บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากที่ผจู้ ดั ทาได้จดั ทารายกรนาเที่ยว กาญจนบุรี ปิ ล็อก-อุทยานแห่ งชาติ ทองผาภูมิ-น้ าพุ
ร้อนหิ นดาด ซึ่ งกาหนด 2 วัน 1คืน กรณี ศึกษานักท่องเที่ยวผูใ้ ช้บริ การของ บริ ษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล
จากัด โดยใช้วิธีสืบค้นข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนามาวิเคราะห์
สรุ ปผลได้จากวัตถุ ประสงค์ดงั นี้ เพิ่มรายการนาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางใหม่เพิ่มขึ้นและเพิ่ม
ทางเลือกใหม่ให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ใช้บริ การของบริ ษทั เลิฟเวอร์ แทลเวล จากัด
5.1.1 ข้อมูลแหล่ งท่องเที่ ยวที่สืบค้นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว กาญจนบุ รี ปิ ล็อก-อุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ-น้ าพุร้อนหิ นดาด
1. แสดงจาก บริ ษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จากัด ไปสู่ กาญจนบุรี
2. แสดงเส้นทางจากร้านอาหารครัวแปดริ้ วไปสู่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
3. แสดงเส้นทางจากอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิไปสู ้เหมืองแร่ ปิล๊อก
4. แสดงเส้นทางจากเหมืองแร่ ปิล๊อกไปสู่ หมู่บา้ นอีต่อง
5. แสดงเส้นทางจากหมู่บา้ นอีต่องไปสู่ เนินช้างศึกษา
6. แสดงเส้นทางจากหมู่บา้ นอีต่องไปสู่ น้ าพุร้อนหิ นดาด
7. แสดงเส้นทางจากน้ าพุร้อนหิ นดาดไปสู่ สะพานข้ามแม่น้ าแคว
5.1.2 ได้เส้นทางที่ศึกษานามาจัดทาเป็ นโปรแกรมทัวร์ ที่สมบรู ณ์ ดังนี้
กอดสายลม ห่มหมอก สัมผัสธรรมชาติ 2 วัน 1คืน ปิ ล็อก-อุทยานแห่ งชาติทองผาภูมิ-น้ าพุ
ร้อนหินดาด
วันทีห่ นึ่ง
06.30 น.
07.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

กรุ งเทพฯ-อุทยานแห่ งชาติทองผาภูมิ-หมู่บ้านอีต่อง
คณะพร้อม ณ บริ ษทั เลิฟเวอร์ ทราเวล จากัด
ออกเดินทางจาก บริ ษทั เลิฟเวอร์ ทราเวล จากัด สู ้กาญจนบุรีโดยรถตู ้ VIP
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารครัวแปดริ้ ว
ออกทางเดินสู่ อุทยานแห่ งชาติทองผาภูมิเที่ยวชมธรรมชาติสัมผัสอาการหนาวสุ ด
โรแมนติก ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ไล่เรี ยงสลับกับปุยเมฆหมอกและชมพันธุ์ไม้
สวยงามต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
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นาท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติทองผาภูมิเข้าชมจุดชมวิว กูดดอย สัมผัสแผ่นป่ าที่ยงั คง
ความอุดมสมบรู ณ์และชมวิวทิวทัศน์สามารถมองได้ไกลสุ ดสายตา เห็ นภูเขาไล่
เรี ย งสลับ กัน ไปมาพร้ อ มปุ ย เมฆหมอกที่ ล อยโอบกอดล้อ มรอบภู เ ขาและยัง
สามารถมองเห็นอ่างเก็บเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกด้วย
จากนั้นนาท่านสู่ จุดชมวิว เนิ นช้างเผือก เดิ นเท้าต่อขึ้นไปอีกนิ ดพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดใน
ทองผาภูมิ สัมผัสอาการหนาวสุ ดโรแมนติก ท่ามกลางธรรมชาติหมู่พนั ธุ์พืชน้อยใหญ่ที่ไล่เรี ยงกัน
อยูพ่ ร้อมชมวิวปุยเมฆหมอกที่ลอยสลับกับยอดเขาต่างๆให้ได้เก็บภาพอันสวยงามและประทับใจ
16.30 น.
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เหมืองปิ ล๊อก-หมู่บา้ นอีต่อง
17.00 น.
น าท่ า นสู่ เ หมื อ งปิ ล๊ อ ก ชมเหมื อ งแร่ เ ก่ า ที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวในอดี ต เมื่ อ ครั้ งที่
แผ่นดิ นแห่ งนี้ เป็ นขุมทรัพย์ของนักแสวงหาโชคและผลประโยชน์อนั มหาศาล ที่
แห่งนี้เต็มไปด้วยแร่ ที่มีค่าต่างๆมากมายมากมาย
เมื่อปี พ.ศ.2483 องค์กรเหมืองแร่ ได้จดั ตั้งเหมืองแร่ แห่ งแรกขึ้นที่ตาบลปิ ล๊อกหลังจากนั้น
ได้มีการเปิ ดสัมปทานแก่ นกั ลงทุนเอกชนจึงถื อกาเนิ ด”เหมืองปิ ล๊ อก”ขึ้ นเช่ นกัน ซึ่ งในสมัยนั้น
ธุ รกิจเหมืองแร่ ถือได้วา่ มีความรุ ้งเรื องมากทาให้ประเทศไทยกลายเป็ นแห่ งผลิตแร่ ดีบุกที่สาคัญของ
โลกเลยก็วา่ ได้ จนกระทั้งประมาณปี พ.ศ. 2527-2528 ความรุ่ งเรื่ องของการขุดแร่ ได้จบลงเมื่อได้
ปล่อยแร่ ดีบุกจานวนมากออกมาขายในราคาถูก จะทาให้ธุรกิ จเหมืองแร่ ต้ งั ๆต้องปิ ดตัวลงรวมถึ ง
“เหมืองปิ ล็อก”เช่นกัน
17.30 น.
นาท่านสู่ หมู่บา้ นอีต่อง เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่อยูร่ ิ มชายแดนไทย-พม่า ที่ เงียบ สงบ
ปลอดภัยและยังคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่ นซึ่ งเป็ นมนต์
เสน่ ห์ให้คนเมื องเข้ามาสัมผัสความเป็ นธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ ณ ที่ แห่ งนี้ ชมวิถี
ชีวติ อันสงบเรี ยบง่ายและเป็ นมิตรของชาวบ้านอีต่อง สัมผัสอากาศหนาวเย็นสบาย
ที่ มี ตลอดทั้ง ปี เดิ นชมสถานที่ ต่า งๆภายในหมู่ บ ้า น มี ร้ า นอาหาร ร้ านค้า ร้ า น
จาหน่ ายของที่ระลึ กและโปสการ์ ด ตลาดสด โรงเรี ยน บ่อน้ าสาคัญของหู่ บา้ นอี
ต่องที่อยูก่ ลางหมู่บา้ นให้ได้เก็บภาพสวยงามและความประทับใจ มีจุดชมวิวเนิ น
เสาธงที่สามารถมองเห็นวิวฝั่งพม่าได้ และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น
18.30 น.
นาท่านเข้าสู ้ที่พกั
19.30 น.
รับประทานอาหารค่า
มื้อค่าสุ ดพิเศษ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ
14.30 น.
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วันทีส่ อง
05.00 น.

เนินช้ างศึก – นา้ พุร้อนหินดาด – สะพานข้ ามแม่ นา้ แคว – กรุ งเทพฯ
นาท่านสู่ จุดชมวิวเนิ นช้างศึก ชมพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้า ชมทะเลหมอกที่ทอดยาว
สุ ดสวยงาม พร้อมสัมผัสอาการหนาวสุ ดแสนโรแมนติก
เนินช้างศึก เป็ นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบตัวแบบ 360 องศา
โดยเฉพาะในช่ วงฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุ มตามยอดเขาจึงเป็ นจุดชมวิวที่สวยมากมากแห่ งหนึ่ ง
เลยก็วา่ ได้ ตั้งอยูใ่ นเส้นพรมแดนไทย-พม่า อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,053 เมตร สามารถ
มองเห็นวิวทั้งฝั่งไทยและพม่าได้ไกลสุ ดสายตา
07.30 น.
นาท่านกลับสู่ ที่พกั
สามารถทากิจกรรมตักบาตรตอนเช้าภายในหมู่บา้ นอีต่อง
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นสไตล์อีต่อง
ได้เวลาอันสมควรเก็บสัมภาระและเช็คเอาท์ออกจากที่พกั
10.00 น.
ออกเดินทางสู่ “น้ าพุร้อนหิ นดาด”
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ คีรีวงศ์
13.30 น.
นาท่านสู่ น้ าพุร้อนหิ นดาด ชมบ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติ แช่ บ่อน้ าร้ อนธรรมชาติที่มี
ส่ วนผสมของแร่ ธาตุ ช่วยให้เกิดอาการผ่อนคลายและบาบัดแก้อาการต่างๆ
น้ าพุร้อนหิ นดาดหรื อน้ าพุ กุยมัง่ เป็ นบ่อน้ าพุตามธรรมชาติ ที่มี ตาน้ าอยู่ใต้ดิน มี น้ าไหล
ตลอดปี ถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ปั จจุบนั สร้ างเป็ นบ่อซี เมนต์ไว้
เป็ นบ่อแช่ มีดว้ ยกันทั้งหมด 3 บ่อ มีความร้ อนต่างระดับกันไป มีบ่อสาหรับเด็กที่อุณหภูมิไม่ร้อน
มากนักและบ่อสาหรับพระสงฆ์ที่แยกออกไป ซึ่ งอุณหภูมิของน้ าจะอยูท่ ี่ 45-55องศาเซลเซียส
เชื่ อกันว่าการอาบน้ าแร่ แช่ น้ าพุร้อนมี สรรพคุ ณในการรั กษาหรื อบรรเทาอาการของโรค
ต่างๆได้ เช่น อาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อ เป็ นต้น ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้ท้ งั ร่ างกาย
15.00 น.
ออกเดินทางสู่ สะพานข้ามแม่น้ าแคว
16.30 น.
นาท่านสู่ สะพานข้ามแม่น้ าแควอิสระ เยี่ยมชมจุดประวัติศาสตร์ สาคัญ เก็บภาพ
ความประทับใจและช็อปปิ้ งซื้ อของที่ ระลึ ก เป็ นแหล่ งขายเครื่ องประดับ ตลาด
พลอยและอัญมณี ต่างๆ
17.30 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูล
จากการสื บค้นข้อมูลต่างๆผูจ้ ดั ทาได้สร้างเป็ นรายการนาเที่ยวขึ้นแต่เนื่ องจากไม่สามารถลง
สารวจพื้นที่จริ งได้ ทาให้การข้อมูลบ้างส่ วนที่สืบค้นและเก็บรวบรวมมายังไม่แม่นยาเท่าที่ควร อีก
ทั้งผูจ้ ดั ทาเองมีประสบการณ์ในด้านการออกภาคสนามไม่มากหนักจึงทาให้เกิดจุดบกพร่ องอยูบ่ า้ ง
หากครั้งผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสจัดรายการนาเที่ยวครั้งต่อไปจะปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น

40
5.1.4 ข้อเสนอแนะ
1. บางช่วงเวลาของโปรแกรมทัวร์ ควรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้
1.1 อุทยานแห่ งชาติทองผาภูมิ ควรเข้าเยี่ยมชมในเวลาเช้าเนื่ องจากอากาศจะเย็น
สบายไม่ร้อนแดดไม่แรงมากนักรวมถึงจะได้สัมผัสหมอกยามเช้าที่สวยงาม
จุดไฮไลท์ คือจุดชมวิวเนินกูดดอยที่สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนรวมถึงมองเห็นเขื่อนวชิรา
ลงกรณ์ และเนินช้างเผือกที่เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเภอทองผาภูมิ
1.2 เหมืองแร่ ปิล๊อก ควรเข้าเยี่ยมชมในช่วงเวลาเช้าหรื อช่วงบ่ายแก่ๆอากาศจะเย็น
สบายไม่ร้อนมากนัก สามารถเดินสารวจเหมืองชมร่ องรอยประวัติศาสตร์ ได้อย่างประทับใจ
จุดไฮไลท์ คือเวลา 16.00 น. เป็ นเวลาที่แสงในการถ่ายภาพสวยงามมากๆ นักท่องเที่ยวมักเลือกใช้
เวลานี้หรื อเวลาที่ใกล้เคียง ภาพจะออกมาอย่างมีมนต์เสน่ห์ และเข้ากับชื่ อเหมือง ปิ ล๊อก ที่ออกเสี ยง
เพี้ยนจากคาว่า ผีหลอก
1.3 หมู่บา้ นอีต่อง สามารถเข้าเยีย่ มชมได้ตลอดเนื่ องจากอากาศที่น้ ี เย็นสบายตลอด
ทั้งปี ที่น้ ี จะแสดงให้เห็นถึ งวิถีชิวิตต่างๆ ภายในมีจุดชมวิวเนิ นเสาธง มีวดั ประจาหมู่บา้ น มีร้านค้า
ต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
จุดไฮไลท์ คือ วิถีชิวิตที่เรี ยบง่ายของชาวบ้านและอากาศที่เย็นสบาย ยิ่งฤดูหนาว
หมู่บา้ นแห่ ง นี้ ก็จะมี หมอกลอยผ่านให้เราสัมผัสได้ท้ งั วัน รวมถึ งอาหารทะเลที่ ข้ ึ นชื่ อและราคา
ย่อมเยา
1.4 เนิ นช้างศึ ก ควรเข้าเยี่ยมชมในเวลาเช้าตรู่ เพื่อรอชมพระอาทิ ตย์ข้ ึ นที่ แสน
สวยงามรวมถึงวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นได้แบบ360 องศา
จุดไฮไลท์ คือ วิวทิวทัศน์ทีสวยงามมองได้ไกลสุ ดสายตาแบบ 360 องศา อีกทั้งยัง
เห็ นไปถึ งฝั่ งประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพม่า อีกทั้งบนเนิ นช้างศึกมีสถานที่บริ การสาหรั บ
นักท่องเที่ยวที่จะกางเต้นท์นอน สามารถนารถส่ วนตัวขึ้นไปได้
1.5 น้ าพุร้อนหิ นดาด สามารถเข้าชมได้ตามเวลาที่สถานกาหนดไว้ ควรเลื อกวัน
และเวลาไปเยี่ยมชมอย่างเหมาะสมเนื่ องจากสถานที่ ท่องเที่ ย วแห่ ง นี้ มีนักท่องแวะมากเยี่ยมชม
มากมายในระดับหนึ่ง
จุดไฮไลท์ คือ น้ าพุร้อนที่เกิ ดจากธรรมชาติโดยจะแบ่งเป็ นบ่อๆตามระดับความ
ร้อนและมีบ่อเด็กสาหรับเด็ก รวบถึงแยกบ่อไว้ให้สาหรับพระสงค์อีกด้วย
1.6 สะพานข้า มแม่ น้ า แคว สามารถเข้า ชมได้ต ลอดเวลาตามที่ ส ถานที่ ไ ด้
กาหนดเวลาไว้เนื่องจากมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ควรไปช่วงเย็นเพราะร้านค้าบ้างร้าอาจจะ
ปิ ด
จุดไฮไลท์ คือ สะพานข้ามแม่น้ าแควที่สามารถบอกเล่าถึงเรื่ องราวประวัติศาสตร์
ได้ดีในช่วงเวลาเช้าถึงช่วงบ่ายจะมีแสงสาหรับถ่ายภาพที่สวยงาม
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2. ควรศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางเนื่ องจากเป็ นทางขึ้นเขารวมถึงมีโค้งมากมายไม่ควร
ใช้ระดับความเร็ วจนเกินไป ควรตรวจสอบสภาพรถให้มนั่ ใจก่อนออกเดินทาง
3. เมนูอาหารควรเลือกเป็ นไก่เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจนับถือศาสนามุสลิม
5.1.5 ข้อดีของเส้นทางท่องเที่ยวนี้
- สามารถจัดทากรุ๊ ปได้ต้ งั แต่ 8 คนขึ้นไป
- รายการนาเที่ยวนี้ มีระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ทาให้สามารถเลือกไปได้วนั หยุดไม่กระทบกับ
การทางาน
- ราคาถูกไม่แพงมากนัก
5.1.3 ข้อเสี ยของเส้นทางนี้
- เนื่องจากบ้างสถานที่ท่องเที่ยวยังไม่มีความเจริ ญหรื อเทคโนโลยีมากนักอาจจะมีบา้ งส่ วน
ไม่สะดวกเท่าที่ควร
- ถ้านักท่องเที่ยวมีจานวนมากอาจจะมีปัญหาให้เรื่ องการคุ มควบ เช่ น เรื่ องเวลาหรื อเรื่ อง
อื่นๆในบ้างส่ วน
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติ
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิ บ ัติง านที่ บริ ษ ัท เลิ ฟ เวอร์ แทรเวล จ ากัด นั้นได้รั บ ความรู ้ ที่ ใ หม่ ๆ โดยได้
ทดลองลงมือทาจากสถานการณ์ จริ ง ไม่ว่าจะการทางานด้านเอกสาร ด้านภาคสนาม และในส่ วน
อื่นๆ ได้ฝึกการทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบโดยอยู่ในขั้นตอนที่ถูกต้องตามการทางานจริ ง ทั้งนี้
จะนาประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กบั การทางานในอนาคต
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
การจัดทาเรื่ องการนาเที่ยวครั้งนี้ มีรายละเอียดในส่ วนต่างๆมากมายเนื่ องจากผูจ้ ดั ทาไม่มี
ความชานาญมากนัก จึ งทาให้ตอ้ งสื บค้นหาข้อมูลเป็ นเวลานาน อี กทั้งต้องให้ความละเอี ยดรอบ
ครอบสู งเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
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5.3 บทสั มภาษณ์พนักงานทีป่ รึกษา
คาถาม : โครงงานนี้มีประโยชน์อย่างไรกับสถานประกอบการ
คาตอบ : สามารถนาไปเป็ นโปรแกรมทางเลื อกให้กบั นักท่องเที่ ยวได้ตดั สิ นใจในการ
ท่องเที่ยว เป็ นโปรแกรมเพิ่มเติมจกส่ วนที่มีอยู่ ในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนตัวโปรแกรมในบ้าง
ส่ วนให้เหมาะส่ วนเข้ากับกลุ่มผูใ้ ช้บริ การกลุ่มๆได้ อีกทัง่ เป็ นอีกหนึ่ งช่ วงทั้งที่สามารเพิ่มยอดขาย
ให้แก่ทางสถานประกอบการ

