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บทคัดย่ อ
รายงานนี้ เป็ นการศึก ษาเกี่ ยวกับขั้นตอนการจัดกิ จกรรมพิเศษ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ“TQM ชวนร่ วมทริ ปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 สักการะ
สิ่งศักดิ์สิ ทธ์ วัดถ้ าเขาปูน ทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ แม่น้ าแคว @กาญจนบุรีกบั ดาราหนุ่ ม
ช่อง 7 สี จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ ” ซึ่งวิธีการศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาโดยการเรี ยนรู ้วิธีการจัดกิจกรรม
พิเศษจากการสังเกต สอบถาม ร่ วมคิดคอนเซป จนถึงเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนจากการทางานจริ ง ผลจาก
การศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมพิเศษประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอนการรับบรี ฟงานจาก
ลูกค้า 2) ขั้นตอนการเตรี ยมการ 3) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และ 4) ขั้นประเมินผล
การจัดกิจกรรมพิเศษเชิงท่องเที่ยว หากเป็ นกิจกรรมที่มีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ ผูจ้ ดั งานควรมีกล่องปฐมพยาบาลพื้นฐานเพื่อแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า หากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรื อเกิดอุบตั ิเหตุ ตัวอย่างเช่น ผูร้ ่ วมกิจกรรมเป็ นลมหรื อเกิดอุบตั ิเหตุจะสามารถเยียวยาและ
บรรเทาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นได้และการจัดกิจกรรมพิเศษเชิงท่องเที่ยวทางน้ า ผูจ้ ดั ควรจัดเตรี ยม
เสื้อชูชีพไว้สาหรับผูร้ ่ วมกิจกรรม หากเกิดอุบตั ิเหตุจะได้ป้องกันได้ทนั ท่วงที
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์น้ ี นอกจากจะได้พฒั นา
ทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้พฒั นาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริ งและได้บูรณาการองค์ความรู ้
จาการศึกษาเข้ากับการทางานในสถานประกอบการซึ่งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การ
ทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
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Abstract
This educational report elaborates step; how to organize a special activity. The main
purpose is to study this project “TQM invited you to take the train trip down the most memorable
train tract of The 2nd World War, pay respect to Kaw Poon Cave Temple and enjoy dinning among
River Kwai of Kanchanaburi Province atmosphere with the leading actor from channel 7, Jin Jina
Nawarat” In which, on this project of how to learn to organize special activities was learned by
observing, asking questions, coordinate the concept and learning from the real experience. And the
result shown that there are 4 steps in this project, 1) receive the briefing from customer 2) prepare
each step 3) proceed to follow each step that was prepare 4) evaluation
On organizing the special activity if involved traveling, team organizer should prepare first
aids kit in case of emergency like someone fainting or suffer from miner incident. If there was water
activities life jackets should always be stand by.
In 16 weeks of practicing working period. Besides developing skills on chosen career, team
organizer also get to work in real conditions, incorporated lessens in class to fitted working situation
so that can prepared them to be professional in the future.
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