าใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานนั้น ๆ มีความเจริญกา้วหนา้ได ้

วิรัช  ลภิรัตนกุล(2544)  ไดก้ล่าววา่  การวางแผนประชาสัมพนัธ์เพื่อก าหนดขอบเขตของ

ภาพลกัษณ์ท่ีองคก์รหรือสถาบนัตอ้งการจะสร้างข้ึนในจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายนั้น  อาจ

ต้องเร่ิมต้นด้วยการส ารวจตนเองว่า  จุดยืนขององค์กรหรือสถาบันคืออะไร  และต้องการให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีภาพลกัษณ์ต่อองคก์รหรือสถาบนัของตนในทิศทางใด 

งานประชาสัมพันธ์ จึงถือเป็นงานสร้างภาพลักษณ์  เป็นการส่ือสารข้อมูลไปยัง

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนาแก่องค์กร  ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์จึงเป็น

วิธีการให้ข้อมูลข่าวสารโดยใช้รูปแบบต่างๆในการส่ือสารเพื่อให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเขา้ใจ  มีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์ร  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเขา้ใจผิด  สนบัสนุนนโยบายและการด าเนินงานขององคก์ร  

และเสริมสร้างความน่าเช่ือถือขององค์กร  อาจกล่าวไดว้า่  งานประชาสัมพนัธ์เป็นงานท่ีสามารถ

ช่วยใหก้ารด าเนินงานต่างๆขององคก์รประสบความส าเร็จได ้ หากแต่เป็นงานท่ีแยบยลและต่อเน่ือง  

ซ่ึงเป็นงานท่ีท าไดไ้ม่ง่ายนกั  แต่หากองค์กรมีวิธีการท่ีจะสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาประชาชน

กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม  ก็จะส่งผลให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ในจิตใจของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได ้

 

 

  

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3 . 1  ช่ื อ แ ล ะ ที่ ตั้ ง ข อ ง ส ถ า น ประกอบการ 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(Tourism Authority of Thailand) 

ท่ีมา : https://thai.tourismthailand.org 

 

สถานประกอบการ : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานใหญ่ 

ท่ีอยู ่: 1600 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02 250 5500 

โทรสาร   : 02 250 5511 

อีเมล ์      : center@tat.or.th 

เวบ็ไซต ์ : www. thai.tourismthailand.org 

เวลาท าการ : วนั จันท ร์ -วัน ศุ ก ร์ 

เ ว ล า  0 8 . 0 0 - 17.00 น. (ปิดท า

ก า ร วนัหยดุราชการ) 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีท าการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานใหญ่ 

ท่ีมา : https://thai.tourismthailand.org 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เกิดข้ึนจากพระราชด าริของพระเจา้บรมวงศ์เธอ 

กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน คร้ังทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ พระองค์ทรงสนพระทยั

เร่ืองการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ทรงส่งเร่ืองรวมเก่ียวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2537 เร่ิมมีการจดัตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน เพื่อท าหนา้ท่ีรับรองและ

ให้ความสะดวกแก่รักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศ

ไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างชาติ ส านกังานแห่งแรกตั้งอยูท่ี่สถานีรถไฟหวัล าโพง เม่ือพระเจา้บรม

วงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงยา้ยไปด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชยแ์ละ

คมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงยา้ยไปอยู่ท่ีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม แต่ยงัคง

ท างานร่วมกับกรมรถไฟ มีส านักงานอยู่ท่ีหน้าไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ปฏิบติังานด้าน

ส่งเสริมการท่องเท่ียว อบรมมคัคุเทศก ์ฯลฯ งานน้ีด าเนินต่อมาโดยไม่ไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาล 

ในปี พ.ศ. 2479 การส่งเริมการท่องเท่ียวได้เร่ิมข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือกระทรวงพาณิชยแ์ละ

คมนาคมเสนอโครงการบ ารุงสถานท่ีท่องเท่ียวอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย 3 ประการคือ 

1. งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเท่ียว  

2. งานรับรองนกัท่องเท่ียว 

3. งานบ ารุงสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั 

ทั้งน้ีไดเ้สนอใหจ้ดัรูปของสมาคมไปประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว้ย คณะรัฐมนตรีได้

ประชุมปรึกษากันแล้วมีมติรับหลักการของการบ ารุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเท่านั้ น โดยให้

กระทรวงพาณิชยฯ์ ไดรั้บมอบหมายใหก้รมพาณิชยซ่ึ์งมีแผนกส่งเสริมพาณิชยแ์ละท่องเท่ียวอยูเ่ป็น

ผูด้  าเนินการเร่ือยมา ปี พ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมโฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว ตลอดจนท่ีพกัอาศยัใหเ้ช่าและโรงแรม โดยเฉพาะในขั้นแรกให้เพ่งเล็งถึงเร่ืองการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้จะเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเท่ียวชม “งานแสดงพิพิธภณัฑ์สรรพสินคา้

ตะวนัออกไกล” ซ่ึงเปิดแสดงในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2493 และต่อมาก็ไดก้  าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของ

กรมโฆษณาการท่ีจะพิจารณาวางโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งหมด กรมโฆษณาการ ส านัก

นายกรัฐมนตรี และใหเ้รียกส่วนน้ีวา่ส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว  

 ปี พ.ศ. 2493 กิจการส่งเสริมการท่องเท่ียวต่ืนตวัมากข้ึน กรมโฆษณาการจึงได้ยกระดบั

ฐานะส านกังานส่งเสริมการท่องเท่ียวข้ึนให้มีฐานะเทียบเท่ากองเรียกว่าส านกังานท่องเท่ียว โดย
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พระราชกฤษฏีกาจดัวางระเบียบราชการกรมกรมโฆษณาการในส านกันกยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 ใน

ปี พ.ศ. 2501 จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน์ พกัรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่านได้ศึกษากิจการท่องเท่ียวดว้ยความสนใจ และด าริท่ีจะส่งเสริมอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวในประเทศไทยอย่างจริงจงั เน่ืองจากเล็งเห็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บจาก

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวซ่ึงก าลงัต่ืนตวัอยูใ่นทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ยเหตุท่ีประเทศ

ไทยมีทรัพยากรพร้อมท่ีจะพฒันาเพื่อการท่องเท่ียวอยู่แล้ว ประกอบกบัคนไทยมีวิถีชีวิต ศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีท่ีน่าสนใจ และความเป็นมิตรกับบุคคลทัว่ไป ส่ิงเหล่าน้ีล้วนดึงดูดใจให้

นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยอืนประเทศไทยทั้งส้ินหากมีการส่งเสริมอยา่งจริงจงั 

 ปี พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัตน์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงประกาศพระราช

กฤษฎีกาจดัแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพนัธ์ พ.ศ. 2502 โดยตดัส านกังานท่องเท่ียวออก แลว้

จดัตั้งองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2502 มีนายถนดั คอมนัตร์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

ต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียว ปี 2503 ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ได้

แต่งตั้งให้พลโท เฉลิมชยั จารุวสัตร์ (ยศขณะนั้น) เป็นผูอ้  านวยการองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2503 กิจการส่งเสริมการท่องเท่ียว

มีขอบข่ายงานกว้างขวางมาก จะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ จึงยา้ยมาเปิดด าเนินการ ณ 

ส านักงานถนนศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2503 และได้ประกอบพิธีเปิดองค์การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ในปี พ.ศ. 2505 การด าเนินขององค์การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวขยายตวัออกไปมากข้ึน จึงมีการเปิดส านกังาน ณ อาคาร 2 ถนนราชด าเนิน

กลางข้ึนอีกแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2505 ปี พ.ศ. 2506 พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์าร

ส่งเสริมการท่องเท่ียว (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2506 ก าหนดให้ อ.ส.ท. มีตราเป็รรูปพระปรางค์วดัอรุณ

ราชวรารามเบ้ืองบนมีรูปเคร่ืองบินบินผา่นพระปรางค ์เบ้ืองล่างมีรูปเรือพระท่ีนัง่สุวรรณหงส์ ทั้ง 3 

รูปน้ีอยู่ถายใตว้งกลม ในขอบวงกลมดา้นบนว่า อ.ส.ท. ท่ีขอบวงกลมดา้นล่างมีอกัษรวา่ Tourism 

Organization of Thailand และเติมค าวา่แห่งประเทศไทย ต่อทา้ยวา่องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว

ทุกแห่ง ในปี พ.ศ. 2510 ยา้ยท่ีท าการส่วนหน่ึงจากถนนศรีอยุธยาอยู ่ณ อาคาร สปอ. เดิม ขา้งสนาม

มวยราชด าเนิน ถนนราชด าเนินนอก  

 การก่อตั้งการท่องเท่ียวประเทศไทย (ททท.) ปี พ.ศ. 2522 ในการประชุมคร้ังท่ี 41 เม่ือวนัท่ี 

20 เมษายน พ.ศ. 2522 สภานิติบญัญติัแห่งชาติท าหนา้ท่ีรัฐสภาไดพ้ิจารณาร่างพระราชบญัญติัทั้ง 2 

ฉบบั แลว้ลงมติให้ประกาศใช้ร่างพระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เป็น

กฎหมายเพียงฉบบัเดียวและประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษเล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 ลงวนัท่ี 4 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ยกฐานะจากองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ข้ึนเป็น 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า ททท. และให้ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า Tourism 

Authority Of Thailand เรียกโดยยอ่วา่ TAT มีวตัถุประสงคแ์ละหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

 1. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตลอดจนการประกอบอาชีพของ       

คนไทยในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

 2.  เผยแพร่ประเทศในด้านความงามของธรรมชาติ  โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม การกีฬา และวฒันาการของเทคโนโลยีตลอดจนกิจการอย่างอ่ืนจะ

เป็นการชกัจูงใหมี้การเดินทางท่องเท่ียว 

 3. อ านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

 4. ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีแบะความเป็นมิตรไมตรีระหวา่งประชาชนและระหวา่งประเทศ 

โดยอาศยัการท่องเท่ียว 

 5. ริเร่ิมให้มีการพฒันาการท่องเท่ียว และพฒันาปัจจยัพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 วสัิยทศัน์ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

“ททท. เป็นผู ้น าในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม 

(Preferred Destination) อยา่งย ัง่ยนื” วสิัยทศัน์สะทอ้นถึงความมุ่งหมายของ ททท. ในการเป็นผูน้ าท่ี

จะส่งเสริมให้ประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีทั้งนกัท่องเท่ียวต่างชาติและนกัท่องเท่ียว

ไทยนึกถึง และเลือกมาท่องเท่ียวเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก และผลกัดนัการท่องเท่ียวสู่ความย ัง่ยืน

ภายในปี 2564 

 พนัธกจิ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 

1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์เพื่อเนน้คุณค่าการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

2. ขบัเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อสร้างความพึงพอใจ          

แก่นกัท่องเท่ียว สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3. พฒันาขอ้มูลเชิงลึกดา้นความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียว 

4. พฒันาให้ ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดา้นตลาดการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทย 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการ บริหารงานขององค์กร 

แผนผงัองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ   นายสนัติ ชุดินธรา         นางศรีสุดา วนภิญโญศกัด์ิ 

  รองผูว้า่การดา้นสินคา้                                รองผูว้า่การดา้นตลาดเอเชีย                          รองผูว้า่การดา้นตลาดยโุรป 

  และธุรกิจท่องเท่ียว                         และแปซิฟิกใต ้        ตะวนัออกกลาง และอเมริกา 

นายยทุธศกัด์ิ สุภสร                               

ผูว้า่การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ                              นายฉทัทนัต ์กญุชร ณ อยธุยา                                   นายนพดล ภาคพรต 

รองผูว้า่การดา้นส่ือสารการตลาด    รองผูว้่าการด้านนโยบายและแผน                   รองผูว้่าการด้านตลาดใน
ประเทศ 

                         นายจรัญ อน้มี                            นายศิริปกรณ์ เช่ียวสมุทร 

        รองผูว้า่การดา้นบริหาร                         ท่ีปรึกษา 
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3.4 ต าแหน่งงานลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

       3.4.1 ต าแหน่ง 

 นาย สหรัฐ สโรจถวดี แผนก/ส่วนงาน งานขอ้มูลกิจกรรม 

 

 3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 จดัพิมพเ์อกสาร 

 ส าเนาเอกสาร 

 รับ-ส่ง งานขอ้มูลกิจกรรม 

 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก 

 เดินทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ี 

 ลงขอ้มูลกิจกรรมในเวบ็ไซต ์https://thai.tourismthailand.org 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นายรุ่งโรจน์ ศรีเหรา   

ต าแหน่ง พนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว งานขอ้มูลกิจกรรม 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2561 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

 3.7.1 คิดหัวข้อโครงงานและศึกษาข้อมูลและรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ 

 คิดหัวขอ้โครงการจากการได้ทางไปปฏิบติังานนอกสถานท่ีและขอ้เสนอแนะต่างๆใน     

ใบประเมินผลกิจกรรม ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 3.7.2 ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษาเกีย่วกบัหัวข้อโครงการและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 ติดต่อประสานงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัหัวขอ้โครงการ รับค าแนะน าจากอาจารย ์  

ท่ีปรึกษา และด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 3.7.3 รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัโครงการ 

 ศึกษารายละเอียดและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

 3.7.4 ลงพืน้ทีเ่พือ่ศึกษารายละเอยีดการจัดโครงการ 

 ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษารายละเอียดการจดัโครงการ  

 3.7.5 น าข้อมูลทีไ่ด้จากการลงพืน้ทีม่าสรุปผล 

 น าข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีมาสรุปผล เช่น น าข้อมูลแผนผงัการจัดงานมาศึกษา

รายละเอียด  

 3.7.6 จัดท าเอกสารรายงานและงานการน าเสนอ 

 จดัท าเอกสารรายงานโดยการพิมพเ์อกสารตามล าดบัท่ี 5 บท และจดัท าแบบการน าเสนอ 

Power Point 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 

1. คิดหวัขอ้โครงการ      
2 .  ป รึกษาหัวข้อโครงการกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ี
ปรึกษา 

     

3. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ      
4. ลงพื้นท่ี      
5. สรุปผลขอ้มูล      
6. จดัท าเอกสารรายงานน าเสนอ      

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ภายในส านักงาน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

 โทรศพัทส์ านกังาน 

 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม Microsoft Office Word 

 โปรแกรม Microsoft Office Excel 

 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 

 3.8.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฎบิัติงานนอกสถานที ่  

 กลอ้งถ่ายภาพ 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการปฎบิัติโครงงาน 

 ในการน าเสนอโครงงาน “โครงการ CSR การจัดการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติ    

ประเทศไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ

องคก์ร ผูจ้ดัท าไดผ้ลจากการน าเสนอและค าช้ีแนะจากพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่านอ่ืนๆ 

 ผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอ โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทยใน      

วนัท่ี 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 สถานประกอบการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย โดยมีรายช่ือดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
นางสาวอรชร กมัพลาศิริ หวัหนา้งานขอ้มูลกิจกรรม 
นางสาวปุณยานุช กลา้รอญ พนกังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 6 
นายสุพจน์ ภทัรเสรี ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 
นายรุ่งโรจน์ พงษภ์กัดี ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 
นายธีรศกัด์ิ เจริญใหญ่ ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 
นางสาวจุฬามาศ ระรวยทรง ลูกจา้งโครงการงานขอ้มูลกิจกรรม 

ตารางท่ี 4.1 : รายช่ือพนกังานท่ีเขา้ร่วมการน าเสนอโครงงาน 

4.1 การน าเสนอโครงการ 

 หัวข้อการให้คะแนนมีดังนี ้

 1. รูปแบบของโครงงานเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย (20 คะแนน) 

 2. การน าเสนอโครงงาน (35 คะแนน) 

  2.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

  2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

  2.3 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม (5 คะแนน ) 

  2.4 รูปแบบในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

 3. โครงการท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง (30 คะแนน) 

4. โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แปลกใหม่ (15 คะแนน)   รวมทั้งหมด 100 คะแนน 
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โดย 100 คะแนน มีหลกัการพิจารณาคะแนนดงัน้ี 

 ขอ้มูลเน้ือหาโครงงานมีความสมบูรณ์ มีแหล่งท่ีมาท่ีอา้งอิงได ้

 เรียงล าดบัขั้นตอนถูกตอ้งชดัเจน 

 ส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงานมีความเหมาะสม และคณะกรรมการสามารถเขา้ใจเน้ือหา

ไดง่้าย 

 ใชต้วัอยา่งจริงในการน าเสนอโครงงาน 

 โครงการท่ีจดัท าข้ึนสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

 

4.2 วธีิการท าโครงการ 

 4.2.1 การเลอืกหัวข้อโครงงาน 

 ตามท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอ้งการกระตุน้การเดินทางไปท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวกลุ่มกระแสหลกั นั้นคือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวครอบครัวและกลุ่มนกัท่องเท่ียว Gen-Y ให้

ออกเดินทางไปเท่ียวในประเทศไทยใหเ้พิ่มมากข้ึน จึงก าหนดจดังาน เทศกาลวา่วนานาชาติประเทศ

ไทยข้ึน ในวนัท่ี 23-25 มีนาคม 2562 ผูจ้ดัท าเห็นว่าโครงการดงักล่าวควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม หรือ กิจกรรม Corporate Social 

Responsibility (CSR) ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากรายงานสรุปผลเบ้ืองตน้งานเทศกาลว่าว

นานาชาติประเทศไทยปี 2559 – 2561 แลว้พบว่า ในงานเกิดขยะข้ึนในงานจ านวนมาก มีขยะท่ี

สามารถน าไป  รีไซเคิลได ้และขยะทัว่ไปถูกทิ้งรวมกนั ผูจ้ดัท าเล็งเห็นความส าคญัของขยะ จึงเกิด

เป็น “โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย” โดยมีแนวคิดจดัท าบูธ 

“ททท.แยกแลกยิม้” ให้นกัท่องเท่ียวน าขยะมาร่วมกิจกรรมในบูธ และยงัมีจุดทิ้งขยะโดยการตั้งถงั

ขยะแบบแยกประเภทจ านวน 7 จุดโดยรอบบริเวณงาน 

 ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงใช้โครงการน้ีเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้มของการททท. อีกทั้งโครงงานน้ีเป็นการสร้างความตระหนกัรับรู้เร่ืองความส าคญั

ของการแยกใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ร่วมงาน 
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4.2.2 การรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัโครงงาน 

 รายงานสรุปผลเบือ้งต้นงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย ปี 2559 – 2561 

ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลจากรายงานสรุปผลเบ้ืองตน้งานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย ปี 

2 5 5 9 -2 5 6 1  แ ล้ ว พ บ ว่ า ใ น ง า น ย ั ง มี ข้ อ เ ส อ แ น ะ จ า ก นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี                                                          

1. การประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึงข่าวสารการจดังานยงัไม่เป็นไปอย่างกวา้งขวาง 2. ระบบเคร่ือง

เสียงยงัไม่มีประสิทธิภาพ บางคร้ังดงัเกินไป บางคร้ังเกิดเสียงสะทอ้น 3. กิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วม

งานสามารถมีส่วนร่วมไดย้งัมีน้อย ท าให้งานดูไม่คึกคร้ืนเท่าท่ีควร 4. ไม่มีป้ายแสดงก าหนดการ

ของกิจกรรมในงานท่ีชดัเจน 5. การประชาสัมพนัธ์เป็นภาษาต่างประเทศมีไม่มาก 6. มีการเปล่ียน

ก าหนดการโดยไม่ไดแ้จง้เหตุผลให้ทราบ ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมงานบางกลุ่มไม่ประทบัใจ 7. จุดท่ีให้ร่วม

กิจกรรม DIY อยูไ่กลจากจุดท่ีนิยมนัง่ชมวา่ว 8. การบริหารสถานท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

เช่น โดมมีขนาดใหญ่มากควรก าหนดกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม 9. ส่ิงอ านวยท าความสะดวกยงัมี

ไม่เพียงพอเช่น ถงัขยะและเกา้อ้ี  

 สถานทีใ่นการด าเนินงาน 

 ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลรายละเอียดการจดังานเทศว่าวนานาชาติประเทศไทย ซ่ึงจดัข้ึนใน

วนัท่ี 23-25 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึง

สถานท่ีจดังานมีความพร้อมในหลายดา้น ทั้งดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ลานส าหรับการน าวา่วข้ึน 

ด้านความปลอดภัย และด้านสถานท่ีในการจ าหน่ายอาหาร ฯลฯ การเลือกสถานท่ีจัดบูธ            

“ททท.แยกแลกยิ้ม” นั้นผูจ้ดัท าไดล้งพื้นท่ีปฎิบติังานจริงและศึกษารายละเอียดขอ้มูลจากแผนผงั

การจดังาน จึงเลือกโดมบริเวณท่ีจ าหน่ายอาหาร Food Truck และอาหารเมนูทอ้งถ่ิน เพราะเป็น

บริเวณท่ีเกิดขยะข้ึน นกัท่องเท่ียวสามารถน าขยะมาร่วมกิจกรรมไดง่้าย ท าให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว

ท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรมในบูธสูงข้ึน  

 ในส่วนของการตั้งถงัขยะทั้ง 4 ประเภท ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกสถานท่ี ท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวน

มากซ่ึงอาจเกิดขยะได ้โดยตั้งถงัขยะจ านวน 7 แห่ง ผูจ้ดัท าจึงตั้งถงัขยะไวเ้พื่อให้ง่ายต่อการทิ้งขยะ

ของนกัท่องเท่ียว 
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 กจิกรรมภายในงาน 

 กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในบูธ “ททท.แยกแลกยิม้”  

1. ให้นักท่องเท่ียวน าขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ อย่างเช่นขวดน ้ าพลาสติกและกระป๋อง

อลูมิเนียมจ านวน 5 ขวดหรือ 5 กระป๋องข้ึนไป น ามาแลกเป็นคูปองเพื่อน าไปจบัรางวลั  

2. ในบูธมีพิธีกรคอยให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยกขยะ ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัการแยกคดัขยะและการดูแลส่ิงแวดลอ้ม มีการเล่นเกมส์ตอบค าถามเพื่อ

ลุน้รับรางวลักระเป๋าผา้ททท.แยกแลกยิม้ 

3. มีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เฟสบุ๊คเพจ Thailand Festival ซ่ึงเป็นเพจท่ีลงข้อมูล

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆในประเทศไทย รวมถึงใชใ้นการถ่ายทอดสดกิจกรรมท่ี

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์เพจจะไดรั้บสมุดโน๊ตท่ีท า

จากกระดาษรีไซเคิล  

 

4.3 ข้อมูลโครงงานทีน่ าเสนอ 

โครงการ CSR การจัดการขยะในงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 

CSR Project Waste Management at Thailand International Kite Festival 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามท่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ก าหนดกลยุทธ์กระตุ้นการเดินทาง

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มกระแสหลกั ให้เดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศไทยให้มากยิ่งข้ึน 

ดงันั้น ททท.  จึงก าหนดจดังาน “เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” ข้ึนในวนัท่ี 23-25 มีนาคม 

2562  ซ่ึงน าเสนอกิจกรรมในรูปแบบการจดัแสดงว่าว ท่ีมีความหลากหลายจากประเทศต่างๆ ซ่ึง

เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสุขและความผกูพนัใหก้บัครอบครัว  

 ในปัจจุบันงาน “เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” มีกิจกรรมในงานดังต่อไปน้ี                

1. แสดงว่าวนานาชาติ  2. สาธิตและนิทรรศการว่าวไทย 3. กิจกรรม DIY ส าหรับครอบครัว              

4. จ  าหน่ายอาหารในรูปแบบ Food Truck และอาหารเมนูทอ้งถ่ิน 5. การจ าหน่ายวา่วและคลินิกวา่ว 

ทางผูจ้ดัท าเห็นวา่ควรมีกิจกรรม Corporate Social Responsibility  หรือ CSR ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเนน้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร การด าเนินการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการ
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จดัการท่ีดี ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลจากรายงานสรุปผลเบ้ืองตน้งานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย           

ปี 2559-2561 แล้วพบว่าเกิดขยะในงานข้ึนจ านวนมากโดยเฉพาะขวดพลาสติกและกระป๋อง

อลูมิเนียม อีกทั้งยงัไม่มีการแยกประเภทของขยะ ผูเ้ขา้ร่วมงานมีการทิ้งขยะทุกประเภทรวมกนัโดย

ไม่แยก ท าให้ขยะท่ีสามารถน ามาใช้ใหม่ไดแ้ละขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลไดถู้กท้ิงรวมไปกบั

ขยะเปียก ท าให้ขยะเหล่านั้นไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู ้จ ัดท าโครงการเล็งเห็นถึง

ความส าคญัของขยะ จึงเกิดเป็นโครงการ CSR การจดัการขยะในงานเทศกาลว่าวนานาชาติ   

ประเทศไทย ภายในงานมีการจดับูธ “ททท. แยก แลก ยิ้ม”  น าขยะมาร่วมกิจกรรมโดยการให้

ผูร่้วมงานน าขวดน ้ าหรือกระป๋องอลูมิเนียมมาแลกเป็นคูปองลุ้นชิงของรางวลั หลงัจากกิจกรรม

ทั้งหมดเสร็จส้ิน จะน าขวดน ้ าท่ีได้ไปขายและน าเงินไปบริจาคให้ บ้านเด็กก าพร้าเพียงตะวนั    

อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในส่วนของกระป๋องอลูมิเนียมจะน าไปให้ มูลนิธิขาเทียม 

และยงัมีจุดทิ้งขยะโดยการตั้งถงัขยะแบบแยกประเภทจ านวน 7 จุดโดยรอบบริเวณงาน โครงการน้ี

ยงัท าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแล

ส่ิงแวดล้อม อีกทั้ งโครงการเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใหเ้พิ่มมากข้ึน  

  โดยโครงงานดังกล่าว หลังจากเสร็จส้ินโครงงานฯ ผูจ้ ัดท างานจะน าเสนอโครงการ            

“โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” ให้งานกิจกรรมนานาชาติ 

ฝ่ายกิจกรรม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการจดังาน

เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย ได้ใช้โครงการดงักล่าวขา้งตน้ไวเ้ป็นอีกหน่ึงขอ้มูลในการจดั

กิจกรรมในปีหนา้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 ตราสัญลกัษณ์กิจกรรม ททท. แยก แลก ยิม้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 
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งานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ จัดงานเทศกาลว่าว

นานาชาติประเทศไทย จากการคาดการมีนกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมงานมากกว่า 3 หม่ืนคน และมีเงิน

สะพดัมากกว่า 40 ลา้นบาท ตลอด 3 วนัของการจดังาน ในงานมีกิจกรรมมากมาย ขบวนอาหาร 

Food Truck ในบรรยากาศสบายๆ สไตล์หวัหิน จดัข้ึน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ าเภอหวัหิน

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย เป็นกิจกรรมท่ีมีความสนใจ เหมาะสม

กบัการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวกลุ่มกระแสหลกั คาดว่างานน้ีสามารถสร้าง

แรงจูงใจ และเร่งการตดัสินใจท่องเท่ียวให้กบักลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาในการจดังานเป็นช่วงท่ี

นกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเทียวในภาคใต ้ท าให้เกิดรายไดก้บัคนในทอ้งถ่ิน สามารถขยายวนัใน

การพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียวใหเ้พิ่มมากข้ึน ในงานมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1. การแสดงว่าวนานาชาติและและการแสดงว่าวไทย ชมว่าวจากทัว่ทุกภูมิภาคของโลก

มากกว่า 10 ประเทศท่ี จากนักว่าวมืออาชีพ อาทิ อิตาลี ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ จีน เป็นต้น มีว่าว         

ซุปเปอร์ฮีโร่ วา่วคาร์แรคเตอร์ 

2. การแสดง Revolution kite  

3. Stunt Kite ท่ีบินดว้ยความเร็วสูง โชวท์กัษะการบินขั้นสูง 

4. Kite Exhibition นิทรรศการท่ีเล่าเร่ืองเก่ียวกบัประวติัของวา่วไทย 

5. กิจกรรมภาพว่าว..เราวาด เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้การท าว่าวดว้ยตวัเอง วาดภาพ

ระบายสีบนวา่วของตวัเอง 

6. Boomerang Workshop เรียนรู้การท าบูมเมอแรง และวิธีการร่อนบูมเมอแรงให้หมุน

กลบัมาหาตวั  

7. Wind Garden กิจกรรมประดิษฐส์วนศิลป์ โดยใชว้า่วและวสัดุต่างๆ ท่ีเคล่ือนไหวไดด้ว้ย

ลม ท าใหเ้กิดเสียง เช่น กงัหนั โมบาย กระด่ิง ฯลฯ และชมการตกแต่ง wind garden ระดบัมืออาชีพ  

8.Family Fun Kite พื้นท่ีใหส้ าหรับการเล่นวา่วของครอบครัว 

9. Ring side Kite Tour กิจกรรมท่ีน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปชมวา่วในสนาม เพื่อสัมผสัวา่วได้

อยา่งใกลชิ้ด 

10. Food truck กบัเมนู Signature ของหวัหิน การจ าหน่ายสินคา้และอาหาร OTOP จาก

ชุมชนแท้ๆ  มาใหชิ้มและช็อป 

11. ฟังเพลงสบายๆชิลๆชิคๆ สไตลห์วัหิน  

12. ตลาดวา่ว เป็นตลาดนดัวา่วท่ีใหญ่ท่ีสุด มีวา่วมาจ าหน่ายจ านวนมาก  
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 ดงันั้น ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการเพิ่มกิจกรรม CSR ท่ีเนน้ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กรเขา้ไปเป็นกิจกรรมเสริมให้กับงานเทศกาลว่าวนานาชาติ

ประเทศไทย โครงการน้ีท าให้การจดัการขยะในงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัสร้างการ

ตระหนกัรับรู้ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดค้  านึงถึงความส าคญัเร่ืองประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการ

ดูแลส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางโครงงาน “โครงการ CSR การจดัการขยะในงานเทศกาลว่าว

นานาชาติประเทศไทย”  

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัท า “โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย”  

 2. เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย (ททท.) ใหเ้พิ่มมากข้ึน 

 3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแลส่ิงแวดล้อม

ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 

ตัวช้ีวดั 

 1. จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 30,000 คน 

 2. การรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยเพิ่มข้ึน 

 3. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแลส่ิงแวดลอ้มของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เพิ่มข้ึน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นกัท่องเท่ียวกลุ่มครอบครัวและกลุ่มGen-Y ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในงานเทศกาลว่าว

นานาชาติประเทศไทย  
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ 30,000 คน 
2. ไดโ้ครงการ CSR การจดัการขยะในงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย “ ททท.แยก

แลกยิม้ ” 
 3. มีการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบและส่ิงแวดล้อมของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
 4. มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะและการดูแลส่ิงแวดล้อมของผูเ้ข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 
 

ก าหนดจัดงาน  

วนัเสาร์ท่ี 23 มีนาคม ถึง วนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 

 

พืน้ทีใ่นการด าเนินงาน  

โรงเรียนนายสิบทหารบก อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 แผนท่ีพื้นท่ีการจดังาน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย 2561 
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รายละเอยีดการตั้งจุดทิง้ขยะ  

จุดตั้งถงัขยะแบบแยกประเภท 4 ถงั ความจุ 60 กิโลกรัม จ านวน 7 จุด รวมทั้งส้ิน 28 ถงั คิด

เป็นความสามารถรองรับขยะได้ 1 ,680 กิโลกรัมต่อรอบ มีการเก็บขยะ 4 รอบ โดยเก็บขยะทุกๆ       

2 ชัว่โมง สามารถรองรับขยะไดป้ระมาณ 6,720  กิโลกรัมแต่วนั จดังาน 3 วนั กิจกรรมการจดังาน

รวมเป็นปริมาณขยะทั้งส้ิน 20,160  กิโลกรัมรอบบริเวณพื้นท่ีการจดังาน ในส่วนรถบรรทุกขยะ ใช้

รถบรรทุกขยะขนาดความจุ 1,000 กิโลกรัม วนัละ 4 คนัสามารถจดัเก็บขยะได ้4,000 กิโลกรัมต่อ

วนั  

ความหมายของสีถังขยะแต่ละประเภท 

1. ถงัขยะสีเขียว คือ ถงัขยะท่ียอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร ใบไม ้ พืชผกั และขยะท่ีสามารถ

ยอ่ยสลายได ้

2.ถังขยะสีเหลือง คือ ถังขยะท่ีสามารถน ากลับมาใหม่ได้ เช่น ขวดน ้ า แก้ว กระป๋อง

อลูมิเนียม  

3.  ถงัขยะสีน ้าเงิน คือ ถงัขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก 

4.  ถังขยะสีแดง คือ ถังขยะท่ีเป็นพิษ เช่น กระป๋องสี แบตเตอร่ี ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 ถงัขยะขนาด 60 กิโลกรัม แบบแยกประเภท 

ท่ีมา : http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html 

 

การตั้งถงัขยะค านวณจากผูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน 30,000 คน คาดวา่จะทิ้งขยะต่อคนอยูท่ี่ 0.3 

กิโลกรัม 1 ตลอดการจดังานทั้ง 3 วนั เป็นจ านวนขยะทั้งส้ิน 9,000 กิโลกรัม  

                                                           
1

 ท่ีมา อตัราเฉลี่ยการทิง้ขยะของคนไทย กรมควบคมุมลพิษ (2560) 
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รูปท่ี 4.4 จุดทิ้งขยะ 7 จุดโดยรอบบริเวณพื้นท่ีการจดังาน 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย 2561 

 

ป้ายส่ือความหมายบริเวณถงัขยะ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถทิ้งขยะไดทุ้กตอ้งตาม

ประเภทของขยะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 ป้ายส่ือความหมายบริเวณถงัขยะ 

ท่ีมา : http://www.chulazerowaste.chula.ac.th/garbage 
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รายละเอยีดจุดทีต่ั้ง บูธ ททท. แยกแลกยิม้  

บูธ ททท.แยกแลกยิม้ ตั้งอยูบ่ริเวณโดมใหญ่ บริเวณท่ีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็น

บริเวณท่ีมีจ านวนคนมาก เหมาะแก่การตั้งบูธ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 จุดท่ีตั้งบูธ ททท. แยกแลกยิม้ 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 ภาพรวมบูธ ททท. แยก แลก ยิม้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 
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การเดินทาง 

 โรงเรียนนายสิบทหารบก สถานท่ีจดังานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ติดกบัอุทยานราชภกัด์ิ)  

 รถยนต์ : จากตวัเมืองหวัหินระยะทาง 9.3 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลย 4 ผา่นอุทยาน

ราชภกัด์ิ เล้ียวขวาเพื่อเขา้สู่โรงเรียนนายสิบทหารบก 

 รถ Shuttle bus : สามารถข้ึนรถไดท่ี้ Market Village HuaHin โดยรถจะออกเดินทางทุกๆ

คร่ึงชัว่โมง เร่ิมตน้เวลา 11.00น. ถึง 18.00น.  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 รถบริการรับ-ส่ง 

ท่ีมา : http://www.patsornchaitour.com/allnewmanpatsornchai 

 

โครงการ CSR การจัดการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก      

อ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

การจดังาน 3 วนั ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

กิจกรรมในบูธ “ททท.แยกแลกยิม้” 

 กิจกรรม(ขยะแลกยิม้) 

 กิจกรรมให้ความรู้และตอบค าถามเก่ียวกับ CSR และการแยกขยะโดยพิธีกร                        

ประจ าบูธ (MC) 

 กดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival  
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ก าหนดการวนัที ่23 มีนาคม 2562 

11.00 น. เร่ิมกิจกรรมขยะแลกยิม้ บริเวณบูธ “ททท.แยกแลกยิม้” โดมใหญ่ (นกัท่องเท่ียว

สามารถร่วมกิจกรรมในบูธไดท้ั้งวนั) 

12.00 น.  กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 1)  

12.30 น.  เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 1) 

14.00 น. กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 2) 

14.30 น.  เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 2) 

16.00 น. กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 3) 

16.30 น. เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 3) 

18.00 น. ปิดกิจกรรม ในบูธ “ททท.แยกแลกยิม้” 
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ก าหนดการวนัที ่24 มีนาคม 2562 

11.00 น. เร่ิมกิจกรรมขยะแลกยิม้ บริเวณบูธ “ททท.แยกแลกยิม้” โดมใหญ่ (นกัท่องเท่ียว

สามารถร่วมกิจกรรมในบูธไดท้ั้งวนั) 

12.00 น.  กิจกรรมตอบค าถามพิธีกรให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 1) 

12.30 น.  เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 1) 

14.00 น. กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 2) 

14.30 น.  เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 2) 

16.00 น. กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 3) 

16.30 น. เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 3) 

18.00 น. ปิดกิจกรรม ในบูธ “ททท.แยกแลกยิม้” 
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ก าหนดการวนัที ่25 มีนาคม 2562 

11.00 น. เร่ิมกิจกรรมขยะแลกยิม้ บริเวณบูธ “ททท.แยกแลกยิม้” โดมใหญ่  

(นกัท่องเท่ียวสามารถร่วมกิจกรรมในบูธไดท้ั้งวนั) 

12.00 น.  กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 1) 

12.30 น.  เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 1) 

14.00 น. กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 2) 

14.30 น.  เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 2) 

16.00 น. กิจกรรมตอบค าถาม พิธีกรให้ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยก     

ขยะและความรู้เก่ียวกบั CSR (รอบท่ี 3) 

16.30 น. เร่ิมกิจกรรมกดไลคก์ดแชร์เฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival (รอบท่ี 3) 

18.00 น. ปิดกิจกรรม ในบูธ “ททท.แยกแลกยิม้ 
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กจิกรรมภายในบูธ “ททท.แยกแลกยิม้” 

1.  กจิกรรม(ขยะแลกยิม้)  

ให้นักท่องเท่ียวน าขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ อย่างเช่นขวดน ้ าพลาสติกและกระป๋อง

อลูมิเนียมจ านวน 5 ขวดหรือ 5 กระป๋องข้ึนไป น ามาแลกเป็นคูปองเพื่อน าไปจบัรางวลัในตูล้มจบั

รางวลั ลุ้นรับรางวลั กระเป๋าผา้ททท.แยกแลกยิ้ม หรือ ปากกาททท.แยกแลกยิ้ม และผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมตอ้งกดไลคเ์ฟสบูค๊ เพจ Thailand Festival 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 กิจกรรมน าขยะมาแลกของรางวลั 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย 2561  

 

2.  กจิกรรมให้ความรู้และตอบค าถามเกีย่วกบั CSR และการแยกขยะ โดยพธีิกรประจ าบูธ (MC) 

 มีพิธีกรใหค้วามรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการแยกขยะและความรู้เก่ียวกบั CSRกิจกรรมได้

ตระหนกัถึงความส าคญัการแยกขยะ มีการเล่นเกมส์ตอบค าถามเพื่อลุน้รับรางวลักระเป๋าผา้ททท.

แยกแลกยิม้หรือ ปากกาททท.แยกแลกยิม้ มีบทพิธีกรและบทบรรยาท (เอกสารอยูใ่นภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 พิธีกรในบูธกิจกรรมของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย 2561 
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3. กดไลค์กดแชร์เฟสบู๊ค เพจ Thailand Festival 

ให้นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในบูธกดไลคแ์ละกดแชร์เฟสบู๊ค เพจ Thailand Festival

เพื่อรับของรางวลัสมุดโน๊ตท าจากกระดาษรีไซเคิล  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 บูธกิจกรรมของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย 2561 
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รายละเอยีดงบประมาณ 

 1. ค่าอุปกรณ์การออกบูธ       39,000 บาท 

 2. ค่าหญา้เทียมส าหรับปูพื้น  140 × 18 ตรม.     2,520 บาท 

 3. ค่าเช่าตูล้มจบัรางวลั         5,000 บาท 

 4. ค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเสียง  1,500 × 3 วนั     4,500 บาท 

5. ค่าพิธีกรประจ าบูธ    2,500 × 3 วนั     7,500 บาท 

 6. ค่าเจา้หนา้ประจ าบูธ 5 คน  500 × 5 คน = 2,500 × 3 วนั    7,500 บาท 

 7. ค่าท่ีพกั 2 หอ้ง     500 × 2 หอ้ง = 1,000 × 3 วนั    3,000 บาท 

 8. ค่าเช่ารถตู ้1 คนั    2,000 × 3 วนั     6,000 บาท 

 9. ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง         3,000 บาท 

 10. ค่าจดัเก็บขยะ   5,000 × 3 วนั   15,000 บาท  

 11. ค่าของรางวลั กระเป๋าผา้  3,000 ใบ × 30 บาท   90,000 บาท 

  12. ค่าของรางวลั ปากกา   3,000 ดา้ม × 12 บาท   36,000 บาท 

 13. ค่าของรางวลั สมุดโน๊ต  3,000 เล่ม × 10 บาท  30,000 บาท 

 14. ค่าจดัท าฉลาก          1,000 บาท 

 15 ค่าท าป้ายประชาสัมพนัธ์        5,000 บาท 

รวม                   255,020 บาท 
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ผู้สนับสนุนโครงการ 

 เทศบาลเมืองหวัหิน  

ผูจ้ดัท าขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองหัวหินในการของถงัขยะแบบแยกประเภท 

ขนาด 60 กิโลกรัม เพื่อตั้งในในบริเวณโดยรอบงาน 7 จุด จ านวนถงัขยะ 28 ถงั  

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 ผูส้นบัสนุนโครงการ 

ท่ีมา : http://www.huahin.go.th/site 

การประชาสัมพนัธ์ 

 การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม “ททท.แยกแลกยิ้ม” เน่ืองจากฝ่ายกิจกรรม การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ได้มีเฟสบุ๊คเพจ Thailand Festivals ท่ีใช้ในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆท่ี          

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัข้ึน โดยเพจดงักล่าวมียอดผูติ้ดตามมากกว่า 74,000 คน ผูจ้ดัท า

โครงงานไดเ้ห็นวา่เป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธ์ิภาพ เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดรั้บทราบ

ถึงกิจกรรม “ททท.แยกแลกยิม้” และมาร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 ส่ือประชาสัมพนัธ์ เพจ Thailand Festivals  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/ThailandFestival 
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ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

รูปท่ี 4.14 ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 

ของรางวลั 

1. กระเป๋าผา้ ททท.แยกแลกยิม้ จ  านวน 3,000 ใบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 กระเป๋าผา้ททท. แยกแลกยิม้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 
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2. ปากกา ททท.แยกแลกยิม้ จ  านวน 3,000 ดา้ม 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 ปากกา ททท. แยก แลก ยิม้ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 

3. สมุดโน๊ต จ านวน 3,000 เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 สมุดโน๊ตจากกระดาษรีไซเคิล 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท าโครงการ 
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4.4 สรุปผลโครงงาน 

 4.4.1 ผลการน าเสนอโครงงาน 

คะแนนจาก นางสาวอรชร กมัพลาศิริ ต าแหน่ง หัวหน้างานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
รวม 

คะแนนที่
ได้ 

1. รูปแบบของโครงงานเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติ   
ประเทศไทย 

20 20 

2. การน าเสนอโครงงาน 
   2.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.3 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม (5 คะแนน) 
   2.4 รูปแบบในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

35 32 

3. โครงการท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 30 30 
4. โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 15 12 

คะแนนรวม 100 94 
ตารางท่ี 4.2 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 

คะแนนจาก นางสาวปุณยานุช กล้ารอญ ต าแหน่ง พนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ว 6 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
รวม 

คะแนนที่
ได้ 

1. รูปแบบของโครงงานเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติ   
ประเทศไทย 

20 19 

2. การน าเสนอโครงงาน 
   2.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.3 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม (5 คะแนน) 
   2.4 รูปแบบในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

35 33 

3. โครงการท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 30 29 
4. โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 15 15 

คะแนนรวม 100 96 
ตารางท่ี 4.3 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 
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คะแนนจาก นายสุพจน์ ภัทรเสรี ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
รวม 

คะแนนที่
ได้ 

1. รูปแบบของโครงงานเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติ   
ประเทศไทย 

20 20 

2. การน าเสนอโครงงาน 
   2.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.3 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม (5 คะแนน) 
   2.4 รูปแบบในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

35 30 

3. โครงการท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 30 30 
4. โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 15 15 

คะแนนรวม 100 95 
ตารางท่ี 4.4 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 

คะแนนจาก นายรุ่งโรจน์ พงษ์ภักดี ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
รวม 

คะแนนที่
ได้ 

1. รูปแบบของโครงงานเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติ   
ประเทศไทย 

20 19 

2. การน าเสนอโครงงาน 
   2.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.3 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม (5 คะแนน) 
   2.4 รูปแบบในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

35 33 

3. โครงการท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 30 30 
4. โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 15 14 

คะแนนรวม 100 96 
ตารางท่ี 4.5 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 
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คะแนนจาก นายธีรศักดิ์ เจริญใหญ่ ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
รวม 

คะแนนที่
ได้ 

1. รูปแบบของโครงงานเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติ   
ประเทศไทย 

20 20 

2. การน าเสนอโครงงาน 
   2.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.3 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม (5 คะแนน) 
   2.4 รูปแบบในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

35 30 

3. โครงการท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 30 30 
4. โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 15 10 

คะแนนรวม 100 90 
ตารางท่ี 4.6 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 

คะแนนจาก นางสาวจุฬามาศ ระรวยทรง ต าแหน่ง ลูกจ้างโครงการงานข้อมูลกจิกรรม 

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
รวม 

คะแนนที่
ได้ 

1. รูปแบบของโครงงานเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติ   
ประเทศไทย 

20 18 

2. การน าเสนอโครงงาน 
   2.1 ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.2 เอกสารท่ีใชใ้นการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 
   2.3 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม (5 คะแนน) 
   2.4 รูปแบบในการน าเสนอโครงงาน (10 คะแนน) 

35 33 

3. โครงการท่ีจดัท าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 30 30 
4. โครงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์แปลกใหม่ 15 13 

คะแนนรวม 100 94 
ตารางท่ี 4.7 ผลการใหค้ะแนนจากการน าเสนอโครงงาน 
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 4.4.2 สรุปผลการน าเสนอจากตารางการให้คะแนน  

ผลการน าเสนอโครงการ “โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติ    

ประเทศไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสร้างความตระหนกัรับรู้ให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นถึง

ประโยชน์ของการคดัแยกขยะและดูแลส่ิงแวดลอ้ม ภายในโครงการดงักล่าวมีการจดับูธ “ททท.แยก

แลกยิ้ม” มีกิจกรรมหลักในบูธ 1. กิจกรรม(ขยะแลกยิ้ม) น าขยะมาร่วมกิจกรรม โดยการให้

ผูร่้วมงานน าขวดน ้าหรือกระป๋องอลูมิเนียมมาแลกเป็นคูปองลุน้ชิงของรางวลั 2.กิจกรรมให้ความรู้

และตอบค าถาม เก่ียวกบั CSR และการแยกขยะ 3. กดไลคก์ดแชร์เฟสบู๊ค เพจ Thailand Festival 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ นกัท่องเท่ียวกลุ่มครอบครัวและกลุ่มGen-Y ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย สถานท่ีจดังาน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ าเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

โครงการมีการรูปแบบเหมาะสมกบังานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทยเฉล่ียอยูร่ะดบั

94.1 การน าเสนอโครงการมีเอกสารคือ เล่มโครงการและรูปแบบของการจดัโครงการ มีล าดับ

ขั้นตอนในการน าเสนอโครงการตามล าดบั  ช้ีแจง้รายละเอียดต่าง ๆอย่างชัดเจน มีการค านวณ

ค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการ การออกแบบบูธแบบสามมิติ ท าให้เขา้ใจในโครงการเขา้ใจไดง่้าย 

เห็นภาพโครงการค่อนขา้งชดัเจน และมีความน่าสนใจในการน าเสนอ นอกจากน้ีมีการเตรียมความ

พร้อมของอุปกรณ์และหอ้งประชุม ผูจ้ดัท าไดรั้บค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากพนักงานท่ีเขา้ร่วม

รับฟังการน าเสนอโครงการว่าโครงการน้ีสามารถน าไปใช้ได้จริงและเป็นโครงการท่ีแปลกใหม่

ส าหรับฝ่ายกิจกรรม ททท. 

 

 4.4.3 ข้อเสนอแนะจากการน าเสนอโครงงาน 

จุดทิ้งขยะนอกจากมีการตั้งถงัแยกแบบแบ่งประเภทแลว้ควรมีป้ายให้ขอ้มูลวา่ถงัน้ีทิ้งอะไร

ได้บ้าง และในส่วนของขวดและกระป๋องอลูมิเนียมควรมีป้ายบอกให้น าขยะส่วนนั้นไปร่วม

กิจกรรมท่ีบูธเพื่อรับของรางวลั ควรให้ MC ในบูธคอยให้ขอ้มูลของการแยกขยะแต่ละประเภท 

และให้หาร้านรับซ้ือขวดมารับขวดไปแบบวนัต่อวนัเพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเก็บไวเ้ยอะๆ ไดเ้ป็นการลด

หนา้ท่ีของเจา้ท่ีประจ าบูธ 

 



บทที ่5 

สรุปผลข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการ 

 5.1.1 สรุปผลโครงการโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์และขอบเขตทีต่ั้งไว้ 

 จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้ปฎิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ส านกังานใหญ่ ผูจ้ดัท าไดเ้ดินทางไปปฎิบติังานนอกสถานท่ีและศึกษาขอ้มูลรายละเอียดการจดังาน

เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทยนั่น จึงเกิดเป็นโครงงาน “โครงการ CSR การจดัการขยะใน

เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” จากการน าเสนอโครงการดงักล่าว ทาง ททท.ไดรั้บทราบถึง

รายละเอียดการท าโครงการวา่มีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้มของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพิ่มมากข้ึน และยงัสามารถสร้างความ

ตระหนกัรับรู้ถึงประโยชน์ของการคดัแยกขยะและการดูแลส่ิงแวดลอ้มให้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ       

โดยโครงงานดังกล่าวมีผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมมากกว่า  30 ,000 คน อีกทั้ งย ังได้บูธกิจกรรม                    

“ททท.แยกแลกยิม้” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มครอบครัวและกลุ่มGen-Y ท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวในงานเทศกาลวา่วนานาชาติประเทศไทย สถานท่ีจดังาน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก 

อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในวนัท่ี  23 - 25  มีนาคม 2562  

 โดยจากการท่ีผูจ้ดัท าได้น าเสนอโครงการท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนั้น ทางกอง

ส่งเสริมกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม มีความสนใจในโครงการเป็นอย่างมาก พร้อมให้ค  าแนะน าและ

ขอ้เสนอแนะโครงงาน “โครงการ CSR การจดัการขยะในเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย” 

โครงการน้ี เป็นโครงการท่ีแปลกใหม่และสามารถน าโครงการไปใชไ้ดจ้ริง  

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ปัญหาทีพ่บการปฏิบัติงานโครงการสหกจิศึกษา  

ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานโครงงานสหกิจศึกษา เน่ืองจากโครงงานท่ีท าเป็นการน างาน

เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทยมาเพิ่มกิจกรรมและต่อยอดให้งานน้ีดียิ่งข้ึน และผูจ้ดัท าได้

ปฏิบัติงานภายในงานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย แล้วพบว่ามีปัญหาในการจัดงาน

ค่อนขา้งมาก อาทิเช่น 1. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกทั้งจ  านวนถงัขยะและเกา้อ้ียงัมีไม่เพียงพอ
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กบัจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาร่วมงาน 2. ไม่มีประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้าจึงท าให้นักท่องเท่ียวไม่

ทราบถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 3. ระบบเคร่ืองเสียงยงัไม่มีประสิทธิภาพบางคร้ังเสียงดงัและเกิดเสียง

สะท้อน 4. ห้องน ้ าอยู่ไกลจากบริเวณท่ีแสดงว่าวซ่ึงเป็นจุดท่ีมีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ท าให้

นกัท่องเท่ียวเดินไกล 5. ลานจอดรถของนกัท่องเท่ียวขา้งค่อนไกลจากบริเวณงาน 6. ไม่มีป้ายแสดง

ก าหนดของกิจกรรมท่ีชดัเจน 7. กิจกรรมท่ีให้นกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรมยงัไม่จ  านวนมากท าให้

นักท่องเท่ียวรู้สึกไม่สนุกและไม่คึกคร้ืนเท่าท่ีควร 8. ฝุ่ นในงานมีค่อนขา้งมากเน่ืองจากจดังาน

บริเวณสนามหญา้ของโรงเรียนนายสิบทหารบก 9. จ  านวนวา่วท่ีแสดงไม่มีความแน่นอนเน่ืองจาก

ตอ้งอาศยัลมท่ีแรงในการน าวา่วข้ึนสู่ทอ้งฟ้า  

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การพิมพ์เอกสารแล้วไม่ได้ตรวจทานจึงท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน การไปส่งเอกสาร

บางคร้ังไม่มีผูเ้ซ็นรับท าให้หน่วยงานท่ีเซ็นรับบอกว่าไม่ได้รับเอกสาร การลงขอ้มูลในเวป็ไซต ์

thai.tourismthailand.org บ้างคร้ังไม่ได้อพัเดทข้อมูล การลืมติดบตัรนักศึกษาฝึกงานท าให้ไม่

สามารถผา่นประตูเขา้ไปได ้ และปัญหาการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office ท่ียงัไม่ช านาญเพียงพอ

อยา่งเช่น การใชสู้ตรในโปรแกรม Excel   

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

  เน่ืองจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็น

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จึงตอ้งท าความเขา้ใจในระเบียบต่างๆ เพื่อให้ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง     

การพิมพ์เอกสารหรือบนัทึกขอ้ความตอ้งมีการตรวจทานหลายคร้ังเพื่อให้ขอ้มูลหรือขอ้ความท่ี

พิมพล์งไปในนั้นถูกตอ้งและแม่นย  า การส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตอ้งมีการลง

ลายมือช่ือและวนัท่ีรับเอกสารทุกคร้ัง การลงข้อมูลกิจกรรมการจดังานหรือประเพณีต่างๆใน        

เวป็ไซต ์thai.tourismthailand.org เม่ือลงขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ยงัไม่ทราบวนัท่ีจดังานท่ีแน่นอนหรือยงั

ไม่ทราบก าหนดการท่ีแน่นอน ควรมีการอพัเดทขอ้มูลเม่ือได้ขอ้มูลท่ีครบถ้วนแล้วในภายหลัง     

การเขา้-ออกงานใหต้รงต่อเวลาเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากทาง ททท. ก าหนดให้

นักศึกษาฝึกงาน ไม่สามารถเข้าหรือออกงานก่อนเวลาได้  การติดบตัรนักศึกษาฝึกงานต้องติด

ตลอดเวลาเพราะเวลาไปส่งเอกสารจ าเป็นตอ้งใช้บตัรนกัศึกษาฝึกงานในการประทบับตัรท่ีประตู

ทุกคร้ัง และนกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความสามารถในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office  
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รูปขณะปฏบัิติงานสหกจิ 
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งานแถลงข่าว เทศกาลเทีย่วเมืองไทย คร้ังที ่38 ปี 2561  

ณ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปฏิบติังานในการเก็บขอ้มูลการแถลงข่าวเทศกาลเท่ียวเมืองไทย                                                
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งานเทศกาลเทีย่วเมืองไทย คร้ังที ่38 ปี 2561 ณ สวนลุมพนีิ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปฏิบติังานในการถ่ายภาพในงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย 
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งานแถลงข่าวเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย 2561 ณ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปฏิบติังานในการเก็บขอ้มูลการแถลงข่าวเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย 2561 
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เทศกาลตรุษจีน เยาวราช 2561 ณ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการเขา้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

และภาพการปฏิบติังานเทศกาลในบูธการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในเทศกาลตรุษจีนเยาวราช 2561 
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งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวงัดุสิตและสนามเสือป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปฏิบติังานในการตอนรับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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งานเลีย้งพระราชทาน ผู้ปฏิบัติงานในอุ่นไอรักคลายหนาว ณ ส านักพระราชวงั สนามเสือป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพในขณะเขา้ร่วมงานเล้ียงพระราชทาน ผูป้ฏิบติังานในอุ่นไอรักคลายหนาว 
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งาน Dropzone Festival Bangkok 2018 ณ วนัเดอร์เวลิด์ เอก็ซ์ตรีมพาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปฏิบติังานในงาน Dropzone Festival Bangkok 2018  
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งานไหว้ครูมวยไทยโลก คร้ังที ่14 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปฏิบติังานในการตอนรับแขก VIP และดูแลผงัท่ีนัง่ของแขก VIP ในการชมพิธีไหวค้รูมวย 
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งานเทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2561 จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการปฏิบติังานประจ าบูธ เทศกาล งานประเพณี และถ่ายภาพในงาน 
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ภาพอาจารย์ทีป่รึกษาสหกจิ ออกนิเทศนักศึกษาสหกจิ  
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ภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  
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ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบ 

 แบบประเมินการน าเสนอโครงการ 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารแนบ 

 ใบแสดงความคิดเห็นของพนักงานทีป่รึกษา 
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ภาคผนวก ง 

เอกสารแนบ 

 บทพธีิกรและบทบรรยาท 
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การจัดการขยะ 

-ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษของท่ีเหลือใชแ้ละส่ิงปฏิกูลต่างๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมรวมถึง

พฤติกรรมต่างๆของมนุษยแ์ละสัตว ์รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือท่ีอ่ืนๆ ทั้งจากการ

ผลิต การบริโภค การขบัถ่าย การด ารงชีวติ และอ่ืนๆ  

ประเภทของขยะ 

1. ขยะเปียก หมายถึง ขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง่้าย เช่น พืช ผกั ผลไม ้และเศษอาหาร เป็นตน้  

2. ขยะแห้ง หมายถึง ขยะท่ีย่อยสลายไดย้าก เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม

ขวดแกว้ โลหะ เศษผา้ ไม ้และยาง เป็นตน้  

3. ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี ซากถ่าน ไฟฉาย หลอดไฟ วตัถุมีพิษ และขยะติดเช้ือจา

สถานพยาบาล 

แนวทางจัดการขยะมูลฝอย  

 ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูก

สุขลกัษณะ และการหมกัท าปุ๋ย เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวิธีมีความแตกต่างกนัในดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน 

ความพร้อมขององคก์ร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นตน้  

จดัการขยะ โดยอาศยัหลกั 5 R คือ 

 1. Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีบรรจุภณัฑส้ิ์นเปลือง 

  2. Reuse การน ามาใชซ้ ้ า เช่น ขวดแกว้ กล่องกระดาษ กระดาษพิมพห์นา้หลงั เป็นตน้ 

 3. Repair การซ่อมแซมแกไ้ขส่ิงของต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านต่อได ้ 

 4. Reject การหลีกเล่ียงใชส่ิ้งท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษ  
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 5. Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ โดยน าไปผา่นกระบวนการผลิต

ใหม่อีกคร้ัง  

ถังขยะ 

 เพื่อให้การจดัเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเป้ือนของ

ขยะมูลฝอยท่ีมีศกัยภาพในการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่จะตอ้งมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย 

(Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถงัรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถงั

เพื่อสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดงัน้ี 

 1. ถงัขยะสีเขียว คือ ถงัขยะท่ียอ่ยสลายได ้เช่น เศษอาหาร ใบไม ้ พืชผกั และขยะท่ีสามารถยอ่ย

สลายได ้

2.ถงัขยะสีเหลือง คือ ถงัขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใหม่ได ้เช่น ขวดน ้า แกว้ กระป๋องอลูมิเนียม  

3.  ถงัขยะสีน ้าเงิน คือ ถงัขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก 

4.  ถังขยะสีแดง คือ ถังขยะท่ีเป็นพิษ เช่น กระป๋องสี แบตเตอร่ี ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  

ถุงขยะ  

ส าหรับคดัแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะตอ้งมีการคดัแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตาม

สีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสีย และยอ่ยสลายไดเ้ร็วสามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น 

ผกั ผลไม ้เศษอาหาร ใบไม ้

 2. ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ 

พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 
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 3. ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีมีอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออเรส

เซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอนัตรายต่างๆ 

 4. ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ ้มค่าการรีไซเคิล เช่น 

พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอลย์ท่ีเป้ือนอาหาร 

การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

 การลดปริมาณขยะมูลฝอยใหไ้ดผ้ลดีตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิด

การปนเป้ือน ท าให้ได้วสัดุเหลือใช้ท่ีมีคุณภาพสูง สามารถน าไป Reused-Recycle ได้ง่าย รวมทั้ง

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งน าไปก าจดัมีปริมาณนอ้ยลงดว้ย ซ่ึงการคดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด

นั้นตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ส านักงาน 

บริษทั สถานท่ีราชการต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทั้งปริมาณ และลกัษณะสมบติัขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

ทั้งน้ีการคดัแยกขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการได ้4 ทางเลือก คือ 

 ทางเลือกท่ี 1 การคดัแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 

 ทางเลือกท่ี 2 การคดัแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 

 ทางเลือกท่ี 3 การคดัแยกขยะสด ขยะแหง้ และขยะอนัตราย (Three cans) 

 ทางเลือกท่ี 4 การคดัแยกขยะสดและขยะแหง้ (Two cans) 

 

ค าถาม – ค าตอบ 

1.ขยะมูลฝอย (Solid Waste) คืออะไร 

ตอบ หมายถึง เศษของท่ีเหลือใช้และส่ิงปฏิกูลต่างๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของ

มนุษยแ์ละสัตว ์

2. ประเภทของขยะ มีกีป่ระเภท  
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ตอบ 3 ประเภท ขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะอนัตราย 

3. ขยะเปียก คืออะไร 

ตอบ ขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง่้าย เช่น พืช ผกั ผลไม ้และเศษอาหาร 

4. ขยะแห้ง คืออะไร 

ตอบ  ขยะท่ียอ่ยสลายไดย้าก เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียมขวดแกว้ โลหะ เศษผา้ ไม ้

และยาง 

5. ขยะอนัตราย คืออะไร 

ตอบ สารเคมี ซากถ่าน ไฟฉาย หลอดไฟ วตัถุมีพิษ และขยะติดเช้ือจาสถานพยาบาล 

6. หลกั 5 R มีอะไรบ้างยกตัวอย่าง มา 2 ตัวอย่างขึน้ไป  

ตอบ .1.Reduce การลดปริมาณขยะ 2. Reuse การน ามาใชซ้ ้ า 3. Repair การซ่อมแซมแกไ้ขส่ิงของต่างๆ 

ใหส้ามารถใชง้านต่อได ้4. Reject การหลีกเล่ียงใชส่ิ้งท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 5. Recycle การแปรสภาพและ

หมุนเวยีนน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่  

7. ถังขยะ มีกีส่ี่  

ตอบ 4 สี 

8. ถังขยะสีเขียว สามารถทิง้ขยะอะไรได้บ้าง 

ตอบ เศษอาหาร ใบไม ้ พืชผกั และขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้

9. ถังขยะสีเหลอืง สามารถทิง้ขยะอะไรได้บ้าง 

ตอบ ขยะท่ีน ากลบัมาใหม่ได ้เช่น ขวดน ้า แกว้ กระป๋องอลูมิเนียม  

10.  ถังขยะสีน า้เงิน สามารถทิง้ขยะอะไรได้บ้าง 
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ตอบ ขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้เช่น โฟม ถุงขนม พลาสติก 

11. ถังขยะสีแดง สามารถทิง้ขยะอะไรได้บ้าง 

ตอบ ถงัขยะท่ีเป็นพิษ เช่น กระป๋องสี แบตเตอร่ี ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
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ความหมายของ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ขององคก์ร โดยด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี มีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงเเว

ดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ระดับของ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 ระดบั 1 Mandatory Level: ขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัตามกฎหมาย หมายถึง การท่ีธุรกิจมีหนา้ท่ี

ตอ้งปฎิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค, กฎหมาย

เเรงงาน, ประกนัสังคม, การจ่ายภาษี เป็นตน้ 

  ระดับ 2 Elementary Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจค านึงถึง

ความสามารถในด าเนินธุรกิจ การอยู่รอดของธุรกิจ และให้ผลตอบเเทนแก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงก าไรท่ีไดน้ั้น

ตอ้งไม่ใช่ก าไรซ่ึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 

 ระดบั 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การท่ีธุรกิจสามารถสร้างผลก าไร

แก่ผูถื้อหุ้น ตอบแทนผูถื้อหุ้นในอตัราท่ีเหมาะสมและผูป้ระกอบธุรกิจไดใ้ส่ใจเพื่อให้สร้างประโยชน์

ตอบแทนให้กบัสังคมให้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะสังคมใกล้ๆ ท่ีอยูร่อบขา้งท่ีมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บ

การดูเเลจากองคก์ร หรือเอาใจใส่จากผูป้ระกอบธุรกิจ 

 ระดบั 4 Voluntary Level: ความสมคัรใจ หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่กบัการปฏิบติัตามเเน

วทางของ CSR ดว้ยความสมคัรใจไม่ไดถู้กเรียกร้องจากสังคม ซ่ึงการประกอบธุรกิจอยูบ่นพื้นฐานของ

การมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นส าคญั 

ประเภทของ Corporate Social Responsibility (CSR) 

 In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและ

ส่ิงแวดลอ้มขององค์กร เช่น การดูแลสวสัดิการพนักงาน, การผลิตท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม, ความ

รับผดิชอบต่อลูกคา้ 
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 After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ี

ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การเก็บขยะบริเวณชายหาด, การบริจาค

ทุนการศึกษา, การรณรงคส์ร้างจิตส านึก, การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

 As Process หมายถึง องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่มุ่งหวงัผล

ก าไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ 

 

ค าถาม-ค าตอบ 

1. CSR ย่อมาจากอะไร 

ตอบ CSR ยอ่มาจาก Corporate Social Responsibility  

2. CSR หมายถึงอะไร 

ตอบ ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร โดยด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและ

การจดัการท่ีดี มีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อนัน าไปสู่การ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3. ลองใหย้กตวัอยา่งกิจกรรม CSR ท่ีรู้จกั  

ตอบ เช่น การปลูกป่า การไปเก็บขยะท่ีชายหาด  

4. ระดบัของ CSR มีทั้งหมดก่ีระดบั 

ตอบ 4 ระดบั ระดบั 1Mandatory Level: ขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัตามกฎหมาย ระดบั 2 Elementary 

Level: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ระดบั 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ ระดบั 4 Voluntary 

Level: ความสมคัรใจ 

5. ประเภทของ CSR มีทั้งหมดก่ีประเภท 
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ตอบ 1. In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและ

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร 2. After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสังคม 

และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์รโดยตรง 3.As Process หมายถึง องคก์รท่ี

จดัตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่มุ่งหวงัผลก าไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศล

ต่างๆ 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

     

    รหสันกัศึกษา : 5704420003 

    ช่ือ – นามสกุล : นายสหรัฐ สโรจถวดี 

    คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

    สาขาวชิา :  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

    ท่ีอยู ่  : 219 ซอยเพชรเกษม 54    

       ถนนเพชรเกษม บางดว้นภาษีเจริญ 

       กรุงเทพมหานคร 10160 
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