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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิ บตั ิงานในกองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานครในตาแหน่ ง
นักประชาสัมพันธ์ ทาให้ผูจ้ ดั ทาได้ทราบถึงปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้
บริ การจึงได้จดั ทาโครงงานเรื่ อง คู่มือท่องเที่ยว “ชมแหล่งวัฒนธรรมเที่ยวคลองบางหลวง
(Sightseeing on Source of Culture at Klong Bang Luang)” ซึ่งโครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ สาหรับนักท่องเที่ยวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากขึ้น
2. ทาให้ง่ายและสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในกรุ งเทพมหานครมากขึ้น
3. ลดปัญหาการถูกหลอกให้ไปใช้บริ การเรื อเช่าเหมาลา
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ในเก็บรวบรวมข้อมูลต้องใช้เวลามาก จึงทาให้ระยะเวลาในการศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอ ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงเลือกเฉพาะข้อมูลที่น่าสนใจ
และเป็ นประโยชน์ นักท่องเที่ยว
5.1.2.2 ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว มีจานวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
5.1.2.3 ข้อมูลบางส่ วนที่คน้ หาและศึกษาเพิ่มเติมมาจากอินเตอร์ เน็ต ดังนั้นอาจทา
ให้ขอ้ มูลอาจมีการบิดเบือนไปบ้าง จึงแก้ไขโดยการปรึ กษากับพนักงานที่
ปรึ กษาและลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 มีขอ้ มูลของแหล่งท่องเที่ยวเป็ นจานวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
จึงต้องใช้เวลานานพอสมควรในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
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5.1.3.2 ผูจ้ ดั ทาต้องลงพื้นที่จริ งในการหาข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและเป็ น
ปัจจุบนั มากที่สุด
5.1.3.3 ผูจ้ ดั ทาเห็นว่าควรมีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากกว่านี้
5.1.3.4 เพื่อให้โครงงานมีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นผูจ้ ดั ทา
ควรต้องปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาอย่างสม่าเสมอ
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงาน

ที่กองการท่องเที่ยวกรุ งเทพมหานคร

ในตาแหน่งนัก

ประชาสัมพันธ์ ทาให้ได้รับประสบการณ์จริ งในการทางาน ตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยัง
ได้รับการช่วยเหลือจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เป็ นอย่างดี รวมทั้ง ได้รับคาปรึ กษามากมายในส่ วน
ของการจัดทาโครงงาน รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ซึ่ งการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ถือเป็ น
ประสบการณ์ที่ดีและให้ความรู ้อย่างมาก

ในการที่จะไปปฏิบตั ิงานในองค์กรอื่นๆในอนาคตได้

อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับประสบการณ์จริ งจากชีวิตการทางาน ได้เรี ยนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับ
ผูอ้ ื่นการทางานรวมกันเป็ นกลุ่ม
5.2.1.2 พัฒนาทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
5.2.1.3 ฝึ กความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5.2.1.4 พัฒนาทักษะในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นและนักท่องเที่ยว
5.2.1.5 ฝึ กการควบคุมอารมณ์และฝึ กความอดทนต่อปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
5.2.1.6 พัฒนาทักษะในด้านการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี
5.2.1.7 ฝึ กให้เป็ นคนมีระเบียบวินยั และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆขององค์กร
5.2.1.8 ฝึ กให้เป็ นคนตรงต่อเวลามากขึ้น
5.2.1.9 ฝึ กให้มีสมาธิ เพิ่มมากขึ้น
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในช่วงแรกของการปฏิบตั ิงาน
เกิดปั ญหาในการสื่ อสารเนื่องจากสาเนียง
ในการสื่ อสาร ภาษาอังกฤษ ของนักท่องเที่ยว มีความแตกต่างกันเช่น
นักท่องเที่ยวอังกฤษ ฝรั่งเศส เอเชีย ฯลฯ จึงทาให้ ผูจ้ ดั ทาต้องใช้ทกั ษะด้านการ
ฟังและการสื่ อสารอย่างมาก
5.2.2.2 ปัญหาด้านข้อมูลที่ให้บริ การ มีไม่ครบถ้วนจึงทาได้แค่เพียงส่ งต่อหน้าที่แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทน เช่น นักท่องเที่ยวถามถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของ
จังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุ งเทพฯ จึงแก้ไขโดยการแนะนาให้ติดต่อการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
5.2.2.3 นักท่องเที่ยวบางส่ วนไม่สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้เลย จึงแก้ไขโดยการ
ใช้เครื่ องมือสื่ อสาร อิเล็คทรอนิค ในการช่วยเหลือ
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานควรมีความรู ้ภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดีและควรเรี ยนรู ้ภาษาอื่นๆ
เพิ่มเติม
5.2.3.2 ผูท้ ี่ตอ้ งการจะปฏิบตั ิงานในตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์น้ ีควรมีทกั ษะการ
สื่ อสารชนิดอื่นและมีไหวพริ บในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5.2.3.3 ฝึ กปฏิบตั ิงานควรให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแม่นยาแก่นกั ท่องเที่ยวเพื่อลดปั ญหาใน
การร้องเรี ยนและเกิดข้อผิดพลาดต่างๆซึ่ งจะเป็ นการสร้างความเสี ยหายแก่
องค์กรได้
5.2.3.4 ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานควรเรี ยนรู ้ลกั ษณะการทางานในองค์กร
5.2.3.5 ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานควรเตรี ยมความพร้อมก่อนไปฝึ กปฏิบตั ิงานจริ ง

