บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากโครงงาน “บูรพาพาเพลิน เดินเที่ยวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรม จังหวัดนครนายก
กรณี ศึกษาบริ ษทั นิว ลัคกี้ทวั ร์ (ประเทศไทย) จากัด” นั้นจากปั จจุบนั การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็ นอุ ตสาหกรรมหนึ่ งที่สาคัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก และประเทศไทยยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นกั ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศได้รับความสนใจ กิจกรรมเพื่อการ
พักผ่อน และการท่องเที่ยวสามารถทารายได้ให้กบั ประเทศในลาดับต้นๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น ธุ รกิจร้านอาหาร ธุ รกิจโรงแรม รี สอร์ ท ธุ รกิจด้านยานพาหนะ ธุ รกิจนา
เที่ยว ธุ รกิจสิ นค้าที่ระลึก และการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการหมุนเวียน
และการกระจายรายได้ไปสู่ ภูมิภาค ทาให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่จากการเที่ยวส่ วนมากจาก
เมืองหลักเมืองดังในประเทศ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจึงคิดพัฒนาการท่องเที่ยวให้กระจายสู่
เมืองรอง และเน้นการท่องเที่ยวชุ มชนให้มากขึ้น กระจายโอกาสในเชิ งรายได้ให้สู่เศรษฐกิ จและ
กระตุน้ ให้เกิดการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุล จึงได้
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ ที่พกั ร้านอาหาร อย่างละเอียดและหลาย
ขั้นตอน
หลัง จากการดาเนิ นการท าโครงการเสร็ จสมบู รณ์ แล้วนั้น ทาให้ตวั ผูจ้ ดั ท าเองได้มี ก าร
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับข้อมูลของเมือรอง การจัดทาโปรแกรมการเดินทาง การกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยว
การศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ แหล่ ง ท่ องเที่ ย วของจัง หวัดนครนายกกับ สระแก้ว และเมื่ อโปรแกรมการ
เดิ น ทางเสร็ จ สมบู ร ณ์ บ ริ ษ ัท มี โ ปรแกรมการเดิ น ทางให้ ลู ก ค้า เพิ่ ม ขึ้ น และถ้า มี ก ารวางขาย
ก็จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ทางบริ ษทั อีกด้วย
5.1.2 ปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ข้อมูลบางอย่างไม่มีแน่ ชดั จึงจาเป็ นต้องปรึ กษามัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นและที่
ปรึ กษาโครงงานดังนี้
 สถานที่ท่องเที่ยว : ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่มีขอ้ มูลที่แตกต่างกันจึงจาเป็ นที่ตอ้ ง
ปรึ กษามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
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 ยานพาหนะ : ในการจัดรายการนาเที่ยวแต่ละครั้งใช้ยาพาหนะไม่เหมือนกันจึงจาเป็ นต้อง
ปรึ กษาที่ปรึ กษาโครงงานเพื่อดูความเหมาะสม
 ที่พกั แรม : จะต้องคานวณถึงจานวนนักท่องเที่ยวที่มาว่ามีจานวนเท่าใด และต้องดูความ
เหมาะสมว่าควรใช้พี่พกั ไหนให้เหมาะสม
 ร้านอาหาร : ในเรื่ องของร้ านอาหารนั้นดูจากสถานที่ใกล้และความเหมาะสมกับจานวน
นักท่องเที่ยว
5.1.2.2 การจัดโปรแกรมนาเที่ยวบูรพาพาเพลิน เดิ นเล่นเมืองรอง ลดหย่อนภาษี จังหวัด
นครนายก กรณี ศึกษาบริ ษทั นิ ว ลัคกี้ ทวั ร์ (ประเทศไทย) จากัด อาจใช้ระยะที่ ยาวพอสมควรไม่
เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวระยะยาว
5.1.3 ข้ อเสนอแนะต่ อโครงงาน
5.1.3.1 ในการให้ขอ้ มูลแต่ละครั้ง ควรตรวจสอบความถูกต้องของงานอย่างละเอียดก่อน
เผยแพร่ เพื่อรักษาประสิ ทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
5.1.3.2 ในการออกทัวร์ แต่ละครั้ง ทางบริ ษทั จะต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ
สถานที่ ท่ องเที่ ย วในประเทศก่ อนที่ จะพาลู ก ทัวร์ เดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย ว เช่ น สภาพภู มิ อากาศ
สภาพแวดล้อม การจราจร และการเปลี่ยนแปลงของสถานที่แต่ละที่ ณ ปั จจุบนั ให้ทนั อยูเ่ สมอเพื่อ
ลดการเกิดปั ญหาขึ้น
5.2. สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับความรู ้และข้อมูลใหม่ๆ ของการประกอบธุ รกิจนาเที่ยว และแนวทาง
การเป็ นมัคคุเทศก์เพิ่มขึ้น
5.2.1.2 สามารถปรับตัวในการทางานให้เข้ากับพนักงานบริ ษทั ได้
5.2.1.3 ได้มีโอกาสออกฝึ กปฏิบตั ิงานเรี ยนรู ้การเป็ นมัคคุเทศก์จากการออกทัวร์
5.2.1.4 ได้ฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5.2.1.5 ได้มีโอกาสนาความรู ้ที่เรี ยนมานั้น ประยุกต์ใช้ในการฝึ กงานได้จริ ง
5.2.1.6 ได้รู้จกั รักษาโอกาสต่างๆไว้ โดยไม่ตดั สิ นทุกอย่างแค่ความคิดตัวเอง
5.2.2 ข้อเสนอแนะ
จากที่ได้ไปปฏิ บ ตั ิ สหกิ จศึ กษานั้น ได้รับข้อมูล และความรู ้ เกี่ ยวกับระบบการ
ทางานจริ งเป็ นอย่างมาก แต่ควรจัดระบบใหม่ให้ครอบคลุมและควรรับบุคคลากรเพิ่มให้มากกว่าที่
เป็ นอยู่ ณ ตอนนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพที่ดีให้กบั บริ ษทั เพราะอาจทาให้มีผลกระทบที่เสี ยหายเกิดขึ้นได้
ควรจัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้ามากยิง่ ขึ้น

