
 

บทคดัย่อ 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในภาคธุรกิจบริการท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันา

เศรษฐกิจ เน่ืองจากสามารถดึงเงินตราต่างประเทศจากนักท่องเท่ียวได้เป็นจ านวนมาก และเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองไปถึงธุรกิจบริการอ่ืนๆอีกหลายประเภท เพื่อให้การเดินทางท่องเท่ียว

สะดวก รวดเร็ว และคุณค่ากบัผูม้าซ้ือบริการท่องเท่ียว จึงจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมขอ้มูล เอกสารส าคญั

ต่าง ๆ ประกอบการเดินทางใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อนการออกเดินทางจึงเป็นเหตุผลส าคญัในการปรับให้

ระดบัมาตรฐานในการปฏิบติังานภายในองคก์รตอ้งเดินทางปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั  

จึงไดร้วบรวมรวบรวมขอ้มูลของแผนก OPERATION น ามาเรียบเรียงโดยการลงมือปฎิบติัจริง

ดว้ยตนเองและมีพนกังานในบริษทัให้การแนะน าอย่างถูกวิธี เพื่อศึกษาขั้นตอนแบบแผนการท างาน

ของบริษทั เฟิร์สท เวิล์ด ทวัร์ จ  ากัด และน ามาท าให้มีรูปแบบการท างานท่ีกระชับมากข้ึน และลด

ระยะเวลาในการท างานของแต่ละแผนกอย่างละเอียด เพราะการท างานตอ้งแข่งขนักบัเวลา แต่ตอ้งมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงขั้นตอนการท างานของแผนก OPERATION มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก 

ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นอย่างสูงยิ่งท่ีจะต้องจัดท าโครงงานเร่ืองขั้นตอนการปฏิบติังานของแผนก 

OPERATION ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษทั เฟิร์สท เวลิด์ ทวัร์ จ  ากดั และนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไป 

จากผลการปฎิบติังานจริงในบริษทัเฟิร์สท เวิล์ด ทวัร์ จ  ากดั สามารถปฎิบติังานตามขั้นตอนได้

ถูกวธีิและเรียบง่ายเป็นการปรับปรุงรูปแบบการปฏิบติังานใหส้ามารถน าไปใชไ้ดใ้นแผนก OPERATION 

ไดจ้ริง ดงัน้ี 

1. ลดปริมาณในการสอบถามการท างานของแผนก OPERATION 

 2. เพิ่มความถูกตอ้งแม่นย  าในการปฎิบติังานมากยิง่ข้ึน 

 3. ช่วยประหยดัทรัพยากรภายในองคก์รของบริษทัเฟิร์สท เวลิด์ ทวัร์ จ  ากดั 
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Abstract 

The tourism industry is one of the service sector has a critical role in economic development. 

Due to draw foreign tourists a lot. And an industry that are relevant to many other types of business 

services. To provide convenience and value to travelers who purchase travel services. You need to be 

prepared. Important documents of entrepreneurs for accuracy prior to departure is a major reason to 

upgrade to the standard of practice within organizations must operate in the same direction. 

OPERATION department has collected information be compiled by an attacker to perform 

real self and the people in the company to introduce it properly. To study the patterns of behavior of 

the company's First World Tour and to make a working model is more concise. And shorten the 

working time of each department carefully. The work must race against the clock. But the most 

effective The process of division OPERATION are quite detailed. Therefore, it is imperative highly 

important to create a project about the procedures of the department OPERATION to benefit the 

company's First World Tour Co-op students and the next generation. 

The results of the work in its first post World Tour can work the steps properly and 

simplicity to enhance the operational features can be used in the department OPERATION. The truth: 

1. Reduction of inquiry in the work of the department OPERATION. 

2. Increased accuracy in practice even more. 

3. To save internal resources of the company's First World Tour. 
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