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บทคัดย่ อ
บริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997)จากัด เป็ นบริ ษทั จัดนาเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นตัวแทนในการจาหน่ายตัว๋ จองตัว๋ ทุกสายการบิน จองโรงแรม รี สอร์ ท และบริ การด้านวีซ่า
บริ การเช่ ารถตู ้ ให้การบริ การและดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน จากการที่ผจู้ ดั ทาได้เข้ารับ
การปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ บริ ษ ัท นอร์ ท ไทยทัว ร์ ( 1997) จ ากัด ได้รั บ มอบหมายงานให้
ปฎิบตั ิงานในแผนกนักศึกษาฝึ กงาน ทาให้ได้เรี ยนรู้ถึงระบบ ขั้นตอนต่างๆและเอกสารที่สาคัญใน
สายงานของบริ ษทั นาเที่ยว ได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ งและการทางานที่ได้รับมอบหมายใน
ระยะเวลาที่ มี ข อบเขตจ ากั ด ผู ้จ ัด ท าได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในการใช้ บ ริ การและความ
สะดวกสบายรวมไปถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริ การและได้มีการนาเอา GPS Tracking
เข้ามามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม ซึ่ งผูจ้ ดั ทาจึงเสนอโครงงาน “ GPS Tracking เส้นทางจักรยาน
ริ มน้ าโขง ” ที่มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบของการท่องเที่ยวโดยจักรยานริ มน้ าโขงใน
บริ บทของบริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด 2) เพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว GPS Tracking
เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง ผลที่ได้รับคือได้มีการจัดโปรแกรมทัวร์ 2 วัน1 คืน คือเดินทางจากหาด
ทรายศรี โคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่3นครพนม-คาม่วน) ในราคา 10,700 บาท/
ท่าน
คำสำคัญ : GPS Tracking / เส้นทางจักรยาน / นครพนม
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Abstract
North Thai Tours (1997) Co. Ltd. is a tour operator for inbound and outbound tours, an
agency to sell tickets of all airlines, provides services for hotel and resort reservations, VISAs,
and van rental under its philosophy of equally serving all customers. The authors attended the
internship for the cooperative education project at this company and have been assigned to work
as trainees. The authors learned the working process and about important documents used in a
tour operator, practiced skills in a real workplace, and performed assignments within a given time
framework. Since the authors had seen the importance of providing services and facilitating to the
customers and their safety, they initiated to apply GPS Tracking to be part of tour activity.
Therefore, “GPS Tracking for Khong River Cycling Route” Project was developed by the
authors. The purpose of this project were: 1) to study the tourism model of Khong River cycling
route of North Thai Tours (1997) Co. Ltd.; and 2) to create the tourism program “GPS Tracking
for Khong River Cycling Route.” The results of this project were a 2-day 1-night tour package
was created. This package is the journey from Hat Sai Sikotbun to the Third Thai-Laos Friendship
Bridge (Nakhon Phanom - Kammun) at a price of 10,700 baht.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั ต้องยอมรับว่า นครพนม เป็ นเมืองแห่ งความสุ ขที่มีความได้เปรี ยบด้านจุดขายในเรื่ องของ
ทัศนี ยภาพและบรรยากาศสองฝั่ งโขงที่ สวยงาม เป็ นจังหวัดที่ต้ งั ขององค์พระธาตุพนม รวมถึ งพระธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ ประจาวันเกิดจานวนถึง 8 พระธาตุ อีกทั้งยังมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม–คาม่วน
ที่มีการก่อสร้างที่สวยงาม เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มยกระดับการท่องเที่ยวดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบในการถ่ ายรู ปและลองเปิ ดเส้ นทางใหม่ๆมาเที่ยวชมพักผ่อนในพื้นที่ จ.นครพนม มากขึ้ น ได้มีการ
จัดสรรงบประมาณจากหลายฝ่ าย นาร่ องเบื้องต้นกว่า 200 ล้านบาท ดาเนิ นการก่ อสร้ างเส้นทางจักรยาน
เชื่ อมแลนด์ม าร์ คส าคัญ คื อ สามที่ สุด ประกอบด้วย ศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่สุด คือองค์พระธาตุ พ นม สวยที่สุด คือ
สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 นครพนม–คาม่วน และ งามที่สุด คือ บรรยากาศสองฝั่งโขงในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม ซึ่ งอีกไม่นานช่ วงออกพรรษาไหลเรื อไฟ จะมีเส้นทางจักรยานที่เสร็ จสมบูรณ์ เลียบริ มฝั่ง
แม่น้ าโขงยาวที่สุดของไทยก็วา่ ได้ เริ่ มจากสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่ งที่ 3 นครพนม–คาม่วน เชื่อมไปยัง
ตัวเมืองนครพนม เลี ยบเลาะริ มแม่น้ าโขง เที่ยวชมความสวยงามทัศนี ยภาพสองฝั่งไทย–ลาว จนถึงวัดพระ
ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่ต้ งั องค์พระธาตุพนม ถือเป็ นเส้นทางอเมซิ่ งไทยแลนด์ รวมระยะทางถึง
60 กิ โ ลเมตร ถื อ เป็ นเส้ น ทางจัก รยานที่ น่ า สนใจแห่ ง เดี ย วของไทย จะเป็ นการดึ ง ดู ด ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม นอกจากนี้ ยังเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว เพื่อรองรับเมืองเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และประตูสู่อาเซี ยน
ริ มน้ าโขงนั้นประกอบไปด้วย 6 จังหวัด คือ เชี ยงราย เลย หนองคาย นครพนม อานาจเจริ ญ และ
อุ บ ลราชธานี ในแต่ ล ะจัง หวัดมี สถานที่ ท่องเที่ ยวที่น่าสนใจติ ดกับ ริ มน้ า โขง จึ ง จัดท าการท่ องเที่ย วเชิ ง
จักรยานขึ้นมา คือ รู ปแบบการท่องเที่ยวที่ใช้จกั รยานเป็ นพาหนะโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
รวดเร็ วและเกิดการเรี ยนรู ้กบั ท้องถิ่น
ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาจึ งมี ความสนใจที่ จะทาโปรแกรมการท่ องเที่ยว GPS Tracking เส้นทางริ มน้ า โขง
เนื่ องจากการปั่ นจักรยานท่องเที่ยวไปตามเส้นทางริ มน้ าโขงน้ าเป็ นการช่วยลดต้นทุนและลดพลังงานให้แก่
โลกของเรา อีกทั้งยังให้นกั ท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสดื่มด่ากับธรรมชาติและเรี ยนรู ้วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ชาวบ้านภายในโปรแกรมนี้ จะมี GPS ติดตามตัวนักท่องเที่ยวและ QR code บอกข้อมูลของการเดินทางและ
สถานที่ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวทราบเพื่อให้เกิดความสะดวกยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน

2
1.2.1 เพื่อศึกษารู ปแบบของการท่องเที่ยวโดยจักรยานริ มน้ าโขงในบริ บทของบริ ษทั นอร์ท
ไทยทัวร์ (1997) จากัด
1.2.2 เพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตของพื้นที่จดั ทาโครงการ
 สถานที่ในการจัดทาโครงการ บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์(1997) จากัด
1.3.2 ด้านประชากร
 พนักงานและลูกค้าในบริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์(1997) จากัด
1.3.3 ด้านระยะเวลา
 ดาเนินงานระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
1.3.4 ด้านพื้นที่
 เส้นทางท่องเที่ยว หาดทรายศรี โคตรบูรณ์ไปจนจรดสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว
แห่งที่ 3 (นครพนม – คาม่วน) จังหวัดนครพนม
1.3.5 ด้านเนื้อหา
 ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริ ษทั นอร์ ท
ไทยทัวร์ (1997) จากัด เพื่อนาเสนอช่ องทางการขายในรู ปแบบใหม่ที่เพียบพร้อม
ไปด้วยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ คือ GPS และ QR code เพื่อเป็ นแนวทางประกอบ
ในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบริ การของบริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
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1.4 คำจำกัดควำม
GPS Tracking :

Aapplication ที่จะสามารถติดตามตัวนักท่องเที่ยวและเพื่อบอก
พิกดั ของนักท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวทราบ

เส้นทางจักรยาน :

อยูใ่ นพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม เริ่ มต้นจากเส้นทางเป็ น
พื้นผิวที่เหมาะสาหรับจักรยาน ตรงยาวเลียบริ มโขงจากหาด
ทรายศรี โ คตรบู ร ณ์ ไ ปจนจรดสะพานมิ ต รภาพไทย - ลาว แห่ ง ที่ 3
(นครพนม - คาม่วน) ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร

ริ มน้ าโขง

:

หาดทรายศรี โคตรบูรณ์ไปจนจรดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่งที่ 3 (นครพนม - คาม่วน)

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.บริ ษทั ทัวร์ ได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวในรู ปแบบของการท่องเที่ยวโดยจักรยาน
2. ลูกค้าของบริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด ได้มีทางเลือกในการท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
3.กระทรวงการท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจสามารถนาโปรแกรมการท่องเที่ยว GPS Tracking
เส้นทาง จักรยานริ มน้ าโขง ไปพัฒนาและต่อยอดโปรแกรมการเดินทางในจังหวัด
นครพนมต่อไปได้
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1.การท่องเที่ยวโดยจักรยาน
การปั่ นจักรยาน เป็ นการเดินทางที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เหมาะสาหรับการเดินทางในระยะกลาง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรถยนต์แล้ว จักรยานมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งการออกกาลังกาย เกิดพลังงานที่ไม่มีวนั หมด
ไม่เป็ นมลพิษทางอากาศ ลดความคับคัง่ ของจราจร มลพิษทางเสี ยงน้อย ใช้ง่ายและประหยัดค่าจอดรถ มี
อุบตั ิเหตุนอ้ ย ยังสามารถเดินทางได้บนถนนหรื อทางพิเศษ ค่าใช้จ่ายน้อย
การท่องเที่ยวโดยจักรยาน คือ รู ปแบบการท่องเที่ยว ที่ใช้จกั รยานเป็ นพาหนะโดยมุ่งเน้นการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวได้รวดเร็ ว และ เกิ ดการเรี ยนรู ้กบั ท้องถิ่ น หรื อเกิ ดประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง โดย
เส้ นทางของการท่องเที่ ยวจักรยาน อาจจะเข้าสู่ แหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรื อ วัฒนธรรมก็ได้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 แบบ ตามระยะทาง หรื อตามเวลาที่มี กล่าวคือ
1. ระยะสั้น หรื อ เวลาน้อย กว่า 24 ชัว่ โมง โดยการท่องเที่ยวจักรยานแบบนี้ จะเดินทางตามเส้นทาง
ที่กาหนดไว้แล้ว เช่นเส้นทางจักรยานตามจังหวัดต่างๆ หรื อตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
2. ระยะยาว หรื อ เวลา มากกว่า 24 ชัว่ โมง โดยการท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังเส้นทางที่เชื่ อมโยง
ระหว่างจังหวัด หรื อ ระหว่างประเทศจะต้องมีการพักระหว่างทาง
(ดร วารัชต์ มัธยมบุรุษ,2559)
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่น้ นั จะมาใช้บริ การและอุปสรรคต่อการขับขี่รถจักรยานท่องเที่ยวคือ ปริ มาณ
ของรถยนต์บนท้องถนนที่ มีปริ มาณมาก ส่ วนการออกแบบเส้นทางจักรยานรวมทั้งการ กาหนดให้มีส่ิ ง
อานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่ องเที่ยวสนใจในการใช้เส้นทางจักรยานเรี ยงตาม
ความส าคัญ ดัง นี้ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า และความส าคัญของแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว ป้ า ยเตื อน ป้ า ยบอกทาง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสมตลอดเส้นทางจักรยานและสิ่ งที่ควรให้มีร่วมกับเส้นทางจักรยานมากที่สุดคื อ
ป้ายบอกภาพรวมของเส้นทางจักรยาน
(อดิเรก อุ่นเจริ ญและพลเดช เชาวรัตน , 2558)

5 วิธีการปั่นจักรยานเพื่อป้ องกันอันตรายและการบาดเจ็บของร่ างกายในระหว่างการปั่นจักรยาน
1.เตรี ยมอุปกรณ์ ให้พร้ อม อุ ปกรณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่นักปั่ นจะขาดไม่ได้ เพราะการปั่ นจักรยานใน
ปั จจุบนั ต้องปั่ นบนถนนสายหลักที่มีท้ งั รถยนต์ ฝุ่ นควัน แดดและมลภาวะอื่นๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนัก
ปั่ นควรมีอุปกรณ์ประจากายหลักๆ ดังนี้
 การใช้ถุงมือจับแฮนด์จกั รยาน สามารถลดการเสี ยดสี และการกดทับของเส้นเอ็นได้ดี อีกทั้ง
ช่วยลดและป้ องกันอาการเหน็บชาได้
 ผ้าปิ ดจมูก เพื่อป้ องกันการสู ดดมควันรถและฝุ่ นในอากาศ ป้องกันภูมิแพ้ได้
 แว่นกันแดด ป้ องกันดวงตาจากรังสี ต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถป้ องกันลมและแมลงใน
กรณี ที่ป่ันตอนกลางคืนอีกด้วย
2.เตรี ยมร่ างกายก่อนออกไปปั่ น ก่อนจะออกไปปั่ นจักรยานนอกจากอุปกรณ์พร้อมแล้วร่ างกายยัง
ต้องพร้อมด้วย ซึ่ งทาได้ง่ายๆ คือต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพื่อให้
ร่ างกายแข็งแรงพร้อมที่จะออกกาลังกายหนักๆได้ นอกจากนั้นควรวอร์มร่ างกายให้พร้อมทุกครั้ง เช่นการยืด
ตัว แกว่งแขนให้ได้อย่างน้อย 5-10 นาที เพื่อให้ร่างกายปรับตัวและยืนหยุน่ ก่อนจะออกไปปั่ นจักรยานใน
ระยะทางไกลๆ โดยการวอร์ มร่ างกายนี้ สามารถลดความเสี่ ยงการเป็ นตะคริ วและลดอาการปวดหรื ออักเสบ
ได้
3.ปรับอานเบาะให้เหมาะกับตัวเอง การปรับอานเบาะให้เหมาะสมกับผูป้ ั่ นจะเป็ นการลดอัตราเสี่ ยง
กล้ามเนื้ อขาฉี กหรื ออาการปวดเมื่อยตามขาและน่องได้เป็ นอย่างดี โดยการปรับเบาะที่ดีที่สุดคือการปรับให้
เบาะสู งพอสมควรเพื่อลดแรงกดที่หวั เข่าให้นอ้ ยลง อีกทั้งหากปรับเบาะต่าเกินไป ผูป้ ั่ นจะต้องงอขามากเกิน
ความจาเป็ นและหากปั่ นในระยะไกลอาจทาให้เส้นเอ็นบาดเจ็บได้
4.ไม่นงั่ บนเบาะนานจนเกินไป การปั่ นจักรยานนั้นผูป้ ั่ นจะต้องนัง่ บนอานเบาะตลอดเวลาซึ่ งอาจจะ
ทาให้เกิดการเสี ยดสี หรื อมีการกดทับจากอานจักรยานจนปวดหรื อเป็ นตุ่ม โดยในรายที่เป็ นตุ่มนี้ยงั สามารถ
ลุ กลามไปเป็ นหนองหรื อแผลติดเชื้ อได้ ดังนั้นหากต้องปั่ นจักรยานในระยะทางไกลๆ ผูป้ ่ั นควรยกก้นขึ้น
จากอานทุกๆ 10-15 นาทีเพื่อลดการเสี ยดสี และอาการชา เป็ นอีกหนึ่ งวิธีปั่นจักรยานที่ช่วยป้ องกันอาการ
ปวด ชาได้
5.พกสเปรย์พ่นบรรเทาปวด สเปรย์พ่นแก้ปวดเป็ นอีกหนึ่ ง item ที่นกั ปั่ นรุ่ นใหม่ตอ้ งมีพกติ ดตัว
เพราะหากมีอาการเจ็บปวดแม้เพียงเล็กน้อยก็ควรฉี ดสเปรย์บรรเทาอาการทันที มิฉะนั้นจะทาให้กล้ามเนื้ อ
อักเสบอย่างรุ นแรงในภายหลัง โดยข้อดีของการใช้สเปรย์บรรเทาความเจ็บปวดคือซึมง่าย เหมาะแก่การฉีด
ตอนออกกาลังกาย ไม่ทาให้เหนี ยวเหนอะหนะ นอกจากนั้นยังสามารถฉี ดได้ทนั ทีเมื่อรู ้สึกปวดและฉี ดได้
บ่อยตามต้องการ อีกทั้งไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกันรับประทานยาแก้ปวดอีกด้วย (sukkaphap-d,2558)

ปั่นจักรยาน ช่ วยห่ างไกล 6 โรคร้ าย
1. ปั่ นจักรยานลดน้ าหนัก ห่างไกลโรคอ้วน
2. ปั่ นจักรยานแก้โรคท้องผูก ป้ องกันโรคมะเร็ งในลาไส้
3. ปั่ นจักรยานแก้โรคนอนไม่หลับ และช่วยให้หลับลึกกว่าเดิม
4. ปั่ นจักรยานป้ องกันเซ็กเสื่ อม
5. ปั่ นจักรยานคลายโรคเครี ยด ป้ องกันโรคซึมเศร้า
6. ปั่ นจักรยานช่วยสมองดี ป้ องกันโรคอัลไซเมอร์
(Sukkaphap-d, 2558)
2.2 GPS Tracking
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ การยานพาหนะในยุดใหม่ และการนาอุปกรณ์ติดตามรถ หรื อ กล่อง GPS
มาใช้ร่วมกับระบบ GPS ที่ชื่อว่า Intelligence a Warelive Fleet Tracking ที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถ
มากกว่าการติ ดตามพฤติ กรรมการใช้รถ เช่ น ดู เส้นทาง ความเร็ ว การออกนอกเส้นทาง ฯ ศักยภาพของ
โปรแกรมอัจฉริ ยะถูกออกแบบมาให้สามารถ คานวณ cost analysis เก็บข้อมูลการทางานต่อวันคิดค่าแรง
โดยรวมต่อหน่วย เก็บข้อมูลค่าบารุ งรักษารถเช่น น้ ามันที่ใช้วง่ิ เช่น น้ ามันเครื่ อง แบตเตอรี่ ยางรถ ฯลฯ เป็ น
ต้น และนาผลที่ ได้มาบริ หารจัดการควบคุ มปั จจัย เสี่ ยงต่างๆ ที่อาจเกิ ดขึ้ นจึงสามารถกาหนดรายจ่ า ยให้
สั ม พันธ์ ก ับรายรั บได้อย่า งใกล้เคี ยงที่ สุ ด ส่ ง ผลให้องค์ก รหรื อผูป้ ระกอบการเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ลดการ
สู ญเสี ยอย่างครบวงจรของการใช้รถ จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริ ง (dee-in,2560)
อุ ป กรณ์ ติ ด ตามรถ GPS Tracking แบบ Online: เครื่ อ ง GPS Tracking แบบ online ตัว อุ ป กรณ์ จ ะรั บ
ข้อมูลพิกดั ตาแหน่งปั จจุบนั จากดาวเทียม และส่ งไปเก็บที่เครื่ อง Server ผ่านระบบ EDGE, GPRS และผูใ้ ช้
สามารถเรี ยกดูตาแหน่งปั จจุบนั หรื อประวัติการเดินทาง Report รายงานการเดินทางแบบ online ได้ท้ งั จาก
เครื่ อง Computer และมื อถื อ และยัง สามารถส่ ง ค าสั่ง ต่ างๆกลับไปยังเครื่ อง GPS Tracker ได้เช่ นให้ดับ
เครื่ องยนต์
ข้อดี คื อข้อมู ลพิกดั จะถู กเก็บไว้ที่ Server ดังนั้นผูใ้ ช้จะสามารถเรี ยกดู ขอ้ มูลตาแหน่ งปั จจุบนั ได้
แบบ Real time ผ่านเครื่ อง computer หรื อมือถือที่เชื่อมต่อ internet ได้สามารถดูประวัติการเดินทาง
ย้อนหลังและทารายงานต่างๆ ได้ในผูใ้ ห้บริ การบางรายจะสามารถใช้เทคโนโลยีน้ ี ในการความคุม
ระบบต่างๆของรถได้อีกด้วย เช่นระบบไฟฟ้า ระบบน้ ามัน จึงสามารถใช้ความสามารถที่มีได้อย่าง
คุม้ ค่า
ข้อเสี ย จะมีค่าบริ การรายเดือนหรื อตามเงื่อนไขการให้บริ การของแต่ละผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย เพราะ
มีการส่ งข้อมูลและเก็บข้อมูลต่างๆไว้บน Server ตลอดเวลา (dee-in,2560)

2.3.พืน้ ที่ จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม เป็ นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน นับเป็ นเมืองชายแดนที่มีความ
อุ ดมสมบู รณ์ ความสวยงามของทิ วทัศ น์ และมี ค วามหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติ พ นั ธุ์ รวมทั้ง
ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานไม่แพ้จงั หวัดอื่น ๆ มีพระธาตุพนมเป็ นปูชนียสถานคู่บา้ นคู่เมือง พื้นที่ชายแดนด้าน
เหนื อและตะวันออกของนครพนมติดกับแม่น้ าโขงโดยตลอด ตั้งแต่อาเภอบ้านแพงลงมาจนถึงอาเภอธาตุ
พนม สามารถเดินทางข้ามฝั่งโขงไปยังสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวได้หลายจุดมีพ้ืนที่ประมาณ
5,512.668 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็ น 11 อาเภอ 1
กิ่งอาเภอ คือ อาเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ท่าอุเทน เรณูนคร บ้านแพง ปลาปาก ศรี สงคราม นาหว้า
โพนสวรรค์ นาทม และกิ่งอาเภอวังยาง
คาขวัญประจาจังหวัด: พระธาตุพนมค่าล้ า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผไู ้ ท เรื อไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
ในจังหวัดนครพนมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง คือ พระธาตุพนม พระธาตุเรณู วัดพระ
ธาตุมหาชัย อุทยานแห่งชาติภูลงั กา วัดมหาธาตุ วัดโอกาสศรี บวั บานและวัดศรี เทพประดิษฐาราม อีกทั้งยังมี
อาหารและกิจกรรม คือ ร้านข้าวเกรี ยบปากหม้อศรี เทพ ย้อนอดีตที่จวนผูว้ า่ ฯ นครพนม (หลังเก่า) ล่องเรื อ
ชมสองฝั่งโขง ไทย-ลาวเช่าจักรยานปั่ นเที่ยวริ มโขงดูพระอาทิตย์ข้ ึนที่ หาดทรายทองศรี โคตรบูร และ เดิน
เล่นถนนคนเดิ นนครพนม ส่ วนเทศกาลและงานประเพณีวฒั นธรรมนั้น ก็คือ งานนมัสการพระธาตุพ นม
งานประเพณี ไหลเรื อไฟ (เฮือไฟ) ประเพณี แสกเต้นสาก ประเพณี โส้ท้ งั บั้ง การแข่งเรื อ (ส่ วงเฮือ) การรา
บูชาถวายพระธาตุ การแสดงชุดฟ้อนผูไ้ ทย การฟ้อนราหางนกยูง (mthai,2554 )

2.4.งานวิชาการทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. ตัวอย่างโครงการ พระธาตุพนม-พระธาตุเชิ งชุ ม-แก่งกระเบา-ชมวัฒนธรรมผูไ้ ทยเรณู นคร คือ
โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 3 ธรรมกลุ่มจังหวัดสนุก ไปเที่ยวกัน

รู ปที่2.1 ตัวอย่างโครงการ พระธาตุพนม-พระธาตุเชิงชุม-แก่งกระเบา-ชมวัฒนธรรมผูไ้ ทยเรณูนคร
ที่มา : 40plus.posttoda,2561 สื บค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
สมชาย วิทย์ดารงค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม กล่าวถึงโครงการปั่ นจักรยานเพื่อสุ ขภาพ ส่ งเสริ ม
การท่องเที่ ยวตามรอย 3 ธรรม เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด เน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม
(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะวัฒนธรรมมีกิจกรรมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ ไม่วา่
จะเป็ นวิถีชีวติ เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมพิธีกรรมความเชื่อในรู ปแบบฮีต 12 ครอง 14 ล้วนมีศกั ยภาพที่
จะพัฒนาส่ งเสริ มให้เกิ ดความสนใจในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนาเรื่ องเล่ าของ
ชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุ ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์
ที่มีอยูใ่ นที่ต่างๆ ตลอดจนสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีอยูม่ ากมาย รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่โดดเด่น

2. ตัวอย่างโครงการ เชียงใหม่บูมแรลลี่จกั รยานท่องเที่ยวชุมชน

รู ปที่2.2 ตัวอย่างโครงการ เชี ยงใหม่บูมแรลลี่จกั รยานท่องเที่ยวชุมชน
ที่มา : 40plus.posttoda,2556 สื บค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
นายเจริ ญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 10-11 สิ งหาคม
2556 ที่ผ่านมา จังหวัดเชี ยงใหม่ และสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชี ยงใหม่ ได้จดั โครงการปั่ น
จักรยานเพื่อการท่องเที่ ยวเพื่อชุ มชนท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโครงการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการนี้กว่า 300 คน
กิจกรรมนี้จดั ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ รวมถึงเพื่อสร้างกระแสให้คนใน
พื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่อนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม และหันมาออกกาลังกายด้วยการปั่ นจักรยาน และส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวควบคู่กบั การจัดกิ จกรรมด้านกี ฬา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างชุ มชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์ความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยว ส่ งเสริ มและเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ก่อนที่จะขยายพื้นที่จดั ในพื้นที่ชุมชนต้นแบบทัว่ เชียงใหม่ในปี งบประมาณหน้าต่อไป
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชี ยงใหม่ กล่าวอีกว่า กระแสการท่องเที่ยวที่สาคัญในทศวรรษที่ผา่ นมาได้
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน ที่เกิดจากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการ คือ 1.กระแสความต้องการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 2.กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยว
เพื่อการเรี ยนรู ้ 3.กระแสความต้องการในการพัฒนาคนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ท้องถิ่น

3. ตัวอย่างโครงการ “ปั่ นตามวิถีอินทรี ย”์ กระตุน้ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

รู ปที่2.3 ตัวอย่างโครงการ “ปั่ นตามวิถีอินทรี ย”์ กระตุน้ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ที่มา : piyawan-on,2015 สื บค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
นับเป็ นครั้ งแรกในพื้นที่อาเภอสามพราน จ.นครปฐม ที่มีการเปิ ดเส้ นทางปั่ นจักรยาน เพื่อการ
ท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยื น เที่ยวแบบวิถีอินทรี ย์ เที่ยวเพื่อสุ ขภาพ และเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ซึ่ งจัดขึ้นเมื่ อเร็ วๆ นี้
ภายใต้ โครงการ “ปั่ นตามวิถีอินทรี ย์สุขใจ” แม้ ก่อนวันงานจะโดนพายุฤดูร้อนถล่ มอย่ างนัก แต่ เหล่ าบรรดา
นักปั่นทั้งมือใหม่ และมือสมัครเล่ นร่ วม 1,000 คน ก็ไม่ หวั่น มารวมตัวกันตามเวลานัดหมาย ที่โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ ไซด์ เพื่อร่ วมสารวจเส้ นทางไปด้ วยกัน
หลังเสร็ จสิ้ นพิธีเปิ ดบนเวที สัญญาณปล่ อยตัวดังขึ้ น แต่ละคนต่างมุ่งหน้าปั่ นไปตามเส้ นทางที่
ตัวเองเลือก ซึ่ ง 2 เส้นทางด้วยกัน คือ เส้นทางแรกเป็ นเส้นทางครอบครัวระยะทาง 8 กิ โลเมตร เส้นทางนี้
เหล่านักปั่ นตัวเล็กตัวน้อย ต้องแบกจักรยานลงเรื อเอี้ยมจุ๊นล่องไปตามแม่น้ าท่าจีนใช้เวลาประมาณ 15 นาที
ไปขึ้นยังท่าวัดสรรเพชญ กราบนมัสการหลวงปู่ เพิ่มแล้ว แวะชมการทากิ จกรรมเกษตรอินทรี ยข์ องเด็กใน
โรงเรี ยนวัดสรรเพชญ โรงเรี ยนแห่ งนี้ มีการนาเอาองค์ความรู ้การทาเกษตรอินทรี ย ์ มาจากโครงการสาม
พรานโมเดลมาใช้ มีโรงเรื อนเลี้ ยงไส้เดื อนเพื่อนาไปใช้กบั แปลงเกษตร และทาน้ าหมักชีวภาพจากเปลือก
มะนาวซึ่ งมีกลิ่นหอมกว่าน้ าหมักทัว่ ไป เด็กๆสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย และบรรจุใส่ ขวดขายที่ตลาด สุ ข
ใจได้อีกด้วย

2.5 การคิดราคาขายโปรแกรมการท่องเที่ยว
การคิดราขายโดยมากคานึงถึงหลักการคิด 2 แบบ คือคิดราคาขายกรณี ขายทัวร์ หน้าร้าน ส่ วนอีก
แบบคือคิดราคาขายตามกาลังซื้ อของคณะนักท่องเที่ยว กรณี น้ ีจะคิดราคาขายตามความต้องการและกาลังซื้ อ
ของกลุ่มลูกค้าโดยการคิดราคาจะต้องทราบรายการนาเที่ยวว่าจะเที่ยวกี่วนั เที่ยวที่ไหน อย่างไร อาหารกี่ม้ือ
อย่างไร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นหรื อมีหวั หน้าทัวร์หรื อไม่ รถบัสระดับไหน โรงแรมระดับกี่ดาว คณะทัวร์มีกี่คน
เป็ นต้น โดยบริ ษทั นาเที่ยวจะขอราคาจากสถานประกอบการต่างที่เกี่ยวข้องและจะเป็ นผูซ้ ้ื อบริ การตามแต่จะ
ตกลงกันว่า จะให้ราคากัน อย่า งไร เช่ นหากมากันเป็ นกลุ่ ม คณะ 15 คน ก็ อาจให้ 15+1 F.O.C. (Free of
Charge) คือเดิ นทาง 15 คนฟรี 1 คน คือหัวหน้าทัวร์ เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่คาว่ากรุ๊ ปทัวร์ หรื อกลุ่มทัวร์ (
Group Tour) นั้นมักจะนิยมนับตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปตามหลักสากล
การคิดคานวณราคาขายรายการนาเที่ยวแต่ละรายการจะต้องคานึงความเป็ นไปได้ของราคาที่ ต้ งั ไว้
ต้องไม่สูงหรื อต่าจนเกิ นไป ราคาที่ต้ งั ไว้หลังจากที่หกั ต้นทุ นทุกอย่างแล้ว จะต้องมีกาไรเหลืออยู่พ อที่จะ
ดาเนิ นธุ รกิจอยูไ่ ด้ โดยในแต่ละบริ ษทั จะมีวิธีการคิดคานวณราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ว่าแต่ละบริ ษทั จะมี
วิธีคิดจุดคุม้ ทุน (Break Even Point หรื อ BEP) อย่างไร แต่โดยมากแล้วรายการเที่ยวรายการเดียวกัน ราคา
ขายของแต่ล ะบริ ษ ทั ก็ จะไม่ แตกต่ า งกันมากนัก การค านวณราคาขายในการจัด รายการนาเที่ ย วจะต้อง
คานึงถึงองค์ประกอบของรายการนาเที่ยวและสิ่ งหลักต่างๆต่อไปนี้
1. ค่ายานพาหนะ (Transportation Cost) ซึ่ งประกอบด้วยค่ายานพาหนะทุกชนิ ดทั้งทางบก ทางน้ า
ทางอากาศ รวมทั้งค่าจ้างในการบริ การขนถ่ายลูกค้าเพื่อเปลี่ยนไปลงเป็ นพาหนะอื่น เช่น แพ รถตู ้ รถ 2 แถว
ฯลฯ บางบริ ษทั อาจคิดค่าขนส่ ง รวมถึงการรับเข้า (Transfer In) และการส่ งออก (Transfer Out) นักท่องเที่ยว
ด้วย การจัดนาเที่ยวไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ จะรวมไปกับค่าจัดการนาเที่ยวที่บริ ษทั ตัวแทนจัดการไว้
แล้ว แต่ถา้ เป็ นการจัดนาเที่ยวในประเทศค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ ก็จะคิดแยกออกมา หากเป็ นรถตูจ้ ะคิดราคาเป็ นวัน
โดยจะคิดค่าน้ ามันแยกต่างหาก รถ 2 แถวมักคิดเป็ นราคาเหมา หากเป็ นรถโค้ชจะคิดราคาตามจานวนวัน
หรื อราคาเหมาตลอดการใช้งาน ส่ วนราคาตัว๋ เครื่ องบินบริ ษทั นาเที่ยวมักได้ราคาพิเศษ (Group Rate) จาก
สายการบินหรื อจากบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบินจะได้ถูกหรื อแพงขึ้นอยูก่ บั อานาจในการต่อรองและ
ปริ มาณของลูกค้า ปริ มาณความถี่ที่ผา่ นมาในรอบปี ว่ามีจานวนการใช้บริ การมากน้อยเพียงใด
2. ค่าที่พกั และโรงแรม (Hotel and Lodging Cost) คือค่าบริ การที่พกั ค้างคืน เช่น โรงแรม รี สอร์ ท
บังกะโล หรื อที่พกั อื่น ๆ แล้วแต่จะจัดหาให้ โดยมากห้องที่จดั สาหรับการนาเที่ยวคือห้องTwin Room คือมี
เตียงเดี่ยว 2 เตียง ภายในห้องพัก ยกเว้นนักท่องเที่ยวแสดงความประสงค์ที่จะใช้หอ้ งแบบอื่น ส่ วนเรื่ องราคา
ถ้าพักในตัวเมืองหรื อโรงแรมเกรดดี ๆ มีระดับราคาก็จะแพงกว่าพักตามชานเมืองหรื อโรงแรมธรรมดา

3. ค่าอาหาร (Meal Cost) คื อค่าอาหารทุกมื้อที่ จดั บริ การให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นรับประทานที่ร้าน
หรื อภัตตาคารหรื อนาไปรับประทานอาหารแบบปิ กนิก รวมไปถึงค่าน้ าแข็ง เครื่ องดื่ม ค่าขนมของว่าง โดย
อาหารจะถูกหรื อแพงขึ้นอยูก่ บั ชื่ อเสี ยงของร้าน รสชาติของอาหาร ปริ มาณและรายการของอาหาร ผูจ้ ดั ต้อง
คิ ดว่าจาเป็ นหรื อไม่ที่จะต้องให้ลูกค้ารั บประทานอาหารอย่างดี ทุกมื้อเพราะเนื่ องจากจะทาให้ราคาแพง
อาหารแต่ละมื้อควรเลือกร้านให้เหมาะควรมีบรรยากาศแห่งความอิ่มอก อิ่มใจ ถ้าเป็ นการรับประทานอาหาร
พร้อมชมการแสดงหรื อรับประทานแบบบุฟ เฟ่ ต์ (Buffet) ราคาก็จะสู ง แต่ถา้ รับประทานแบบชุ ดรายการ
(Set Menu) ราคาก็จะถูกลงมา
4. ค่ า ธรรมเนี ย มเข้า ชม (Fee Cost) คื อค่ าเข้าชมสถานที่ ต่า ง ๆ เช่ น ค่ า ผ่านประตู ช มการแสดง
ค่าธรรมเนี ยมเข้าโบราณสถาน ค่าเข้าอุทยานแห่ งชาติ เป็ นต้น ถ้าเป็ นที่เข้าชมของหน่วยงานรัฐบาลก็จะถู ก
กว่าการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวของเอกชน ถ้าจัดนาเที่ยวเข้าประเทศซึ่ งต้องเก็บค่าเข้าชมในราคาชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ก็จะแพงกว่าค่าเข้าชมของนักท่องเที่ยวไทยที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ
5. ค่าประกันภัย (Insurance Cost) จะถูกหรื อแพงขึ้นอยูก่ บั วงเงินประกันที่ตอ้ งการ
6. ค่าภาษี (Tax Cost) เช่น ภาษีการใช้สนามบิน (Airport Tax) ในประเทศและในต่างประเทศ
7. ค่าการตลาด (Marketing Cost) ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่จะนามาคิดแยกย่อยเป็ นทุน
ได้ลาบากเพราะในการโฆษณาหนึ่งครั้งบริ ษทั นาเที่ยวสามารถโฆษณาได้หลายรายการ การคิดเป็ นต้นทุนใน
ด้า นการตลาดของแต่ ล ะโปรแกรมนาเที่ ย วจึ ง ท าได้ย าก แต่ ล ะบริ ษ ทั จึ ง มี เทคนิ ค การคิ ดต้นทุ นด้า นนี้ ที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ว่าการตลาดของบริ ษทั เน้นกับลูกค้ากลุ่มไหนและมีงบประมาณเท่าไร จะจัดสรรค่า
การตลาดให้เป็ นต้นทุนได้อย่างไร บางบริ ษทั คิดค่าการตลาดรวมไปกับค่าดาเนินงานจัดนาเที่ยวก็มี
8. ค่าเบ็ดเตล็ด (Fragmentary Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป เช่น ค่าดาเนิ นงาน ค่าส่ งแฟกซ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่ามัคคุเทศก์ ค่าทางด่วน ค่าทิป ค่าน้ าค่าไฟ ค่าวีซ่า ฯลฯ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
 วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.2. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.2.1. รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลโครงงาน
3.2.2. วิเคราะห์ขอ้ มูลและปัญหาที่พบ
3.2.3. กาหนดเรื่ องโครงงาน
3.2.4. ดาเนินการปฏิบตั ิงาน
3.2.5. สรุ ปผล
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน
1. รวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาข้อมูลโครงงาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ปัญหาที่พบ
3. กาหนดเรื่ องโครงงาน
4. ดาเนินการปฏิบตั ิงาน
5. สรุ ปผล

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

14
3.3. อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.3.1. แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว
3.3.2. บทความทางอินเทอร์เน็ต
3.4. ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
Address

: เลขที่ 86/140 ซอย เอกชัย 34 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10150

E-Mail

: nttours.thai@gmail.com

Telephone

: 02-893-2502

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
(ที่มา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด)
3.5. ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
การจัดนาเที่ ย วทั้งในประเทศและต่ างประเทศ จัดทัวร์ ก รุ๊ ป เหมาเป็ นหมู่ คณะ จัดสถานที่ อบรม
สัมมนา ตัวแทนจาหน่ายตัว๋ จองตัว๋ ทุกสายการบิน รับจองโรงแรม รี สอร์ ท บริ การด้านวีซ่าและบริ การเช่ า
รถตู ้
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3.6. เอกสารที่เกีย่ วข้ องกับบริษัท
3.6.1. ตราสัญลักษณ์ประจาบริ ษทั

รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ประจาบริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
(ที่มา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด)
3.6.2. ใบประกอบธุ รกิจนาเที่ยว

รู ปที่ 3.3 ใบประกอบธุรกิจนาเที่ยวบริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
(ที่มา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด)
3.6.3. ใบทะเบียนภาษี

รู ปที่ 3.4 ใบทะเบียนภาษีบริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
(ที่มา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด)
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3.6.4. ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นักศึกษาฝึ กงาน
งานที่ได้รับมอบหมาย











ทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เช่น กรอกข้อมูลต่างๆลงในRegister
รับโทรศัพท์
ถ่ายเอกสาร
เดินเอกสาร
ทา Handbook ไทย-อังกฤษ เช่น เสี ยมเรี ยบ ใต้หวัน
แยก Boarding Pass
เขียนใบเข้า-ออก เช่น ฮ่องกง จีน
ทาป้ายรถบัส
ทา Tag กระเป๋ าของลูกค้า
ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ประวัติความเป็ นมาของเจ้าเจ๊กเจ้าจอม
ปราสาทเขาพนมรุ ้ง สะพานนาคราช
 จัดเตรี ยมของและอุปกรณ์ให้ลูกค้าที่ออกทัวร์

3.6.5. ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
คุณสุ ชารัตน์ จารุ มณี โรจน์ ตาแหน่ ง : Managing Director
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บทที่ 4
โครงงาน GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง กรณี ศึกษา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997)
จากัด โครงงานที่ศึกษาถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจักรยานว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไรเพื่อนามาปรับใช้เสนอ
โปรแกรมนาเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยว
4.1.รายละเอียดโปรแกรม
GPS Tracking เส้ นทางจักรยานริ มน้ าโขง: หาดทรายศรี โคตรบูรณ์ - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่งที่ 3 (นครพนม - คาม่วน) 2 วัน 1 คืน
4.1.1.ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
1) หาดทรายท้ายเมือง หรื อ หาดทรายทองศรี โคตรบู ร เหตุผลที่เลื อกเพราะตั้งอยู่ที่ อาเภอเมื อง
จังหวัดนครพนม เป็ นหาดทรายน้ าจืดที่สวยงามมากแห่ งหนึ่ งในภาคอีสาน ในฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม) หาดทรายทองอยูต่ รงข้ามกับที่ทาการแขวงคาม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เหมาะสาหรับเป็ นที่พกั ผ่อน หย่อนใจ และชมความงามของธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัด
นครพนมเองนิ ยมที่จะมาเดินเล่นกินลมชมวิวฝั่งประเทศลาว หากมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวจะได้รับลมเย็นซึ่ ง
พัดมาจากทางฝั่งลาวเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ เมื่อน้ าโขงลดระดับลงจะทาให้เกิดหาดทรายขึ้นกลางลาน้ าโขง
สามารถลงไปเดินเล่นบนหาดทราย

รู ปที่4.1 หาดทรายท้ายเมือง หรื อ หาดทรายทองศรี โคตรบูร
ที่มา : paiduaykan,2556 สื บค้นเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2561

18
2) หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ เหตุผลที่เลือกเพราะตั้งอยูท่ ี่ถนนสุ นทรวิจิตร เลียบริ มฝั่งแม่น้ าโขง
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม เป็ นสัญลักษณ์ อีกแห่ ง หนึ่ ง ของเมืองนครพนมโดดเด่นเป็ นสง่า ตัว
อาคารถูกทาสี ดว้ ยสี ชมพูอ่อนสะดุดตา หากใครมาตัวเมืองนครพนมต้องไม่พลาด หอนาฬิกาแห่ งนี้ ถูกสร้าง
โดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็ นที่ระลึกก่อนย้ายกลับเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์
หลังชนะสงครามภายในประเทศ เมื่อครั้งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามเดียนเบียนฟู ชาวเวียดนามที่ล้ ีภยั มา
อาศัยในนครพนมได้ร่วมกัน สร้ างหอนาฬิ กาขึ้นเพื่อระลึ กถึงไมตรี จิตของคนไทย สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 สู ง
ประมาณ 50 เมตร จุดนี้เป็ นเหมือนการขอบคุณคนไทย ของชาวเวียดนามที่ได้สร้างขึ้น

รู ปที่4.2 หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์
ที่มา: Paiduaykan,2556 สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
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3) พิพิธภัณฑ์จวนผูว้ ่าราชการจังหวัดนครพนม เหตุผลที่เลื อกเพราะเป็ นสถาปั ตยกรรมดี เด่ นใน
จังหวัดนครพนม มีความสวยงามโดยเฉพาะ ลักษณะเป็ นแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิ พลในรู ปแบบการ
ก่ อสร้ า งจากฝรั่ ง เศส ช่ วงสมัย สงครามอิ นโดจี น ลัก ษณะของสถาปั ตยกรรมเป็ นประตู โค้งครึ่ งวงกลม
หน้าต่างโค้งเหนื อประตู หน้าต่างเป็ นลายปูนปั้ น หรื อแกะสลัก หลังคาไม่ลาดชันนัก อาคารมีเสาเป็ นเสา
สี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ท้ งั สิ้ น เนื่องจากแม้จะมีอายุที่เก่าแก่มากแล้ว แต่ยงั คงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ
ไว้ไ ด้อ ย่ า งดี แ ละยัง คงความสวยงามจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ในปั จ จุ บ ัน ปรั บ ปรุ ง ให้ เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของชาวนครพนม และมีนิทรรศการ "ภาพเล่าเรื่ อง" ในอดีตของเมืองนครพนม

รู ปที่4.3 พิพิธภัณฑ์จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม
ที่มา : amazing THAILAND,2558 สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
4) อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ สร้างขึ้นบนเนื้ อที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ของกรมธนารักษ์
ภายในจะมีการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเส้นทางการต่อสู ้
กอบกูเ้ อกราช ของ อดีตประธานาธิ บดีโฮจิ มินห์ ที่เคยมาพานักในพื้นที่ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง
จ.นครพนม จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บ ัน การก่ อ สร้ า งหุ่ น ขี้ ผึ้ ง จ าลองสภาพความเป็ นอยู่ วิ ถี ชี วิ ต ของอดี ต
ประธานาธิ บ ดี โ ฮจิ มิ น ห์ เพื่ อเป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ ย วศึ ก ษาเส้ นทาง ความเป็ นมาของประวัติศ าสตร์ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย กับเวียดนาม

รู ปที่ 4.4 อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
ที่มา: Sanook,2559 สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
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5) สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่ 3 เหตุผลที่เลือกเพราะเป็ นสะพานที่เชื่ อมต่อระหว่างประเทศ
ไทย (นครพนม) กับประเทศลาว(คาม่วน) พื้นที่ฝ่ังไทยที่บา้ นห้อม ตาบลอาจสามารถ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนมฝั่งลาวอยูท่ ี่บา้ นเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน เป็ นสะพานที่มีความสวยงามมากอีกแห่ง
หนึ่ งในประเทศไทย มี วิ ว ข้า งหลัง เป็ นภาพภู เ ขาหิ น ปู น ของประเทศไทยลาวลู ก น้อ ยใหญ่ ที่ เ รี ย งราย
สลับซับซ้อน สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการชมความสวยงามและถ่ายภาพบนสะพานโดยไม่ได้ตอ้ งการข้าม
ไปยังฝั่งลาว สามารถขออนุญาตเจ้าหน้าที่และแจ้งความประสงค์วา่ ต้องการที่จะมาถ่ายภาพ จึงจะสามารถเข้า
ไปได้แต่จะยืนถ่ ายภาพได้แค่ส่วนต้นสะพานฝั่ งไทย ส่ วนแหล่ งท่องเที่ยวในเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน
สปป.ลาว จะเป็ นการเที่ ย วชมวิถี ชี วิตความเป็ นอยู่ข องพี่น้องชาวลาว การเที่ ย วชม แหล่ ง ท่ องเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ วัดโบราณ ชมอาคารสถาปั ตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย ที่สาคัญสามารถเข้ากราบไหว้ทาบุญได้ที่
วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญคือ วัดศรี โคตรบูร ส่ วนด้านนอกเมืองท่าแขก จะเป็ นการท่องเที่ยวธรรมชาติชมถ้ าพระ
ซึ่งต้องพายเรื อแจวเข้าไป เที่ยวถ้ านกนางแอ่น

รู ปที่4.5 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3
ที่มา : Paiduaykan,2556 สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
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6) ร้านเหรี ยญทอง เหตุผลที่เลือกเพราะเปิ ดมานานกว่า 40 ปี เป็ นร้านของฝากของจังหวัดนครพนม
มีสินค้ามากมายที่ได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะหมูยอห่ อใบตองที่มีความสด
ใหม่ สะอาดและ รสชาติอร่ อย ส่ วนเส้นก๋ วยจับ๊ ญวนนั้นมีความเหนียว นุ่ม สามารถเก็บไว้ได้นาน เหมาะกับ
การนาไปเป็ นของฝากและยัง เป็ นอาหารขึ้นชื่ อของชาวไทยเชื้ อสายเวียดนาม รวมถึงปลาร้าทรงเครื่ องและ
ปลาส้มที่ผลิตจากปลาสวาย ปลาตะเพียน และปลาชะโดมีให้ได้เลือกทั้งแบบเป็ นตัว เป็ นแผ่น และห่ อด้วย
ใบตอง ด้วยคุ ณภาพสิ นค้าที่ มีความสดใหม่ สะอาด และมีความอร่ อย จึงทาให้เป็ นที่นิยมของลู กค้า เมื่ อ
เดินทางมาจังหวัดนครพนมจึงเดิ นทางมาซื้ อของฝากที่ร้านเป็ นประจา โดยสิ นค้าบางอย่างนั้นจะต้องมีการ
ทาการสั่งจองล่วงหน้าเป็ นเวลา 1-2 วัน

รู ปที่4.6 ร้านเหรี ยญทอง
ที่มา: NBT,2560 สื บค้นเมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2561
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4.1.2 ข้ อมูลร้ านอาหาร
1) ร้ า นอาหารโพธิ์ ทอง เหตุ ผลที่ เลื อกเพราะอยู่ถ นนตลาดโต้รุ่ง ใกล้ก ับ สี่ แยกวิท ยาลัย เทคนิ ค
นครพนม ร้านนี้เปิ ดมานานกว่า 30 ปี และที่ร้านนี้มีน้ าจิ้มแจ่วฮ้อน มี 2 แบบ คือน้ าจิ้มขม (เหยาะดีววั ผสมใน
น้ าจิ้มให้มีรสแอบขมนิดๆ) กับน้ าจิ้มหวาน อีกทั้งยังมีตบั หวาน น้ าตกหมู ข้าวเหนียว ฯลฯ

รู ปที่ 4.7 ร้านอาหารโพธิ์ทอง
ที่มา : pantip,2559 สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

2) ร้านอาหารวิวโขง เหตุผลที่เลือกเพราะอยูใ่ กล้ๆ กับ โรงแรมฟอร์ จูน ริ เวอร์ วิว นครพนม สาหรับ
ที่ร้านนั้นจะมีแบ่งออกเป็ น 2 โซน คือ โซนห้องแอร์ และโซน open air เพราะได้เห็นวิวแม่น้ าโขง สองฝั่ง
ไทย-ลาว รวมถึงเรื อประมงลาเล็กๆ ที่ผา่ นไปมาอีกด้วย

รู ปที่ 4.8 ร้านอาหารวิวโขง
ที่มา : เอิงเอย,2559 สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
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4.1.3 ข้ อมูลด้ านโรงแรมทีพ่ กั
1) โรงแรมวิวโขง โรงแรมนี้ อยูไ่ ม่ไกลจากใจกลางเมืองเพียง 2.0 km สามารถเดินทางไปสนามบิน
ได้ภายในเวลาประมาณ 20 นาที โรงแรมวิวโขง ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทาเลเหมาะเจาะของนครพนม เป็ นจุดเริ่ มต้นที่
ยอดเยีย่ มในการออกสารวจเมืองอันมีสีสัน จากที่พกั ท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายไปยังทุกที่
ในเมืองที่มีชีวติ ชี วานี้ ที่พกั แห่ งนี้ ยงั มีเสน่ห์เป็ นพิเศษ ด้วยสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรี ยบร้อย ใกล้กบั ตัวเมือง
นครพนม แม่น้ าแม่โขง วัดมหาธาตุ ผูเ้ ข้าพักจะได้รับ ความสะดวกสบายอย่างเต็ม ที่ ด้วยบริ การและสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ที่ดีพร้ อมที่สุด ที่พกั แห่ งนี้ มีส่ิ งอานวยความสะดวกมากมายคอยให้บริ การอย่าง
พิถีพิถนั ที่ สุดแก่ ผูเ้ ข้าพักห้องพักของที่ พกั ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนั เพื่อมอบความสะดวกสบาย
สู งสุ ดให้แก่ผูเ้ ข้าพัก บางห้องพักยังมีผา้ ขนหนู อินเทอร์ เน็ตไร้ สาย (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย) เครื่ องปรับอากาศ
ระเบียง/ชานเรื อน อิ นเทอร์ เน็ ต (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย) คอยให้บริ การ นอกจากนี้ ที่พกั ยังจัดเตรี ยมกิ จกรรม
นันทนาการหลากหลายไว้ให้ผเู ้ ข้าพักได้เพลิดเพลิน เมื่อเข้าพักที่โรงแรมวิวโขง ผูเ้ ข้าพักจะได้พบกับบริ การ
แบบมืออาชีพและสิ่ งอานวยความสะดวกมากมายซึ่ งผสมผสานกันอย่างลงตัว

รู ปที่4.8 โรงแรมวิวโขง
ที่มา : agoda,2014สื บค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561)
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4.1 โปรแกรม GPS Tracking เส้ นทางจักรยานริมนา้ โขง

GPS Tracking เส้ นทางจักรยานริมน้าโขง
หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 3 (นครพนม - คาม่ วน) 2 วัน 1 คืน
บริษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
วันแรกของการเดินทาง
08.30 น.
10.05 น.
11.40 น.
13.30 น.

15.00 น.

15.30

หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่ งที่ 3
(นครพนม - คาม่ วน)
พบกันที่สนามบินดอนเมือง
เจ้าหน้าที่นอร์ทไทยทัวร์ ให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่ จงั หวัดนครพนมโดยสารการบินนกแอร์
ถึงสนามบินนครพนมและรับประทานอาหารที่ร้านโพธิ์ ทอง
นาท่ านเดิ นทางสู่ หาดทรายศรี โคตรบูรณ์
เป็ นหาดทรายน้ า จื ด ที่ ส วยงามมากแห่ ง
หนึ่ งในภาคอี ส านเหมาะส าหรั บ เป็ นที่
พัก ผ่ อ น หย่ อ นใจ และชมความงามของ
ธรรมชาติ
หลังจากนั้นนาท่ านเดิ นทางไปหอนาฬิ กาเพื่อ
เช่าจักรยานปั่นเลาะไปตามริ มน้ าโขง

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนมเป็ นสถาปัตยกรรม
ดี เ ด่ นในจัง หวัด นครพนม มี ค วามสวยงามโดยเฉพาะ ลักษณะเป็ นแบบ
ตะวันตก เพราะได้รับอิทธิ พลในรู ปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศส
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วันแรกของการเดินทาง
17.00 น.
ค่า

วันที่สองของการเดินทาง
08.30 น.
10.30 น.

หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่ งที่ 3
(นครพนม - คาม่ วน)
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมวิวโขง เพื่อเข้าเช็คอิน เก็บสัมภาระและพัก
ตามอัธยาศัย
ดินเนอร์ปาร์ต้ ี
-รับประทานอาหารค่า
-กิจกรรมสนุกๆและความบันเทิงที่ทางบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้ให้
สมควรแก่เวลา พักผ่อนตามอัธยาศัย....ฝันดีราตรี สวัสดิ์
หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่ งที่ 3
(นครพนม - คาม่ วน)
รับประทานอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์
จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ อนุ สรณ์ สถานประธานโฮจิ มินห์ภายในจะมีการ
จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
เส้นทางการต่อสู ้กอบกูเ้ อกราช ของ อดีตประธานาธิ บดีโฮจิ มินห์ ที่เคยมา
พานักในพื้นที่ บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

12.00 น.
13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารวิวโขง
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ งที่ 3
เป็ นสะพานที่มีความสวยงาม มากอีกแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย มีวิวข้างหลัง
เป็ นภาพภู เ ขาหิ นปู น ของประเทศไทยลาวลู ก น้ อ ยใหญ่ ที่ เ รี ยงราย
สลับซับซ้อน

15.00 น.
17.30 น.

แวะซื้ อของฝาก ของที่ระลึกที่ร้านเหรี ยญทอง
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนครพนมเพื่อเดินทางกับกรุ งเทพ

22.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ ฯ
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* หมายเหตุ *
กาหนดการอาจไม่เป็ นไปตามที่กาหนด เนื่องจากวันและเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์และสภาพอากาศรวมไปถึงความเหมาะสม
o อัตราค่าบริ การ ท่านละ 10,700 บาท (กรณี ลูกค้า 30 ท่าน )
1.รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2. บริ การห้องพัก 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยง / พร้อมอาหารว่าง เครื่ องดื่มและผลไม้
4.อุปกรณ์เล่นเกมส์ เป็ นทีม
5. หนังสื อคู่มือการเดินทาง จากนอร์ทไทยทัวร์ ท่านละ 1 เล่ม
6.มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนอร์ทไทยทัวร์
o อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
3.หัก ณ ที่จ่าย 3 %
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

4.2. บริการทีจ่ ัดให้
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ตารางที่ 4.2 การคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
ค่ าใช้ จ่ายคงที่ (Fixed Cost)
ลาดับที่

รายการ

1.

ค่ารถตูร้ วมน้ ามันตลอดการเดินทาง 3 คัน 4,500 บาท/คัน

2.

ค่ามัคคุเทศก์ 2,000*2 ท่าน/วัน

ราคา

หมายเหตุ

13,500.00
8,000.00

*คิดต้นทุนที่
ลูกค้า 30 ท่าน

21,500.00

รวมค่ าใช้ จ่ายคงที่
ค่ าใช้ จ่ายผันแปร (Variable Cost)
ลาดับที่

รายการ

1.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ 4,500*32 ท่าน

2.

ค่าเช่าจักรยาน 50*30 ท่าน

1,500.00

3.

ค่าโรงแรม จ.นครพนม 10 ห้อง ห้องละ 3 ท่าน 2,000บาท*15ห้อง*1คืน

20,000.00

4.

ค่าอาหาร Party

450*30 ท่าน

ราคา

144,000.00

1000/คืน

13,500.00

5.

ค่าประกันภัย 50*30 ท่าน

1,500.00

6.

ค่าอาหารเช้า 100*30 ท่าน

3,000.00

7.

ค่าอาหารกลางวัน 500*30*2มื้อ

30,00.00

8.

ค่าอาหารเย็น 300*30*1มื้อ

9,000.00

9.

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

500.00

10.

ทิปคนขับรถ 200*3คัน*2วัน

1,200.00

11.

ค่าบริ การ

1,000.00

รวมค่ าใช้ ผนั แปร

หมายเหตุ

225,200.00

*คิดต้นทุนที่
ลูกค้า 30 ท่าน
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ดังนั้น เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด / กรุ๊ ป

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด / 1 ท่าน
ดังนั้น ราคาต้นทุน / 1 ท่าน
ค่าภาษี 7 %
ต้องการกาไรที่ 1,500/ 1 ท่าน
ดังนั้นต้นทุนราคาขาย / 1 ท่าน

= ค่าใช้จ่ายคงที่ + ค่าใช้จ่ายผันแปร
= 21,500 + 225,200 บาท
= 246,700 บาท
= ค่าใช้จ่ายคงที่ + ค่าใช้จ่ายผันแปร
= 720 + 7,507 บาท
= 8,227 บาท
= 8,227 + 575.89 บาท
= 8,802.89 บาท
= 8,802.89 + 1,500 บาท
= 10,302.89 บาท

แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วทางบริ ษทั ต้องการตั้งตัวเลขที่สวยงามและมีความน่าเชื่อถือและเหมาะสม เพื่อ
ดึงดูดให้ลูกค้ามีความสนใจ ทางบริ ษทั จึงขายทัวร์ในราคา 10,700 / 1 ท่าน
ดังนั้น กาไรจากการขายต่อ 1 ท่าน จะอยูท่ ี่ 10,700 – 8,227 = 2,473 บาท
กาไรจากการขายทั้งหมดจะอยูท่ ี่ = (10,700 x 30) – 246,700
= 321,000 – 246,700
= 74,300 บาท
จากการคานวณค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็ นเพียงการคานวณต้นทุนที่ลูกค้า จานวน 30 ท่านเท่านั้น ซึ่ งจานวน
ที่ตอ้ งการขายจริ งอยูท่ ี่ 30 ท่าน ถ้าคานวณการขายตามจานวนที่ตอ้ งการจะได้ผลลัพธ์ดงั นี้
= ราคาขาย x จานวนคนที่ตอ้ งการขายจริ ง
= 10,700 บาท x 30 คน = 321,000 บาท
จากการค านวณจะเห็ น ได้ว่า หากขายได้ต ามจ านวนที่ ต้อ งการ จะท าให้ร ายได้ข องบริ ษ ัท ถึ ง
จุดคุม้ ทุน เนื่ องจากเป็ นการกาหนดจานวนคนที่ตอ้ งการขายไว้ต้ งั แต่แรก แต่จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า
กรุ๊ ปทัวร์ สามารถรับได้เต็มอัตราอยู่ที่ 30 ท่าน เพราะฉะนั้น ถ้ามีการขายเพิ่มได้ถึง 30 ท่าน ถือเป็ นรายได้ที่
เป็ นกาไรของบริ ษทั โดยตรง
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ตารางที่4.3 ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายโปรแกรมทัวร์ GPS Tracking เส้ นทางจักรยานริมนา้ โขง
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่าย
ใบคิดต้นทุน สาหรับบัญชี
หาดทรายศรี โคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่ งที่ 3(นครพนม - คาม่วน)
รายการค่าใช้จ่าย
1.รถตู ้
2. ห้องพัก
3.ร้านอาหาร
4.อุปกรณ์
5.เช่าจักรยาน
6.ป้ายไวนิล

จานวน
3
15
2
1
30
1

ราคา
13,500
18,000
30,000
1,500

งบประมาณ ราคา/ท่าน
20,000
450
32,000
500
40,000
1,000
3,000

7.เบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
เฉลี่ยต่อท่าน 45.00
ราคาขาย
กาไลเฉลี่ยท่านละ
กาไรต่อคณะ 45.00
* หมายเหตุ *
ตารางแสดงรายการนี้มีเพื่อการเสนอขายและเป็ นความลับของทางบริ ษทั
ดังนั้นบางรายการจึงไม่สามารถเปิ ดเผยได้

50

30
4.3. ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
4.3.1. ค้นหาข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั ร้านอาหาร เช่น จากหาดทราย
ศรี โคตรบูรไปถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3
4.3.2. ติดต่อสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั ร้านอาหาร เช่น ร้านวิวโขง โรงแรมเดอะรู ม
4.3.3. เอกสารสาหรับจองโรงแรม ร้านอาหาร รถที่ใช้ในการเดินทาง

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างภาพใบจองรถ
(ที่มา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด)
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รู ปที่ 4.2. ตัวอย่างภาพใบจองร้านอาหาร
(ที่มา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด)

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างภาพใบจองโรงแรมห้องพัก
(ที่มา : บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด)
4.3.4 เอกสารสาคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกทัวร์ (สาหรับบริ ษทั )
4.3.5. ทาโปรแกรมการท่องเที่ยว
4.3.6. สมุดคู่มือเพื่อการท่องเที่ยวให้ลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดของสถานที่ต่างๆและโปรแกรม
โดยคร่ าวๆก่อนที่ไกด์จะบรรยาย
4.3.7. Tag ติดกระเป๋ าให้ลูกค้าที่ออกเดินทาง
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คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
- เพศ : ช/ญ
- อายุ : 15 ปี ขึ้นไป
- อาชีพ : บุคคลทัว่ ไป/ข้าราชการ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การด้านการท่องเที่ยง
- ด้านการบริ การของโรงแรม : Wi-Fi ทุกห้อง (ฟรี ) Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ ไนต์คลับ
บริ การนวด สวน คอฟฟี่ ช็อป รู มเซอร์ วิส อาหารเช้า (ฟรี ) บาร์
ห้องอาหาร ตูน้ ิรภัย บริ การซักรี ด บริ การรับฝากสัมภาระ บริ การ
คอนเซี ย ร์ จ บริ ก ารท าความสะอาดรายวัน พื้ นที่ สู บ บุ หรี่ ห้อง
สาหรับครอบครัว
- ด้านการบริ การของพนักงาน : พนักงานสามารถพูดได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีพนักงานต้อนรับ (24 ชัว่ โมง)
- ด้านราคา
: 765-1,400 บาท / คืน
- ด้านสถานที่
: มีจกั รยานให้เช่า มีที่จอดรถ (ในที่พกั )
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด : การประชาสัมพันธ์ คือ การเผยแพร่ ทางอินเทอร์เน็ต
หรื อ ทาง Application ของการจองโรงแรมเพื่อให้ได้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
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ตารางที่ 4.4 ตารางการเปรียบเทียบ 7 P’s
เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยกขึ้นมาเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างของบริ ษทั ทัว่ ไปกับบริ ษทั นอร์ ท
ไทยทัวร์(1997)จากัด
ตารางเปรียบเทียบ 7 P’s
ด้านผลิตภัณฑ์(Product)

ด้านราคา (Price)
ด้านสถานที่ หรื อด้านการจัดจาหน่าย (Place หรื อ
Distribution)

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

ด้านบุคคล (People)

ด้านการสร้าง และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation)

ด้านกระบวนการ (Process)

มี ก ารบริ ก ารที่ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความพึ ง พอใจ เช่ น มี พ นัก งานคอย
ต้อนรับเสมอเวลาลูกค้าออกทริ ป
มีการจัดตั้งราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถจับต้อง
ได้ เช่น ทริ ปสิ งหาพาแม่เที่ยวในราคา 4,990 บาท
มี ท าการจัด ตั้ง สถานที่ ที่ น่ า สนใจและสะดวกต่ อ การ
เดิ นทางรวมไปถึ งกิ จกรรมต่างๆไว้สาหรับลูกค้าและมี
การบริ การจองตัว๋ ให้ลูกค้า เช่ น เมื่ อลูกค้าต้องการที่ จะ
เดิ นทางไปเชี ยงใหม่ ทางบริ ษทั ก็จะทาการจองตัว๋ จอง
และที่ พ กั ให้ ก ับ ลู ก ค้า เพื่ อ สะดวกต่ อ การเดิ น ทางมาก
ยิ่งขึ้น
มี การจัดทาโฆษณาที่ หน้าเพจหรื อ เว็บไซต์ของบริ ษ ัท
เพื่ อ ให้ ผูท้ ี่ ส นใจได้ม าใช้บริ ก ารเช่ น การออกทัว ร์ ไ ป
ฮ่องกงก็จะมีโปรโมชัน่ คือ มา 4 จ่าย 3 ในราคาแค่ 9,999
บาทเท่านั้น
ทางบริ ษทั มีพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถและความ
น่ าเชื่ อถือในการทางาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
เช่ น เมื่ อลูกค้าอยากทราบรายละเอี ยดของทริ ปนี้ ว่าเป็ น
อย่างไรก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตอบลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อให้
ลูกค้าเข้าใจ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั มีการใส่ ชุดของบริ ษทั ทุกครั้งในการ
ออกทัว ร์ แ ละมี ก ารจัด เตรี ย มอุ ป กรณ์ สิ น ค้า และการ
บริ การต่างๆ เช่ นเมื่ อมี การออกทัวร์ เจ้าหน้าที่จะทาการ
ใส่ เสื้ อและมีโลโก้ของทางบริ ษทั เสมอ
มีกระบวนการผลิตที่ในด้านการบริ การหรื อผลิตภัณฑ์ที่
จะทาให้ ลู ก ค้าเกิ ด ความประทับใจที่ ม าใช้บริ ก ารของ
บริ ษทั เช่ น ได้มี ก ารเตรี ย มการไว้ใ ห้ลูก ค้าเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความรวดเร็ ว และสะดวกต่ อ การท่ อ งเที่ ย วและการ
เดินทาง
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลของโครงงาน
5.1.1. สรุ ปโครงงาน
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในบริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์(1997) จากัด ในตาแหน่งนักศึกษาฝึ กงาน ทา
ให้ทราบถึ งส่ วนงานต่างๆรวมไปถึ งขั้นตอนและวิธีการต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการจัดนาเที่ยวของบริ ษทั ทัวร์
งานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงาน จัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับออกทัวร์ เมื่อได้เข้ามาเรี ยนรู ้และได้ปฏิบตั ิงาน
จริ งแล้วพบว่า ในการท่องเที่ยวนั้นเป็ นส่ วนสาคัญที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็ นจานวนมาก รวมไปถึงมี
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ใน
นักท่องเที่ยวนั้นมีหลากหลายประเภทหลายช่วงอายุ กลุ่ม ครอบครัว คู่รัก จากการได้ปฏิบตั ิงานจริ งนั้น ทา
ให้ได้ทราบว่า บริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด มีความต้องการเส้นทางในการท่องเที่ยวและโปรแกรม
การจัดนาเที่ยวที่มีความแปลกใหม่จากเดิมและมีกิจกรรมการปั่ นจักรยานด้วย ทางผูจ้ ดั ทาจึงเริ่ มศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการปั่ นจักรยาน รวมไปถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดทาโปรแกรม
การท่องนาเที่ยว และได้พบว่า หาดทรายศรี โคตรบูรณ์ไปถึงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่ งที่ 3 (นครพนม
- คาม่วน) จ.นครพนม มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นเอกลักษณ์และมีจุดเด่นที่สามารถทากิ จกรรมปั่ นจักรยานได้
โครงงานเล่มนี้จึงนาเสนอโปรแกรมจัดนาเที่ยว “GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง” 2 วัน 1 คืน ราคา
10,700บาท/ท่าน เป็ นโปรแกรมที่มีการจัดนาเที่ยวและยังมีกิจกรรมการปั่ นจักรยานที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
และแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆคือ ได้มีการนาเอา GPS Tracking เข้ามามีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม
เพื่อให้สะดวกและความปลอดภัยต่อลูกค้าที่มาใช้บริ การ ในการจัดทาโปรแกรมนั้นดาเนิ นไปตามขึ้นตอน
และได้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ อีกทั้งยังเป็ นแนวทางให้กบั ทางบริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด ใน
การจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป
5.1.2. ปัญหาที่พบในการทาโครงงาน
 ผูจ้ ดั ทาโครงงานยังไม่มี ป ระสบการณ์ มากพอในการติดต่ อประสานงานและการจัดท า
เส้นทางการท่องเที่ยว จึงทาให้เกิดความผิดพลาดและมีการคาดเคลื่อนกับเวลาที่กาหนดไว้
 มีความผิดพลาดในการดาเนินการของเอกสารที่สาคัญ
5.1.3. การแก้ไขปั ญหา
 สอบถามและปรึ กษากับพนักงานหรื อพี่เลี้ยง ที่มีความรู ้และประสบการณ์ เพื่อขอ
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ข้อมูลและไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
 ให้บุคลากรหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ตรวจสอบและดูแลความเรี ยบร้อยก่อนทุกครั้ง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1. สรุ ปผล
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาระยะเวลา 4 เดือน ในตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์
(1997) จากัด ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงระบบและขั้นตอนต่างๆและเอกสารที่สาคัญในสายงานของบริ ษทั นาเที่ยวที่
เป็ นประสบการณ์ใหม่นอกเหนื อจากบทเรี ยน ได้ฝึกทักษะในการปฏิบตั ิงานจริ งและการทางานตามที่ได้รับ
มอบหมายในระยะเวลาที่มีขอบเขตจากัด และได้เรี ยนรู ้ถึงคาศัพท์เฉพาะและแปลกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อประสานงานหรื อเกี่ยวข้องกับสายงานการท่องเที่ยว
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
 ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจากการเรี ยนในห้องเรี ยน
 ได้เรี ยนรู ้ในการพัฒนาตนเองเมื่อทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
 มีความรับผิดชอบและเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ้น
ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
 การสื่ อสารกันภายในบริ ษทั นั้นไม่ชดั เจน
 ไม่กล้าพูดคุยกับหัวหน้า
 เจอคาศัพท์ที่แปลกใหม่ในการทางาน
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การท างานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท น าเที่ ย วหรื อ ในการติ ด ต่ อ ประสานงานนั้น เป็ นขั้น ตอนที่ มี
ความสาคัญมาก เพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดจะทาให้เกิดผลและปั ญหาตามมาได้ รวมไปถึงงานก็จะไม่
สามารถดาเนิ นต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องศึกษาและปฏิบตั ิ ตามขั้นตอนเพื่อลดความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นมา และจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความเรี ยบร้อยก่อนเสมอ และในงานการบริ การนาเที่ยว
นั้นเป็ นสายงานที่จะต้องมีความอดทนสู งในเรื่ องของการบริ การและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความจา
เป็ นมาก จึงจาเป็ นที่จะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนออกเดินทางเสมอๆ เช่ น ทางบริ ษทั ได้มีการออกทัวร์ ไป
พัทยาก็จะต้องศึ กษาเส้ นทางสถานที่ ท่องเที่ยวหรื อโรงแรมที่พกั ให้ก บั นักท่ องเที่ย วเพื่อไม่ให้เกิ ดความ
ผิดพลาด
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บทคัดย่ อ
บริ ษ ัท นอร์ ท ไทยทัว ร์ ( 1997)จ ากัด เป็ น
บริ ษทั จัด น าเที่ ย วทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ
เป็ นตัวแทนในการจาหน่ ายตัว๋ จองตัว๋ ทุ กสายการ
บิ น จองโรงแรม รี ส อร์ ท และบริ ก ารด้า นวี ซ่ า
บริ ก ารเช่ า รถตู ้ ให้ก ารบริ ก ารและดู แ ลลู ก ค้า ทุ ก
ท่ านอย่างเท่ าเที ยมกัน จากการที่ ผูจ้ ัดทาได้เข้ารั บ
การปฏิ บัติง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ บริ ษ ัท นอร์ ท ไทย
ทั ว ร์ (1997) จ ากั ด ได้ รั บมอบหมายงานให้
ปฎิ บัติ ง านในแผนกนั ก ศึ ก ษาฝึ กงาน ท าให้ ไ ด้
เรี ยนรู ้ถึงระบบ ขั้นตอนต่างๆและเอกสารที่ สาคัญ
ในสายงานของบริ ษทั นาเที่ ยว ได้ฝึกทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งและการทางานที่ได้รับมอบหมายใน
ระยะเวลาที่ มีขอบเขตจากัด ผูจ้ ัดทาได้เล็งเห็ นถึ ง
ความสาคัญในการใช้บริ การและความสะดวกสบาย
รวมไปถึ งความปลอดภัยของลูกค้าที่ มาใช้บริ การ
และได้มีการนาเอา GPS Tracking เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการทากิ จกรรม ซึ่ งผูจ้ ดั ทาจึ งเสนอโครงงาน “
GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง ” ที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์คื อ 1) เพื่ อ ศึ กษารู ป แบบของการ
ท่องเที่ยวโดยจักรยานริ มน้ าโขงในบริ บทของบริ ษทั
นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด

2) เพื่อให้ไ ด้

โปรแกรมการท่องเที่ ยว GPS Tracking เส้นทาง
จั ก รยานริ มน้ าโขง ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ ได้ มี ก ารจั ด
โปรแกรมทัวร์ 2 วัน1 คืน คือเดินทางจากหาดทราย

นครพนม-คาม่วน) ในราคา 10,700 บาท
คาสาคัญ : GPS Tracking / เส้นทางจักรยาน /
นครพนม
Abstract
North Thai Tours (1997) Co., Ltd. is a
tour operator for inbound and outbound tours and
an agency to sell tickets of all airlines, to provide
the services of hotel and resort reservation, VISA,
and van rental under its philosophy of equally
serving all customers. The authors attended the
internship under the cooperative education project
at this company and have been assigned to work as
trainees. The authors have learned working process
and important documents used in a tour operator,
practiced the skills in real workplace, and
performed assignments within a given time
framework. Since the authors have seen the
importance of providing the services and
facilitating the customers and their safety, they
initiated to apply GPS Tracking to be part of tour
activity. Therefore, “GPS Tracking for Khong
River Cycling Route” Project was developed by
the authors. The purposes of this project were 1) to
study the tourism model of Khong River cycling
route of North Thai Tours (1997) Co., Ltd., and 2)
to create the tourism program “GPS Tracking for

Khong River Cycling Route”. The results of this
project were 2-day 1-night tour package was
created. This package is the journey from Hat Sai
Sikotbun to the Third Thai-Laos Friendship Bridge
(Nakhon Phanom - Kammun) at a price of 10,700
baht.
Keywords: GPS Tracking / Cycling Route /
Nakhon Phanom

ทัศนี ยภาพสองฝั่งไทย–ลาว จนถึงวัดพระธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่ต้ งั องค์พระธาตุพนม ถือ
เป็ นเส้นทางอเมซิ่ งไทยแลนด์ รวมระยะทางถึง 60
กิ โลเมตร ถื อเป็ นเส้นทางจักรยานที่ น่าสนใจแห่ ง
เดี ย วของไทย จะเป็ นการดึ ง ดู ด ประชาชนและ
นัก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วชม นอกจากนี้ ยัง เป็ นการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ การค้า และการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ
รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และประตูสู่อาเซียน

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บัน ต้อ งยอมรั บ ว่ า นครพนม เป็ น
เมืองแห่งความสุ ขที่มีความได้เปรี ยบด้านจุดขายใน
เรื่ อ งของทัศ นี ย ภาพและบรรยากาศสองฝั่ ง โขงที่
สวยงาม เป็ นจัง หวัด ที่ ต้ งั ขององค์พ ระธาตุ พ นม
รวมถึงพระธาตุศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ประจาวันเกิดจานวนถึง 8
พระธาตุ อีกทั้งยังมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่ งที่
3 นครพนม–คาม่วน ที่มีการก่อสร้างที่สวยงาม เพื่อ
เป็ นการส่ ง เสริ มยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วดึ ง ดู ด

ริ มน้ าโขงนั้นประกอบไปด้วย 6 จังหวัด
คือ เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม อานาจเจริ ญ
และอุ บ ลราชธานี

ในแต่ ล ะจัง หวัด มี ส ถานที่

ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจติดกับริ มน้ าโขง จึ งจัดทาการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง จั ก รยานขึ้ นมา คื อ รู ปแบบการ
ท่องเที่ ยวที่ ใช้จกั รยานเป็ นพาหนะโดยมุ่งเน้นการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยวได้รวดเร็ วและเกิ ดการเรี ยนรู ้
กับท้องถิ่น

ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการถ่ายรู ป

ดัง นั้ น ผู ้ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท า

และลองเปิ ดเส้นทางใหม่ๆมาเที่ ยวชมพักผ่อนใน

โปรแกรมการท่องเที่ ยว GPS Tracking เส้นทาง

พื้ นที่ จ.นครพนม มากขึ้ น ได้ มี การจั ด สรร

ริ มน้ าโขง เนื่ องจากการปั่ นจักรยานท่องเที่ ยวไป

งบประมาณจากหลายฝ่ าย นาร่ องเบื้ องต้นกว่า 200

ตามเส้นทางริ มน้ าโขงน้ าเป็ นการช่วยลดต้นทุนและ

ล้านบาท ดาเนิ นการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน เชื่อม

ลดพลั ง ง านให้ แ ก่ โลกของ เรา อี กทั้ งยั ง ใ ห้

แลนด์ ม าร์ ค ส าคัญ คื อ สามที่ สุ ด ประกอบด้ว ย

นักท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสดื่มด่ ากับธรรมชาติและ

ศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ สุด คื อองค์พระธาตุพนม สวยที่ สุด คื อ

เรี ยนรู ้ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องชาวบ้า นภายใน

สะพานมิ ตรภาพไทยลาว แห่ งที่ 3 นครพนม–คา

โปรแกรมนี้ จะมี GPS ติดตามตัวนักท่องเที่ยวและ

ม่วน และ งามที่ สุด คื อ บรรยากาศสองฝั่ งโขงใน

QR code บอกข้อมูลของการเดินทางและสถานที่

เขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่ งอีกไม่นานช่ วงออก

ต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวทราบเพื่อให้เกิดความสะดวก

พรรษาไหลเรื อ ไฟ จะมี เ ส้ น ทางจัก รยานที่ เ สร็ จ

ยิง่ ขึ้น

สมบูรณ์ เลียบริ มฝั่งแม่น้ าโขงยาวที่สุดของไทยก็วา่
ได้ เริ่ มจากสะพานมิ ต รภาพไทยลาว แห่ ง ที่ 3
นครพนม–ค าม่ ว น เชื่ อ มไปยัง ตัว เมื อ งนครพนม
เลี ย บเลาะริ มแม่ น้ าโขง เที่ ย วชมความสวยงาม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึ กษารู ปแบบของการท่องเที่ ยวโดยจักรยาน
ริ มน้ าโขงในบริ บทของบริ ษัท นอร์ ท ไทยทั ว ร์
(1997) จากัด
2.เพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว GPS Tracking
เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง
ขอบเขตของพืน้ ทีจ่ ดั ทาโครงงาน
1.สถานที่ในการจัดทาโครงการ
- บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
2. ขอบเขตของประชากร
- พนัก งานและลู กค้าในบริ ษ ัท นอร์ ท ไทยทัว ร์
(1997) จากัด
3. ขอบเขตของระยะเวลา

จักรยานริ มน้ าโขง ไปพัฒนาและต่อยอดโปรแกรม
การเดินทางในจังหวัดนครพนมต่อไปได้
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดเส้นทางในการท่องเที่ยว
2. ศึ กษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับ สถานที่ ท่องเที่ ย ว
การขนส่งและ ร้านอาหาร
3. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. กาหนดตารางเวลาการเดินทางของโปรแกรม
5. คานวณราคาต้นทุน และราคาขาย
6. นาเสนอโปรแกรมให้ทางบริ ษทั พิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่จะวางจาหน่าย

- ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561
4. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อโปรแกรม
การท่ อ งเที่ ย วของบริ ษ ัท นอร์ ท ไทยทัว ร์ (1997)

รู ปที่ 1 ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง

จากัด เพื่อนาเสนอช่องทางการขายในรู ปแบบใหม่ที่

7. วางจาหน่ายตามช่องทางต่างๆ ของบริ ษทั

เพียบพร้อมไปด้วยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ คือ GPS
และ QR code เพื่อเป็ นแนวทางประกอบในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อบริ การของบริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์
(1997) จากัด
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.บริ ษ ัททัว ร์ ไ ด้มี โ ปรแกรมท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบ
ของการท่องเที่ยวโดยจักรยาน

รู ปที่ 3 หน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั

2. ลูกค้าของบริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด ได้
มีทางเลือกในการท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
3.กระทรวงการท่องเที่ ยวและผูท้ ี่ สนใจสามารถนา
โปรแกรมการท่องเที่ ยว GPS Tracking เส้นทาง

. รู ปที่ 4 เพจเฟสบุค๊ ของบริ ษทั

2) หอนาฬิกาเวียดนามอนุ สรณ์ เหตุผลที่
เลื อ กเพราะตั้ง อยู่ที่ ถ นนสุ น ทรวิ จิ ต ร เลี ย บริ ม ฝั่ ง
แม่น้ าโขง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม เป็ น
สัญลักษณ์ อีกแห่ง หนึ่ง ของเมืองนครพนมโดดเด่น
เป็ นสง่า ตัวอาคารถูกทาสี ดว้ ยสี ชมพูอ่อนสะดุดตา
หากใครมาตัว เมื อ งนครพนมต้อ งไม่ พ ลาด หอ
รู ปที่ 5 ไลน์@ของทางบริ ษทั
รายละเอียดโปรแกรม
GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง:
หาดทรายศรี โคตรบูรณ์ - สะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คาม่วน) 2 วัน 1 คืน
ข้ อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
1) หาดทรายท้ายเมือง หรื อ หาดทรายทอง
ศรี โคตรบูร เหตุผลที่เลือกเพราะตั้งอยูท่ ี่อาเภอเมือง

นาฬิกาแห่ งนี้ ถูกสร้างโดยชาวเวียดนามที่ อาศัยอยู่
ในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็ นที่ ระลึ กก่อนย้ายกลับ
เวี ย ดนามตามท่ า นโฮจิ มิ น ห์ หลัง ชนะสงคราม
ภายในประเทศ เมื่อครั้งฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงคราม
เดี ย นเบี ย นฟู

ชาวเวี ย ดนามที่ ล้ ี ภ ัย มาอาศัย ใน

นครพนมได้ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกาขึ้นเพื่อระลึ ก
ถึ งไมตรี จิต ของคนไทย สร้ างเมื่ อ พ.ศ.2503 สู ง
ประมาณ 50 เมตร จุดนี้ เป็ นเหมือนการขอบคุณคน
ไทย ของชาวเวียดนามที่ได้สร้างขึ้น

จังหวัดนครพนม เป็ นหาดทรายน้ าจืดที่สวยงามมาก
แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น ภ าค อี ส าน ใ น ฤ ดู แ ล้ ง ( เ ดื อ น
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) หาดทรายทองอยู่ตรงข้าม
กับ ที่ ท าการแขวงค าม่ ว น ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เหมาะสาหรับเป็ นที่
พักผ่อน หย่อนใจ และชมความงามของธรรมชาติ
โดยนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดนครพนมเองนิ ยม
ที่จะมาเดิ นเล่นกินลมชมวิวฝั่ งประเทศลาว หากมา
เที่ ยวในช่ วงฤดูหนาวจะได้รับลมเย็นซึ่ งพัดมาจาก
ทางฝั่ งลาวเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ เมื่อน้ าโขงลด
ระดับลงจะทาให้เกิ ดหาดทรายขึ้นกลางลาน้ าโขง
สามารถลงไปเดินเล่นบนหาดทราย

3) พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ จ วนผู ้ว่ า ราชการจั ง หวัด
นครพนม เหตุผลที่ เลื อกเพราะเป็ นสถาปั ตยกรรม
ดี เด่ น ในจั ง หวั ด นคร พนม มี ความสวยงาม
โดยเฉพาะ ลักษณะเป็ นแบบตะวันตก เพราะได้รับ
อิ ท ธิ พ ลในรู ป แบบการก่ อสร้ า งจากฝรั่ ง เศส ช่ ว ง
สมัยสงครามอินโดจี น ลักษณะของสถาปั ตยกรรม
เป็ นประตูโค้งครึ่ งวงกลมหน้า ต่างโค้งเหนื อประตู
หน้าต่างเป็ นลายปู นปั้ น หรื อแกะสลัก หลังคาไม่
ลาดชันนัก อาคารมีเสาเป็ นเสาสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่
ทั้ง สิ้ น เนื่ อ งจากแม้จ ะมี อ ายุที่ เ ก่ า แก่ ม ากแล้ว แต่
ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆไว้ได้อย่าง
ดีและยังคงความสวยงามจนถึงปั จจุบนั ในปั จจุบนั
ปรับปรุ งให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ที่สาคัญของชาวนครพนม และมีนิทรรศการ "ภาพ

น้ อ ยใหญ่ ที่ เ รี ยงรายสลับ ซั บ ซ้ อ น

ส าหรั บ

เล่าเรื่ อง" ในอดีตของเมืองนครพนม

นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้ อ งการชมความสวยงามและ
ถ่ายภาพบนสะพานโดยไม่ได้ตอ้ งการข้ามไปยังฝั่ ง
ลาว สามารถขออนุ ญ าตเจ้าหน้าที่ แ ละแจ้ง ความ
ประสงค์ว่าต้องการที่ จะมาถ่ายภาพ จึ งจะสามารถ
เข้าไปได้แต่จะยืนถ่ายภาพได้แค่ส่วนต้นสะพานฝั่ ง
ไทย ส่ วนแหล่งท่องเที่ ยวในเมืองท่าแขก แขวงคา

4) อนุสรณ์สถานประธานโฮจิ มินห์ สร้าง
ขึ้ น บนเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 5

ไร่ ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ ข อง

กรมธนารั ก ษ์ ภายในจะมี ก ารจั ด สร้ า งอาคาร
พิพิธภัณฑ์ รวบรวมเรื่ องราวประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นมาของเส้ น ทางการต่ อ สู ้ ก อบกู้ เ อกราช
ของ อดี ตประธานาธิ บดี โฮจิ มินห์ ที่ เคยมาพานัก
ในพื้ น ที่ บ้ า นนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมื อ ง จ.
นครพนม จากอดีตถึงปั จจุบนั การก่อสร้างหุ่ นขี้ผ้ ึง

ม่วน สปป.ลาว จะเป็ นการเที่ ยวชมวิถี ชีวิต ความ
เป็ นอยู่ ข องพี่ น้ อ งชาวลาว การเที่ ย วชม แหล่ ง
ท่องเที่ ยวเชิ งประวัติศาสตร์ วัดโบราณ ชมอาคาร
สถาปั ตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย ที่สาคัญสามารถเข้า
กราบไหว้ทาบุญได้ที่วดั ศักดิ์สิทธิ์ ที่สาคัญคือ วัดศรี
โคตรบูร ส่ วนด้านนอกเมื องท่าแขก จะเป็ นการ
ท่องเที่ ยวธรรมชาติ ชมถ้ าพระ ซึ่ งต้องพายเรื อแจว
เข้าไป เที่ยวถ้ านกนางแอ่น

จ าลองสภาพความเป็ นอยู่ วิ ถี ชี วิ ต ของอดี ต
ประธานาธิ บดี โฮจิ มินห์ เพื่อเป็ นแหล่งท่ องเที่ ย ว
ศึกษาเส้นทาง ความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ และ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างไทย กับเวียดนาม

6) ร้ านเหรี ยญทอง เหตุผลที่ เลื อกเพราะ
เปิ ดมานานกว่า 40 ปี เป็ นร้านของฝากของจังหวัด
นครพนม มี สินค้ามากมายที่ ได้รั บความนิ ย มจาก
ประชาชนและนักท่ อ งเที่ ยว โดยเฉพาะหมู ยอห่ อ

5) สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาวแห่ ง ที่ 3
เหตุผลที่เลือกเพราะเป็ นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว(คาม่วน)
พื้นที่ ฝั่งไทยที่ บา้ นห้อม ตาบลอาจสามารถ อาเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนมฝั่งลาวอยูท่ ี่บา้ นเวิน
ใต้ เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน เป็ นสะพานที่มีความ
สวยงามมากอี กแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย มี วิวข้าง
หลังเป็ นภาพภูเขาหิ นปู นของประเทศไทยลาวลูก

ใบตองที่มีความสดใหม่ สะอาดและ รสชาติอร่ อย
ส่วนเส้นก๋ วยจับ๊ ญวนนั้นมีความเหนียว นุ่ม สามารถ
เก็บไว้ได้นาน เหมาะกับการนาไปเป็ นของฝากและ
ยังเป็ นอาหารขึ้นชื่ อของชาวไทยเชื้ อสายเวียดนาม
รวมถึงปลาร้าทรงเครื่ องและปลาส้มที่ผลิตจากปลา
สวาย ปลาตะเพียน และปลาชะโดมีให้ได้เลื อกทั้ง
แบบเป็ นตัว เป็ นแผ่ น และห่ อ ด้ว ยใบตอง ด้ว ย
คุณภาพสิ นค้าที่มีความสดใหม่ สะอาด และมีความ
อร่ อย จึ งทาให้เป็ นที่ นิยมของลูกค้าเมื่อเดิ นทางมา

จังหวัดนครพนมจึงเดินทางมาซื้อของฝากที่ร้านเป็ น
ประจา โดยสิ นค้าบางอย่างนั้นจะต้องมีการทาการ
สัง่ จองล่วงหน้าเป็ นเวลา 1-2 วัน

ข้ อมูลด้ านโรงแรมทีพ่ กั
1) โรงแรมวิวโขง โรงแรมนี้อยูไ่ ม่ไกล
จากใจกลางเมืองเพียง 2.0 km สามารถเดินทางไป
สนามบินได้ภายในเวลาประมาณ 20 นาที โรงแรม
วิวโขง ซึ่งตั้งอยูใ่ นทาเลเหมาะเจาะของนครพนม
เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ยอดเยีย่ มในการออกสารวจเมือง
อันมีสีสนั จากที่พกั ท่านสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวกง่ายดายไปยังทุกที่ในเมืองที่มีชีวติ ชีวานี้ ที่

ข้ อมูลร้ านอาหาร
1) ร้ านอาหารโพธิ์ ทอง เหตุผลที่ เ ลื อ ก
เ พ ร า ะ อ ยู่ ถ น น ต ล า ด โ ต้ รุ่ ง ใ ก ล้ กั บ สี่ แ ย ก
วิทยาลัยเทคนิ คนครพนม ร้านนี้ เปิ ดมานานกว่า 30
ปี และที่ร้านนี้ มีน้ าจิ้มแจ่วฮ้อน มี 2 แบบ คือน้ าจิ้ม
ขม (เหยาะดี ววั ผสมในน้ าจิ้มให้มีรสแอบขมนิ ดๆ)
กับน้ าจิ้มหวาน อีกทั้งยังมีตบั หวาน น้ าตกหมู ข้าว
เหนียว ฯลฯ

พักแห่งนี้ยงั มีเสน่ห์เป็ นพิเศษ ด้วยสภาพแวดล้อมที่
สะอาดเรี ยบร้อย ใกล้กบั ตัวเมืองนครพนม แม่น้ าแม่
โขง วัดมหาธาตุ ผูเ้ ข้าพักจะได้รับความ
สะดวกสบายอย่างเต็มที่ ด้วยบริ การและสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ที่ดีพร้อมที่สุด ที่พกั แห่งนี้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกมากมายคอยให้บริ การอย่าง
พิถีพิถนั ที่สุดแก่ผเู ้ ข้าพักห้องพักของที่พกั ได้รับการ
ออกแบบอย่างพิถีพิถนั เพื่อมอบความสะดวกสบาย
สูงสุดให้แก่ผเู ้ ข้าพัก บางห้องพักยังมีผา้ ขนหนู
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย)
เครื่ องปรับอากาศ ระเบียง/ชานเรื อน อินเทอร์เน็ต
(ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย) คอยให้บริ การ นอกจากนี้ ที่พกั ยัง
จัดเตรี ยมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผเู ้ ข้า

2) ร้านอาหารวิวโขง เหตุผลที่เลือกเพราะ

พักได้เพลิดเพลิน เมื่อเข้าพักที่โรงแรมวิวโขง ผูเ้ ข้า

อยู่ใกล้ๆ กับ โรงแรมฟอร์ จูน ริ เวอร์ วิว นครพนม

พักจะได้พบกับบริ การแบบมืออาชีพและสิ่ งอานวย

สาหรับที่ร้านนั้นจะมีแบ่งออกเป็ น 2 โซน คือ โซน

ความสะดวกมากมายซึ่งผสมผสานกันอย่างลงตัว

ห้องแอร์ และโซน open air เพราะได้เห็นวิวแม่น้ า
โขง สองฝั่ง ไทย-ลาว รวมถึงเรื อประมงลาเล็กๆ ที่
ผ่านไปมาอีกด้วย

Agoda .โรงแรมวิวโขง [ออนไลน์] .

สรุปผล
จากการท าโครงงาน“GPS

Tracking

https://www.agoda.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 13

เส้ น ทางจัก รยานริ มน้ าโขง” นั้ นเป็ นการจัด ท า

กรกฎาคม 2561)

เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วจัก รยานเส้ น ทางใหม่ ข อง

GPS Tracking[ออนไลน์]. http://www.dee-in.com

บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์(1997)จากัด เนื่องจากเส้นทาง

(สื บค้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561)

จัก รยานนั้น ยัง ไม่เ ป็ นที่ นิ ยมมากนักจึ ง ทาให้ต ้อ ง

NBT . ร้านเหรี ยญทอง [ออนไลน์] .

ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ เส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว

http://pr.prd.go.th (สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม

โรงแรมร้ า นของฝากรวมไปถึ ง ร้ า นอาหารอย่า ง

2561)

ละเอียดและขั้นตอนต่างๆหลังจากการดาเนินการใน

Paiduaykan.com travel information & community.

การทาโครงการเสร็ จสิ้ นแล้วทาให้ตวั ผูจ้ ดั ทาเองได้

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด . หอนาฬิกาเวียดนาม

มี ก ารเรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าโปรแกรมการ

อนุสรณ์ [ออนไลน์] .

ท่องเที่ยวการกาหนดเส้นทาง การศึ กษาและเรี ยนรู ้

https://www.paiduaykan.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 16

แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวัด นครพนมและเมื่ อ

กรกฎาคม 2561)

โปรแกรมการเดินทางเสร็ จสมบูรณ์ทาให้ทางบริ ษทั

Paiduaykan.com travel information & community.

มีโปรแกรมการเดิ นทางให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น และถ้ามี

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัด . สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

การวางขาย ก็จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ทางบริ ษทั

3 [ออนไลน์] . https://www.paiduaykan.com

อีกด้วย

(สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ บริ ษ ัท นอร์ ท ไทยทัว ร์

Sanook . อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์
[ออนไลน์] . https://www.sanook.com (สื บค้นเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561)

(1997) จ ากัด และผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก ท่ า นที่ มี

True ID . ร้านอาหารวิวโขง [ออนไลน์] .

ส่ วนร่ วม ในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ ปรึ กษาในการ

http://travel.trueid.net (สื บค้นเมื่อวันที่ 18

ทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การ

กรกฎาคม 2561)

ดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิตของการทางานจริ ง

การท่องเที่ยวโดยจักรยาน ความหมาย [ออนไลน์].
https://www.gotoknow.org/posts/619774 (สื บ ค้น
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
การใช้บริ การและอุปสรรคต่อการขับขี่รถจักรยาน
[ออนไลน์]. http://journal.nmc.ac.th/th/ (สื บค้นเมื่อ

ซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้ างอิง
amazing THAILAND . สถานที่ท่องเที่ยว.
พิพิธภัณฑ์จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครพนม
[ออนไลน์] . https://thai.tourismthailand.org
(สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
จังหวัดนครพนม [ออนไลน์].
https://travel.mthai.com/region/5976.html (สื บค้น
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561)

นายเจริ ญฤทธิ์ สงวนสัตย์ (2556).เชียงใหม่บูมแรล
ลี่จกั รยานท่องเที่ยวชุมชน [ออนไลน์].
https://40plus.posttoday.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2561)
ปั่ นจักรยานช่วยห่างไกล 6 โรคร้าย [ออนไลน์].
http://sukkaphap-d.com (สื บค้นเมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2561)
ร้านอาหารโพธิ์ทอง[ออนไลน์] . https://pantip.com
(สื บค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561)
5 วิธีการปั่ นจักรยานเพื่อป้ องกันอันตรายและการ
บาดเจ็บของร่ างกายในระหว่างการปั่ นจักรยาน
[ออนไลน์]. (https://sukkaphap-d.com/ (สื บค้นเมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
สมชาย วิทย์ดารง (2561) .พระธาตุพนม-พระธาตุ
เชิงชุม-แก่งกระเบา-ชมวัฒนธรรมผูไ้ ทยเรณูนคร
[ออนไลน์]. https://40plus.posttoday.com (สื บค้น
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561)
หาดทรายท้ายเมือง หรื อ หาดทรายทองศรี โคตร
บูร [ออนไลน์] . http://www.paiduaykan.com
(สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561)
อาเภอสามพราน จ.นครปฐม “ปั่นตามวิถีอินทรี ย”์
กระตุน้ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (2558) [ออนไลน์].
http://www.thaihealth.or.th (สื บค้นเมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2561)

ภาคผนวก ค
โปสเตอร์

บทคัดย่อ
บริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997)จากัด เป็ นบริ ษทั จัดนาเที่ยวทั้งใน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ประเทศและต่างประเทศ เป็ นตัวแทนในการจาหน่ายตัว๋ จองตัว๋ ทุกสายการ

1. กาหนดเส้นทางในการท่องเที่ยว

บิ น จองโรงแรม รี สอร์ ท และบริ การด้านวีซ่า บริ การเช่ารถตู ้ ให้การ

2. ศึ ก ษา ค้น คว้า ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว การขนส่ ง และ

บริ การและดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้ารับ

ร้านอาหาร

การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด ได้รับ

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มอบหมายงานให้ปฎิบตั ิงานในแผนกนักศึกษาฝึ กงาน ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึง

4. กาหนดตารางเวลาการเดินทางของโปรแกรม

ระบบ ขั้นตอนต่างๆและเอกสารที่สาคัญในสายงานของบริ ษทั นาเที่ยว ได้

5. คานวณราคาต้นทุน และราคาขาย

ฝึ กทัก ษะในการปฏิ บัติ ง านจริ ง และการท างานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายใน

6. นาเสนอโปรแกรมให้ทางบริ ษทั พิจารณาถึงความเหมาะสมที่ จะ

ระยะเวลาที่ มีขอบเขตจากัด ผูจ้ ัดทาได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญ ในการใช้

สรุ ปผล

บริ การและความสะดวกสบายรวมไปถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้

จากการทาโครงงาน“GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง” นั้น

บริ การและได้มีการนาเอา GPS Tracking เข้ามามี ส่วนร่ วมในการทา

เป็ นการจัดทาเส้นทางการท่องเที่ ยวจักรยานเส้นทางใหม่ของบริ ษทั

กิจกรรม ซึ่ งผูจ้ ดั ทาจึงเสนอโครงงาน “ GPS Tracking เส้นทางจักรยาน

นอร์ทไทยทัวร์(1997)จากัด เนื่ องจากเส้นทางจักรยานนั้นยังไม่เป็ นที่

ริ มน้ าโขง ” ที่มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึ กษารู ปแบบของการท่องเที่ยว

นิ ยมมากนักจึ งทาให้ตอ้ งค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ ยวกับ เส้นทาง สถานที่

โดยจักรยานริ มน้ าโขงในบริ บทของบริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด 2)

เพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ า

ท่องเที่ยวโรงแรมร้านของฝากรวมไปถึงร้านอาหารอย่างละเอียดและ

ขั้นตอนต่างๆหลังจากการดาเนิ นการในการทาโครงการเสร็ จสิ้ นแล้ว

โขง ผลที่ ได้รับคือได้มีการจัดโปรแกรมทัวร์ 2 วัน1 คืน คือเดิ นทางจาก

ทาให้ตวั ผูจ้ ดั ทาเองได้มีการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการจัดทาโปรแกรมการ

หาดทรายศรี โคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ งที่3นครพนม-คา

ท่องเที่ ยวการกาหนดเส้นทาง การศึ กษาและเรี ยนรู ้แหล่งท่องเที่ ยว

ม่วน) ในราคา 10,700 บาท

ของจังหวัดนครพนมและเมื่อโปรแกรมการเดินทางเสร็ จสมบูรณ์ทา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษารู ปแบบของการท่องเที่ยวโดยจักรยานริ มน้ าโขงในบริ บทของ
บริ ษทั นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จากัด
2.เพื่อให้ได้โปรแกรมการท่องเที่ยว GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ า
โขง

ให้ทางบริ ษทั มี โปรแกรมการเดิ นทางให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น และถ้ามีการ
วางขาย ก็จะเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ทางบริ ษทั อีกด้วย

ภาควิชา การโรงแรมและท่องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร์
ผู้จัดทา : นางสาวจิตตาภัสส์ นพไตรสิ น
อาจารย์ทปี่ รึกษา : อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.บริ ษ ัททัวร์ ไ ด้มีโปรแกรมท่ องเที่ ยวในรู ปแบบของการท่ องเที่ ยวโดย
จักรยาน
2. ลูกค้าของบริ ษทั นอร์ ทไทยทัวร์ (1997) จากัด ได้มีทางเลื อกในการ
ท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
3.กระทรวงการท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจสามารถนาโปรแกรมการท่องเที่ยว
GPS Tracking เส้นทาง จักรยานริ มน้ าโขง ไปพัฒนาและต่อยอดโปรแกรม

การเดินทางในจังหวัดนครพนมต่อไปได้

พนักงานทีป่ รึกษา : นางสาวรัตน์ วดี ศรีน้อย
ชื่อสถานทีป่ ระกอบการ : บริษัทนอร์ ทไทยทัวร์ (1997)จากัด

ภาคผนวก ง
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา

ความคิดเห็นพนักงานที่ปรึ กษา
โครงงานของนักศึกษาสหกิ จในเรื่ อง “GPS Tracking เส้นทางจักรยานริ มน้ าโขง” เป็ น
โปรแกรมที่ มี ผ ลต่ อ ทางบริ ษ ัท และลู ก ทัว ร์ และมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากท าให้ ท างบริ ษ ัท นั้น มี
โปรแกรมทัวร์ ที่หลากหลายมากขึ้น แต่ในครั้งนี้เป็ นการที่นกั ศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่ วมอีกส่ วนหนึ่ ง
ของการทาโปรแกรมทัวร์ ช่ วยในการวิเคราะห์โปรแกรม ทาให้ทางบริ ษทั มีแนวทางการปรับปรุ ง
แก้ไขในการจัดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในครั้งถัดไป และทาให้บริ ษทั มีช่องทางการขายโปรแกรม
ทัวร์ เพิ่มขึ้นส่ งผลให้มีกลุ่มลูกค้าที่รู้จกั และเข้าถึ งมากขึ้นอีกด้วยนับว่าเป็ นประโยชน์กบั ทางบริ ษทั
อย่างมากเลยคะ
รัตน์วดี ศรี นอ้ ย
18 กันยายน 2561

ภาคผนวก จ
ประวัติผจู้ ดั ทา

ประวัติผ้ จู ัดทา

รหัสนักศึกษา : 5704400345
ชื่อ – นามสกุล : นางสาวจิตตาภัสส์ นพไตรสิ น
คณะ

: ศิลปศาสตร์

สาขา

: การท่องเที่ยว

ที่อยู่

: 10 ชุมชนคลองเก้าห้อง ถ.ประชาอุทิศ90 แยก1-10 แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จ.กรุ งเทพมหานคร 10140

เบอร์โทรศัพท์ : 083-973-6513

ประวัติผ้ จู ัดทำ

รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขา
ที่อยู่

: 5704400345
: นางสาวจิตตาภัสส์ นพไตรสิ น
: ศิลปศาสตร์
: การท่องเที่ยว
: 10 ชุมชนคลองเก้าห้อง ถ.ประชาอุทิศ90 แยก1-10 แขวง ทุ่งครุ
เขต ทุ่งครุ จ.กรุ งเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์ : 083-973-6513

