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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อ : กองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร (สานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว)
ที่ต้ งั : 17/1 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
เบอร์ ติดต่อ และ เบอร์ แฟกซ์ : 02-225-7612-4 / 02-225-7615-6
อีเมลล์ : service@bangkoktourist.com
เว็บไซค์ : www.bangkoktourist.com/site/en/

รู ปที่ 3.1 แผนที่สถานประกอบการกองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร
วิสัยทัศน์ ขององค์ กร
“กรุ งเทพเมืองแห่งวัฒนธรรม” การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อคุณภาพระดับสากลและ
มาตรฐานที่ยงั่ ยืน
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พันธกิจขององค์ กร
การพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร โดยเน้นการมีส่วนร่ วมและตระหนักถึง
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ทอ้ งถิ่นและการพัฒนาคุณภาพของการท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานคร
เพื่อให้บรรลุมาครฐานสากล
นโยบายขององค์ กร
สร้างกรุ งเทพมหานครให้เป็ นมหานครระดับโลก ด้วยการจัดกิจกรรม Trade Show เพื่อพลิกฟื้ น
การท่องเที่ยวอย่างเร่ งด่วน

และพลิกฟื้ นเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานครด้วยกิจกรรมที่กระตุน้ ความ

สนใจและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเปลี่ยนกรุ งเทพมหานครเป็ นมหานครแห่งการค้าและการท่องเที่ยว
พัฒนาพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า โดยการจัดการร่ วมกับภาคเอกชน
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางน้ า
3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 วางแผนพัฒนา การท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งแผนพัฒนากรุ งเทพฯ
3.2.2 ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนและภาคเอกชนใน
การที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฟื้ นฟูและรักษาเว็ปไซค์
3.2.3 รักษาสภาพแวดล้อม สาหรับการท่องเที่ยวพร้อมกับ การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในสื่ อต่างๆ
3.2.4 พัฒนาบริ การการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร ให้ได้มาตรฐานสากล และอานวยความสะดวก
แก่นกั ท่องเที่ยวในศูนย์ขอ้ มูลการท่องเที่ยว
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
“แผนผังโครงสร้างหน่วยงานกองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร”
ผูอ้ านวยการกอง
ท่องเที่ยว
กลุ่มงานแผนงาน
การท่องเที่ยว

ฝ่ ายบริ หารงาน
ทัว่ ไป

กลุ่มงานส่งเสริ ม
การท่องเที่ยว

กลุ่มงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

หัวหน้าฝ่ าย
บริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ากลุ่มงาน
แผนงานการท่องเที่ยว

หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว

นักจัดการงานทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการ

นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชานาญการ

นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชานาญการ

นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชานาญการ

นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฎิบตั ิการ

นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวปฎิบตั ิการ

นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวปฎิบตั ิการ

นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวปฎิบตั ิการ

นายช่างศิลป์ ชานาญ
งาน

นักประชาสัมพันธ์
ชานาญการพิเศษ

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฎิบตั ิงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชานาญงาน

รู ปที่ 3.2 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาได้ปฏิบตั ิงานและได้รับมอบหมายหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.4.1 ให้ขอ้ มูล ตอบคาถาม เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และบอกเส้นทางการเดินทาง ไปยัง
สถานที่ต่างๆแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การ โดยประจาอยูท่ ี่ ซุม้ ประชาสัมพันธ์บริ เวณ
หน้าวัดพระแก้ว
3.4.2 บันทึกสถิติขอ้ มูลต่างๆของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การได้แก่ มาจากประเทศใดข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวต้องการคืออะไร เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางน้ า ธนาคาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว
ต่างจังหวัดเป็ นต้น
3.4.3 สรุ ปสถิติการใช้บริ การของนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน รวมยอดนักท่องเที่ยวในใบเก็บสถิติ
และรวบรวมแบบทดสอบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

รู ปที่ 3.3 รู ปพนักงานที่ปรึ กษา
ชื่อ : สิ โรตม์ แสงเจริ ญ
ตาแหน่ง : นักพัฒนาการท่องเที่ยวชานาญการ
แผนก : กลุ่มงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึงวันศุกร์ ที่ 28 สิ งหาคม 2558
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อโครงงาน
 โดยเริ่ มจากการสังเกตในขณะปฏิบตั ิงาน ว่าพบปั ญหาใด ของนักท่องเที่ยวที่ควรได้รับ
การแก้ไขหรื อพัฒนาให้ดีข้ ึนกว่าเดิม จากนั้น นามาวิเคราะห์และกาหนดหัวข้อของ
โครงงาน ระบุหวั ข้อโครงงาน รายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาศึกษาในขั้นตอน
ต่อไป
3.7.2 ศึกษาและเก็บข้อมูลโดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษา
 นาข้อมูลในแต่ละหัวข้อมาศึกษา และนามาปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่
ปรึ กษาว่า ควรเริ่ มจากจุดไหน และค้นคว้ารายละเอียดของข้อมูล จากการที่ได้ลงไปสารวจ
พื้นที่ในหลายๆพื้นที่
3.7.3 รวบรวมข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว บริ เวณที่กาหนด สารวจการเดินทาง เส้นทางเดินและสาย
รถประจาทาง
 สารวจเส้นทางเดิน และสายรถประจาทาง บริ เวณที่กาหนดขอบเขตไว้
3.7.4 คัดกรองข้อมูลที่สารวจและศึกษามา
 นารายละเอียดของพื้นที่ท้ งั หมด ที่ทาการสารวจพื้นที่ และที่ได้มีการรวบรวมจากแหล่ง
อ้างอิงต่างๆ เพื่อนามาคัดเลือกข้อมูล ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด และเกิดประโยชน์และ
ที่สาคัญต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั โครงงานมากที่สุด เพื่อนามาใช้ในการทาโครงงาน
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3.7.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 โดยการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสารวจ และรวบรวมมาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ มา
ทบทวนและเรี ยบเรี ยงอีกครั้ง เพื่อให้พนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้คาแนะนาเพิ่มเติม หากต้องมีการแก้ไข ในส่ วนต่างๆ และสามารถนา
ส่ วนไหนมาประกอบโครงงานได้บา้ งโดยดูจากความเหมาะสมและถูกต้อง
3.7.6 นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มในโครงงานและตรวจสอบความถูกต้อง
 นาข้อมูลที่ผา่ นการตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งมารวบรวมเป็ นรู ปเล่มและส่ งให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดตาม
ข้อกาหนดของโครงงานสหกิจศึกษา

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน
11 พ.ค. 58 มิ.ย. 58

1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
2. ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงาน
ที่ปรึ กษา
3. คัดเลือกและรวบรวมข้อมูล
4. คัดกรองข้อมูล
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
6. เรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่ม

ก.ค. 58

28 ส.ค. 58
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
-โทรศัพท์มือถือ
- คอมพิวเตอร์
3.8.2 ซอร์ ฟแวร์
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint
- โปรแกรม Photo Scape
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Edrawmax

