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บทคดัย่อ 

บริษทันอร์ทไทยทวัร์(1997)จ ากดั เป็นบริษทัจดัน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เป็นตวัแทนในการจ าหน่ายตัว๋ จองตัว๋ทุกสายการบิน จองโรงแรม  รีสอร์ท  และบริการดา้นวีซ่า  
บริการเช่ารถตู ้ ให้การบริการและดูแลลูกคา้ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกนั จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท นอร์ทไทยทัวร์(1997) จ  ากัด ได้รับมอบหมายงานให้
ปฎิบติังานในแผนกนกัศึกษาฝึกงาน  ท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงระบบ ขั้นตอนต่างๆและเอกสารท่ีส าคญัใน
สายงานของบริษทัน าเท่ียว ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใน
ระยะเวลาท่ีมีขอบเขตจ ากัด ผู ้จ ัดท าได้เล็ง เห็นถึงความส าคัญในการใช้บริการและความ
สะดวกสบายรวมไปถึงความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการและไดมี้การน าเอา GPS Tracking 
เขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ซ่ึงผูจ้ดัท าจึงเสนอโครงงาน  “ GPS Tracking เส้นทางจกัรยาน
ริมน ้ าโขง ” ท่ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียวโดยจกัรยานริมน ้ าโขงใน
บริบทของบริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั  2) เพื่อให้ไดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking 
เส้นทางจกัรยานริมน ้ าโขง ผลท่ีไดรั้บคือไดมี้การจดัโปรแกรมทวัร์ 2 วนั1 คืน คือเดินทางจากหาด
ทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี3นครพนม-ค าม่วน) ในราคา 10,700 บาท/
ท่าน 

ค ำส ำคัญ  :  GPS Tracking / เส้นทางจกัรยาน / 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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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

ปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่ นครพนม เป็นเมืองแห่งความสุขท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นจุดขายในเร่ืองของ
ทศันียภาพและบรรยากาศสองฝ่ังโขงท่ีสวยงาม เป็นจงัหวดัท่ีตั้งขององค์พระธาตุพนม รวมถึงพระธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวนัเกิดจ านวนถึง 8 พระธาตุ อีกทั้งยงัมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 3 นครพนม–ค าม่วน 
ท่ีมีการก่อสร้างท่ีสวยงาม เพื่อเป็นการส่งเสริมยกระดบัการท่องเท่ียวดึงดูดประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืน
ชอบในการถ่ายรูปและลองเปิดเส้นทางใหม่ๆมาเท่ียวชมพกัผ่อนในพื้นท่ี จ.นครพนม มากข้ึน ได้มีการ
จดัสรรงบประมาณจากหลายฝ่าย น าร่องเบ้ืองตน้กว่า 200 ล้านบาท ด าเนินการก่อสร้างเส้นทางจกัรยาน 
เช่ือมแลนด์มาร์คส าคญั คือ สามท่ีสุด ประกอบด้วย ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด คือองค์พระธาตุพนม สวยท่ีสุด คือ 
สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งท่ี 3 นครพนม–ค าม่วน และ งามท่ีสุด คือ บรรยากาศสองฝ่ังโขงในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม ซ่ึงอีกไม่นานช่วงออกพรรษาไหลเรือไฟ จะมีเส้นทางจกัรยานท่ีเสร็จสมบูรณ์ เลียบริมฝ่ัง
แม่น ้ าโขงยาวท่ีสุดของไทยก็วา่ได ้เร่ิมจากสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งท่ี 3 นครพนม–ค าม่วน เช่ือมไปยงั
ตวัเมืองนครพนม เลียบเลาะริมแม่น ้ าโขง เท่ียวชมความสวยงามทศันียภาพสองฝ่ังไทย–ลาว จนถึงวดัพระ
ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ท่ีตั้งองคพ์ระธาตุพนม ถือเป็นเส้นทางอเมซ่ิงไทยแลนด์ รวมระยะทางถึง 
60 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางจักรยานท่ีน่าสนใจแห่งเดียวของไทย จะเป็นการดึงดูดประชาชนและ
นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชม นอกจากน้ี ยงัเป็นการพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ และการท่องเท่ียว เพื่อรองรับเมืองเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และประตูสู่อาเซียน 

ริมน ้ าโขงนั้นประกอบไปดว้ย 6 จงัหวดั คือ เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม อ านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี ในแต่ละจงัหวดัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจติดกบัริมน ้ าโขง จึงจดัท าการท่องเท่ียวเชิง
จกัรยานข้ึนมา คือ รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีใช้จกัรยานเป็นพาหนะโดยมุ่งเน้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได้
รวดเร็วและเกิดการเรียนรู้กบัทอ้งถ่ิน  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะท าโปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking เส้นทางริมน ้ าโขง 
เน่ืองจากการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวไปตามเส้นทางริมน ้ าโขงน ้ าเป็นการช่วยลดตน้ทุนและลดพลงังานใหแ้ก่
โลกของเรา อีกทั้งยงัให้นกัท่องเท่ียวนั้นไดมี้โอกาสด่ืมด ่ากบัธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นภายในโปรแกรมน้ีจะมี GPS ติดตามตวันกัท่องเท่ียวและ QR code บอกขอ้มูลของการเดินทางและ
สถานท่ีต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวทราบเพื่อใหเ้กิดความสะดวกยิง่ข้ึน  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
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1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียวโดยจกัรยานริมน ้าโขงในบริบทของบริษทันอร์ท 

   ไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั 

1.2.2 เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้าโขง 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

1.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 

 สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั นอร์ทไทยทวัร์(1997) จ  ากดั 

1.3.2 ดา้นประชากร 

 พนกังานและลูกคา้ในบริษทันอร์ทไทยทวัร์(1997) จ ากดั 

1.3.3 ดา้นระยะเวลา  

 ด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 1.3.4 ดา้นพื้นท่ี 

 เส้นทางท่องเท่ียว หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปจนจรดสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว 
แห่งท่ี 3 (นครพนม – ค าม่วน) จงัหวดันครพนม 

 1.3.5 ดา้นเน้ือหา 

 ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือโปรแกรมการท่องเท่ียวของบริษทันอร์ท
ไทยทวัร์(1997) จ ากดั เพื่อน าเสนอช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ท่ีเพียบพร้อม
ไปดว้ยขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ คือ GPS และ QR code เพื่อเป็นแนวทางประกอบ
ในการตดัสินใจเลือกซ้ือบริการของบริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั 
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1.4 ค ำจ ำกดัควำม 

GPS Tracking : Aapplication ท่ีจะสามารถติดตามตวันกัท่องเท่ียวและเพื่อบอก 

พิกดัของนกัท่องเท่ียวและสถานท่ีต่างๆใหน้กัท่องเท่ียวทราบ  

เส้นทางจกัรยาน : อยูใ่นพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม เร่ิมตน้จากเส้นทางเป็น 

พื้นผวิท่ีเหมาะส าหรับจกัรยาน ตรงยาวเลียบริมโขงจากหาด 

ทรายศรีโคตรบูรณ์ไปจนจรดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 3 
(นครพนม - ค  าม่วน) ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร  

ริมน ้าโขง : หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปจนจรดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว  

แห่งท่ี 3 (นครพนม - ค  าม่วน) 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1.บริษทัทวัร์ไดมี้โปรแกรมท่องเท่ียวในรูปแบบของการท่องเท่ียวโดยจกัรยาน 

2. ลูกคา้ของบริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั ไดมี้ทางเลือกในการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

3.กระทรวงการท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจสามารถน าโปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking   

   เส้นทาง  จกัรยานริมน ้าโขง ไปพฒันาและต่อยอดโปรแกรมการเดินทางในจงัหวดั 

   นครพนมต่อไปได ้
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.การท่องเที่ยวโดยจักรยาน 

การป่ันจกัรยาน เป็นการเดินทางท่ีมีประสิทธิภาพสูง เหมาะส าหรับการเดินทางในระยะกลาง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรถยนตแ์ลว้ จกัรยานมีประโยชน์หลายอยา่ง ทั้งการออกก าลงักาย เกิดพลงังานท่ีไม่มีวนัหมด 
ไม่เป็นมลพิษทางอากาศ ลดความคบัคัง่ของจราจร มลพิษทางเสียงน้อย  ใช้ง่ายและประหยดัค่าจอดรถ มี
อุบติัเหตุนอ้ย ยงัสามารถเดินทางไดบ้นถนนหรือทางพิเศษ ค่าใชจ่้ายนอ้ย 

การท่องเท่ียวโดยจกัรยาน คือ รูปแบบการท่องเท่ียว ท่ีใชจ้กัรยานเป็นพาหนะโดยมุ่งเนน้การเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวไดร้วดเร็ว และ เกิดการเรียนรู้กบัทอ้งถ่ิน หรือเกิดประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง โดย
เส้นทางของการท่องเท่ียวจกัรยาน อาจจะเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หรือ วฒันธรรมก็ได้  แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ ตามระยะทาง หรือตามเวลาท่ีมี กล่าวคือ 

1. ระยะสั้น หรือ เวลานอ้ย กวา่ 24 ชัว่โมง โดยการท่องเท่ียวจกัรยานแบบน้ี จะเดินทางตามเส้นทาง
ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ เช่นเส้นทางจกัรยานตามจงัหวดัต่างๆ หรือตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

2. ระยะยาว หรือ เวลา มากกว่า 24 ชัว่โมง โดยการท่องเท่ียวจะเดินทางไปยงัเส้นทางท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งจงัหวดั หรือ ระหวา่งประเทศจะตอ้งมีการพกัระหวา่งทาง  
(ดร วารัชต ์มธัยมบุรุษ,2559)  

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นั้นจะมาใชบ้ริการและอุปสรรคต่อการขบัข่ีรถจกัรยานท่องเท่ียวคือ ปริมาณ
ของรถยนต์บนทอ้งถนนท่ีมีปริมาณมาก ส่วนการออกแบบเส้นทางจกัรยานรวมทั้งการ ก าหนดให้มีส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้นักท่องเท่ียวสนใจในการใช้เส้นทางจกัรยานเรียงตาม 
ความส าคญั ดังน้ีการส่งเสริมคุณค่าและความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ท่ี เหมาะสมตลอดเส้นทางจกัรยานและส่ิงท่ีควรให้มีร่วมกบัเส้นทางจกัรยานมากท่ีสุดคือ 
ป้ายบอกภาพรวมของเส้นทางจกัรยาน  
(อดิเรก  อุ่นเจริญและพลเดช  เชาวรัตน , 2558) 
 
 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87


 

 

5 วธีิการป่ันจักรยานเพ่ือป้องกนัอนัตรายและการบาดเจ็บของร่างกายในระหว่างการป่ันจักรยาน 

1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม อุปกรณ์เป็นส่ิงส าคญัท่ีนักป่ันจะขาดไม่ได้ เพราะการป่ันจกัรยานใน
ปัจจุบนัตอ้งป่ันบนถนนสายหลกัท่ีมีทั้งรถยนต ์ฝุ่ นควนั แดดและมลภาวะอ่ืนๆ ดงันั้นเพื่อความปลอดภยันกั
ป่ันควรมีอุปกรณ์ประจ ากายหลกัๆ ดงัน้ี 

 การใชถุ้งมือจบัแฮนดจ์กัรยาน สามารถลดการเสียดสีและการกดทบัของเส้นเอน็ไดดี้ อีกทั้ง
ช่วยลดและป้องกนัอาการเหน็บชาได ้

 ผา้ปิดจมูก เพื่อป้องกนัการสูดดมควนัรถและฝุ่ นในอากาศ ป้องกนัภูมิแพไ้ด ้
 แวน่กนัแดด ป้องกนัดวงตาจากรังสีต่างๆ นอกจากนั้นยงัสามารถป้องกนัลมและแมลงใน

กรณีท่ีป่ันตอนกลางคืนอีกดว้ย 

2.เตรียมร่างกายก่อนออกไปป่ัน ก่อนจะออกไปป่ันจกัรยานนอกจากอุปกรณ์พร้อมแลว้ร่างกายยงั
ตอ้งพร้อมดว้ย ซ่ึงท าไดง่้ายๆ คือตอ้งนอนหลบัพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่เพื่อให้
ร่างกายแขง็แรงพร้อมท่ีจะออกก าลงักายหนกัๆได ้นอกจากนั้นควรวอร์มร่างกายใหพ้ร้อมทุกคร้ัง เช่นการยืด
ตวั แกว่งแขนให้ไดอ้ย่างน้อย 5-10 นาที เพื่อให้ร่างกายปรับตวัและยืนหยุน่ก่อนจะออกไปป่ันจกัรยานใน
ระยะทางไกลๆ โดยการวอร์มร่างกายน้ีสามารถลดความเส่ียงการเป็นตะคริวและลดอาการปวดหรืออกัเสบ
ได ้

3.ปรับอานเบาะให้เหมาะกบัตวัเอง การปรับอานเบาะให้เหมาะสมกบัผูป่ั้นจะเป็นการลดอตัราเส่ียง
กลา้มเน้ือขาฉีกหรืออาการปวดเม่ือยตามขาและน่องไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการปรับเบาะท่ีดีท่ีสุดคือการปรับให้
เบาะสูงพอสมควรเพื่อลดแรงกดท่ีหวัเข่าให้นอ้ยลง อีกทั้งหากปรับเบาะต ่าเกินไป ผูป่ั้นจะตอ้งงอขามากเกิน
ความจ าเป็นและหากป่ันในระยะไกลอาจท าใหเ้ส้นเอน็บาดเจบ็ได ้

4.ไม่นัง่บนเบาะนานจนเกินไป การป่ันจกัรยานนั้นผูป่ั้นจะตอ้งนัง่บนอานเบาะตลอดเวลาซ่ึงอาจจะ
ท าให้เกิดการเสียดสีหรือมีการกดทบัจากอานจกัรยานจนปวดหรือเป็นตุ่ม โดยในรายท่ีเป็นตุ่มน้ียงัสามารถ
ลุกลามไปเป็นหนองหรือแผลติดเช้ือได ้ดงันั้นหากตอ้งป่ันจกัรยานในระยะทางไกลๆ ผูป่ั้นควรยกกน้ข้ึน
จากอานทุกๆ 10-15 นาทีเพื่อลดการเสียดสีและอาการชา เป็นอีกหน่ึงวิธีป่ันจกัรยานท่ีช่วยป้องกนัอาการ
ปวด ชาได ้

5.พกสเปรยพ์่นบรรเทาปวด สเปรยพ์่นแกป้วดเป็นอีกหน่ึง item ท่ีนกัป่ันรุ่นใหม่ตอ้งมีพกติดตวั 
เพราะหากมีอาการเจ็บปวดแมเ้พียงเล็กน้อยก็ควรฉีดสเปรยบ์รรเทาอาการทนัที มิฉะนั้นจะท าให้กลา้มเน้ือ
อกัเสบอยา่งรุนแรงในภายหลงั โดยขอ้ดีของการใชส้เปรยบ์รรเทาความเจ็บปวดคือซึมง่าย เหมาะแก่การฉีด
ตอนออกก าลงักาย ไม่ท าให้เหนียวเหนอะหนะ นอกจากนั้นยงัสามารถฉีดไดท้นัทีเม่ือรู้สึกปวดและฉีดได้
บ่อยตามตอ้งการ อีกทั้งไม่มีผลขา้งเคียงเหมือนกนัรับประทานยาแกป้วดอีกดว้ย (sukkaphap-d,2558)  
 



 

 

ป่ันจักรยาน ช่วยห่างไกล 6 โรคร้าย 

1. ป่ันจกัรยานลดน ้าหนกั ห่างไกลโรคอว้น  
2. ป่ันจกัรยานแกโ้รคทอ้งผกู ป้องกนัโรคมะเร็งในล าไส้  
3. ป่ันจกัรยานแกโ้รคนอนไม่หลบั และช่วยใหห้ลบัลึกกวา่เดิม 
4. ป่ันจกัรยานป้องกนัเซ็กเส่ือม 
5. ป่ันจกัรยานคลายโรคเครียด ป้องกนัโรคซึมเศร้า 
6. ป่ันจกัรยานช่วยสมองดี ป้องกนัโรคอลัไซเมอร์ 

(Sukkaphap-d, 2558)  

2.2 GPS Tracking 

เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริการยานพาหนะในยุดใหม่ และการน าอุปกรณ์ติดตามรถ หรือ กล่อง GPS 
มาใชร่้วมกบัระบบ GPS ท่ีช่ือวา่ Intelligence a Warelive Fleet Tracking ท่ีถูกออกแบบมาใหมี้ความสามารถ
มากกว่าการติดตามพฤติกรรมการใช้รถ เช่น ดูเส้นทาง ความเร็ว การออกนอกเส้นทาง ฯ ศกัยภาพของ
โปรแกรมอจัฉริยะถูกออกแบบมาให้สามารถ ค านวณ cost analysis เก็บขอ้มูลการท างานต่อวนัคิดค่าแรง
โดยรวมต่อหน่วย  เก็บขอ้มูลค่าบ ารุงรักษารถเช่น น ้ามนัท่ีใชว้ิง่ เช่น น ้ามนัเคร่ือง แบตเตอร่ี ยางรถ ฯลฯ เป็น
ตน้ และน าผลท่ีได้มาบริหารจดัการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจึงสามารถก าหนดรายจ่ายให้
สัมพนัธ์กับรายรับได้อย่างใกล้เคียงท่ีสุด ส่งผลให้องค์กรหรือผูป้ระกอบการเกิดประสิทธิภาพ ลดการ
สูญเสียอยา่งครบวงจรของการใชร้ถ จึงสามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งแทจ้ริง (dee-in,2560) 

อุปกรณ์ติดตามรถ GPS Tracking แบบ Online: เคร่ือง GPS Tracking แบบ online ตัวอุปกรณ์จะรับ
ขอ้มูลพิกดัต าแหน่งปัจจุบนัจากดาวเทียม และส่งไปเก็บท่ีเคร่ือง Server ผา่นระบบ EDGE, GPRS และผูใ้ช้
สามารถเรียกดูต าแหน่งปัจจุบนั หรือประวติัการเดินทาง Report รายงานการเดินทางแบบ online ไดท้ั้งจาก
เคร่ือง Computer และมือถือ และยงัสามารถส่งค าสั่งต่างๆกลับไปยงัเคร่ือง GPS Tracker ได้เช่นให้ดับ
เคร่ืองยนต ์

 ขอ้ดี คือขอ้มูลพิกดัจะถูกเก็บไวท่ี้ Server ดงันั้นผูใ้ช้จะสามารถเรียกดูขอ้มูลต าแหน่งปัจจุบนัได้
แบบ Real time ผา่นเคร่ือง computer หรือมือถือท่ีเช่ือมต่อ internet ไดส้ามารถดูประวติัการเดินทาง
ยอ้นหลงัและท ารายงานต่างๆ ไดใ้นผูใ้ห้บริการบางรายจะสามารถใช้เทคโนโลยีน้ีในการความคุม
ระบบต่างๆของรถไดอี้กดว้ย เช่นระบบไฟฟ้า ระบบน ้ ามนั จึงสามารถใชค้วามสามารถท่ีมีไดอ้ยา่ง
คุม้ค่า 
 ขอ้เสีย จะมีค่าบริการรายเดือนหรือตามเง่ือนไขการใหบ้ริการของแต่ละผูใ้หบ้ริการแต่ละราย เพราะ
มีการส่งขอ้มูลและเก็บขอ้มูลต่างๆไวบ้น Server ตลอดเวลา (dee-in,2560) 



 

 

2.3.พืน้ที ่จังหวดันครพนม 

 จงัหวดันครพนม เป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน นบัเป็นเมืองชายแดนท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทศัน์ และมีความหลากหลายของวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ รวมทั้ ง
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานไม่แพจ้งัหวดัอ่ืน ๆ มีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมือง พื้นท่ีชายแดนดา้น
เหนือและตะวนัออกของนครพนมติดกบัแม่น ้ าโขงโดยตลอด ตั้งแต่อ าเภอบา้นแพงลงมาจนถึงอ าเภอธาตุ
พนม สามารถเดินทางขา้มฝ่ังโขงไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดห้ลายจุดมีพื้นท่ีประมาณ 
5,512.668 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 1 
ก่ิงอ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ท่าอุเทน เรณูนคร บา้นแพง ปลาปาก ศรีสงคราม นาหวา้ 
โพนสวรรค ์นาทม และก่ิงอ าเภอวงัยาง 

ค าขวญัประจ าจงัหวดั: พระธาตุพนมค่าล ้า วฒันธรรมหลากหลาย เรณูผูไ้ท เรือไฟโสภา งามตาฝ่ังโขง 

 ในจงัหวดันครพนมมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง คือ พระธาตุพนม พระธาตุเรณู วดัพระ
ธาตุมหาชยั อุทยานแห่งชาติภูลงักา วดัมหาธาตุ วดัโอกาสศรีบวับานและวดัศรีเทพประดิษฐาราม อีกทั้งยงัมี
อาหารและกิจกรรม คือ ร้านขา้วเกรียบปากหมอ้ศรีเทพ    ยอ้นอดีตท่ีจวนผูว้า่ฯ นครพนม (หลงัเก่า)   ล่องเรือ
ชมสองฝ่ังโขง   ไทย-ลาวเช่าจกัรยานป่ันเท่ียวริมโขงดูพระอาทิตยข้ึ์นท่ี  หาดทรายทองศรีโคตรบูร และ เดิน
เล่นถนนคนเดินนครพนม ส่วนเทศกาลและงานประเพณีวฒันธรรมนั้น ก็คือ งานนมสัการพระธาตุพนม 
งานประเพณีไหลเรือไฟ (เฮือไฟ)  ประเพณีแสกเตน้สาก ประเพณีโส้ทั้งบั้ง  การแข่งเรือ (ส่วงเฮือ)  การร า
บูชาถวายพระธาตุ  การแสดงชุดฟ้อนผูไ้ทย การฟ้อนร าหางนกยงู (mthai,2554 ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7


 

 

2.4.งานวชิาการทีเ่กี่ยวข้อง 

1. ตวัอย่างโครงการ พระธาตุพนม-พระธาตุเชิงชุม-แก่งกระเบา-ชมวฒันธรรมผูไ้ทยเรณูนคร คือ
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 3 ธรรมกลุ่มจงัหวดัสนุก ไปเท่ียวกนั 

 

รูปท่ี2.1 ตวัอยา่งโครงการ พระธาตุพนม-พระธาตุเชิงชุม-แก่งกระเบา-ชมวฒันธรรมผูไ้ทยเรณูนคร 

 ท่ีมา : 40plus.posttoda,2561  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

สมชาย วทิยด์ ารงค ์ผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม กล่าวถึงโครงการป่ันจกัรยานเพื่อสุขภาพ ส่งเสริม
การท่องเท่ียวตามรอย 3 ธรรม เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวดั เน้นการพฒันาการท่องเท่ียว 3 ธรรม 
(ธรรมะ ธรรมชาติ วฒันธรรม) อยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะวฒันธรรมมีกิจกรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ไม่วา่
จะเป็นวถีิชีวติ เทศกาล ประเพณี และกิจกรรมพิธีกรรมความเช่ือในรูปแบบฮีต 12 ครอง 14 ลว้นมีศกัยภาพท่ี
จะพฒันาส่งเสริมให้เกิดความสนใจในหมู่นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยน าเร่ืองเล่าของ
ชุมชนในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อพระธาตุ ความเช่ือเก่ียวกบัพญานาค ศาสนสถานศกัด์ิสิทธ์ิ
ท่ีมีอยูใ่นท่ีต่างๆ ตลอดจนสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีอยูม่ากมาย รวมทั้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีโดดเด่น 

 

 

 

 

 



 

 

2. ตวัอยา่งโครงการ เชียงใหม่บูมแรลล่ีจกัรยานท่องเท่ียวชุมชน 

 

รูปท่ี2.2  ตวัอยา่งโครงการ เชียงใหม่บูมแรลล่ีจกัรยานท่องเท่ียวชุมชน 

ท่ีมา : 40plus.posttoda,2556 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย ์รองผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เม่ือวนัท่ี 10-11 สิงหาคม 
2556 ท่ีผ่านมา จงัหวดัเชียงใหม่ และส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ไดจ้ดัโครงการป่ัน
จกัรยานเพื่อการท่องเท่ียวเพื่อชุมชนท่องเท่ียวตน้แบบเพื่อการประชาสัมพนัธ์ ในโครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการน้ีกวา่ 300 คน 

กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวชุมชนตน้แบบ รวมถึงเพื่อสร้างกระแสใหค้นใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และหันมาออกก าลงักายดว้ยการป่ันจกัรยาน และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวควบคู่กบัการจดักิจกรรมดา้นกีฬา ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องคค์วามรู้ดา้นการท่องเท่ียว ส่งเสริมและเพิ่มรายไดใ้หธุ้รกิจท่องเท่ียวชุมชนและธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
ก่อนท่ีจะขยายพื้นท่ีจดัในพื้นท่ีชุมชนตน้แบบทัว่เชียงใหม่ในปีงบประมาณหนา้ต่อไป 

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวอีกวา่ กระแสการท่องเท่ียวท่ีส าคญัในทศวรรษท่ีผา่นมาได้
มุ่งเนน้การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ท่ีเกิดจากกระแสการพฒันาการท่องเท่ียว 3 ประการ คือ 1.กระแสความตอ้งการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  2.กระแสความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียว
เพื่อการเรียนรู้  3.กระแสความตอ้งการในการพฒันาคนและให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ิน       



 

 

3. ตวัอยา่งโครงการ “ป่ันตามวถีิอินทรีย”์ กระตุน้การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 

รูปท่ี2.3 ตวัอยา่งโครงการ “ป่ันตามวถีิอินทรีย”์ กระตุน้การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

ท่ีมา : piyawan-on,2015    สืบคน้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 

นับเป็นคร้ังแรกในพื้นที่อ าเภอสามพราน จ.นครปฐม ที่มีการเปิดเส้นทางป่ันจักรยาน เพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เที่ยวแบบวิถีอินทรีย์ เที่ยวเพ่ือสุขภาพ และเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือเร็วๆ นี้ 
ภายใต้โครงการ “ป่ันตามวิถีอินทรีย์สุขใจ” แม้ก่อนวันงานจะโดนพายุฤดูร้อนถล่มอย่างนัก แต่เหล่าบรรดา
นักป่ันทั้งมือใหม่และมือสมัครเล่นร่วม 1,000 คน ก็ไม่หวั่น มารวมตัวกันตามเวลานัดหมาย ที่โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซด์ เพ่ือร่วมส ารวจเส้นทางไปด้วยกนั 

หลงัเสร็จส้ินพิธีเปิดบนเวที สัญญาณปล่อยตวัดงัข้ึน แต่ละคนต่างมุ่งหน้าป่ันไปตามเส้นทางท่ี
ตวัเองเลือก ซ่ึง 2 เส้นทางดว้ยกนั คือ เส้นทางแรกเป็นเส้นทางครอบครัวระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางน้ี
เหล่านกัป่ันตวัเล็กตวันอ้ย ตอ้งแบกจกัรยานลงเรือเอ้ียมจุ๊นล่องไปตามแม่น ้ าท่าจีนใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
ไปข้ึนยงัท่าวดัสรรเพชญ กราบนมสัการหลวงปู่เพิ่มแลว้ แวะชมการท ากิจกรรมเกษตรอินทรียข์องเด็กใน
โรงเรียนวดัสรรเพชญ โรงเรียนแห่งน้ี มีการน าเอาองค์ความรู้การท าเกษตรอินทรีย ์มาจากโครงการสาม
พรานโมเดลมาใช้ มีโรงเรือนเล้ียงไส้เดือนเพื่อน าไปใช้กบัแปลงเกษตร และท าน ้ าหมกัชีวภาพจากเปลือก
มะนาวซ่ึงมีกล่ินหอมกวา่น ้ าหมกัทัว่ไป เด็กๆสามารถใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั และบรรจุใส่ขวดขายท่ีตลาด สุข
ใจไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 



 

 

2.5 การคิดราคาขายโปรแกรมการท่องเที่ยว 

   การคิดราขายโดยมากค านึงถึงหลกัการคิด 2  แบบ คือคิดราคาขายกรณีขายทวัร์หนา้ร้าน  ส่วนอีก
แบบคือคิดราคาขายตามก าลงัซ้ือของคณะนกัท่องเท่ียว กรณีน้ีจะคิดราคาขายตามความตอ้งการและก าลงัซ้ือ
ของกลุ่มลูกคา้โดยการคิดราคาจะตอ้งทราบรายการน าเท่ียววา่จะเท่ียวก่ีวนั เท่ียวท่ีไหน อยา่งไร อาหารก่ีม้ือ
อยา่งไร มีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินหรือมีหวัหนา้ทวัร์หรือไม่ รถบสัระดบัไหน โรงแรมระดบัก่ีดาว คณะทวัร์มีก่ีคน 
เป็นตน้ โดยบริษทัน าเท่ียวจะขอราคาจากสถานประกอบการต่างท่ีเก่ียวขอ้งและจะเป็นผูซ้ื้อบริการตามแต่จะ
ตกลงกันว่าจะให้ราคากันอย่างไร เช่นหากมากันเป็นกลุ่มคณะ 15 คน ก็อาจให้ 15+1  F.O.C. (Free of 
Charge)  คือเดินทาง 15 คนฟรี 1  คน คือหวัหนา้ทวัร์ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ค าว่ากรุ๊ปทวัร์หรือกลุ่มทวัร์ ( 
Group Tour)  นั้นมกัจะนิยมนบัตั้งแต่ 15  คนข้ึนไปตามหลกัสากล 

การคิดค านวณราคาขายรายการน าเท่ียวแต่ละรายการจะตอ้งค านึงความเป็นไปไดข้องราคาท่ีตั้งไว้
ตอ้งไม่สูงหรือต ่าจนเกินไป ราคาท่ีตั้งไวห้ลงัจากท่ีหกัตน้ทุนทุกอย่างแลว้ จะตอ้งมีก าไรเหลืออยู่พอท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจอยูไ่ด ้โดยในแต่ละบริษทัจะมีวิธีการคิดค านวณราคาท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวา่แต่ละบริษทัจะมี
วธีิคิดจุดคุม้ทุน (Break  Even  Point  หรือ  BEP) อยา่งไร แต่โดยมากแลว้รายการเท่ียวรายการเดียวกนั ราคา
ขายของแต่ละบริษทัก็จะไม่แตกต่างกนัมากนัก การค านวณราคาขายในการจดัรายการน าเท่ียวจะต้อง
ค านึงถึงองคป์ระกอบของรายการน าเท่ียวและส่ิงหลกัต่างๆต่อไปน้ี 

1.  ค่ายานพาหนะ (Transportation Cost) ซ่ึงประกอบดว้ยค่ายานพาหนะทุกชนิดทั้งทางบก ทางน ้ า 
ทางอากาศ รวมทั้งค่าจา้งในการบริการขนถ่ายลูกคา้เพื่อเปล่ียนไปลงเป็นพาหนะอ่ืน เช่น แพ รถตู ้รถ 2 แถว 
ฯลฯ บางบริษทัอาจคิดค่าขนส่ง รวมถึงการรับเขา้ (Transfer In) และการส่งออก (Transfer Out)  นกัท่องเท่ียว
ดว้ย การจดัน าเท่ียวไปต่างประเทศค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะรวมไปกบัค่าจดัการน าเท่ียวท่ีบริษทัตวัแทนจดัการไว้
แลว้ แต่ถา้เป็นการจดัน าเท่ียวในประเทศค่าใชจ่้ายส่วนน้ีก็จะคิดแยกออกมา หากเป็นรถตูจ้ะคิดราคาเป็นวนั 
โดยจะคิดค่าน ้ ามนัแยกต่างหาก รถ 2 แถวมกัคิดเป็นราคาเหมา หากเป็นรถโคช้จะคิดราคาตามจ านวนวนั
หรือราคาเหมาตลอดการใช้งาน ส่วนราคาตัว๋เคร่ืองบินบริษทัน าเท่ียวมกัไดร้าคาพิเศษ (Group Rate) จาก
สายการบินหรือจากบริษทัตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินจะไดถู้กหรือแพงข้ึนอยูก่บัอ านาจในการต่อรองและ
ปริมาณของลูกคา้ ปริมาณความถ่ีท่ีผา่นมาในรอบปีวา่มีจ านวนการใชบ้ริการมากนอ้ยเพียงใด    

 2.  ค่าท่ีพกัและโรงแรม (Hotel and Lodging Cost) คือค่าบริการท่ีพกัคา้งคืน เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
บงักะโล หรือท่ีพกัอ่ืน ๆ แลว้แต่จะจดัหาให้ โดยมากหอ้งท่ีจดัส าหรับการน าเท่ียวคือห้องTwin Room คือมี
เตียงเด่ียว 2 เตียง ภายในหอ้งพกั ยกเวน้นกัท่องเท่ียวแสดงความประสงคท่ี์จะใชห้อ้งแบบอ่ืน ส่วนเร่ืองราคา
ถา้พกัในตวัเมืองหรือโรงแรมเกรดดี ๆ มีระดบัราคาก็จะแพงกวา่พกัตามชานเมืองหรือโรงแรมธรรมดา   



 

 

3.  ค่าอาหาร (Meal Cost) คือค่าอาหารทุกม้ือท่ีจดับริการให้ลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นรับประทานท่ีร้าน
หรือภตัตาคารหรือน าไปรับประทานอาหารแบบปิกนิก รวมไปถึงค่าน ้ าแข็ง เคร่ืองด่ืม ค่าขนมของวา่ง โดย
อาหารจะถูกหรือแพงข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของร้าน รสชาติของอาหาร ปริมาณและรายการของอาหาร ผูจ้ดัตอ้ง
คิดว่าจ าเป็นหรือไม่ท่ีจะตอ้งให้ลูกคา้รับประทานอาหารอย่างดีทุกม้ือเพราะเน่ืองจากจะท าให้ราคาแพง 
อาหารแต่ละม้ือควรเลือกร้านให้เหมาะควรมีบรรยากาศแห่งความอ่ิมอก อ่ิมใจ ถา้เป็นการรับประทานอาหาร
พร้อมชมการแสดงหรือรับประทานแบบบุฟเฟ่ต์ (Buffet) ราคาก็จะสูง แต่ถา้รับประทานแบบชุดรายการ 
(Set Menu) ราคาก็จะถูกลงมา    

4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชม (Fee Cost) คือค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ค่าผ่านประตูชมการแสดง 
ค่าธรรมเนียมเขา้โบราณสถาน ค่าเขา้อุทยานแห่งชาติ เป็นตน้ ถา้เป็นท่ีเขา้ชมของหน่วยงานรัฐบาลก็จะถูก
กวา่การเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวของเอกชน ถา้จดัน าเท่ียวเขา้ประเทศซ่ึงตอ้งเก็บค่าเขา้ชมในราคาชาวต่างชาติ
ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีก็จะแพงกวา่ค่าเขา้ชมของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศ  

5.  ค่าประกนัภยั (Insurance Cost) จะถูกหรือแพงข้ึนอยูก่บัวงเงินประกนัท่ีตอ้งการ  

6.  ค่าภาษี (Tax Cost) เช่น ภาษีการใชส้นามบิน (Airport Tax) ในประเทศและในต่างประเทศ 

7.  ค่าการตลาด (Marketing Cost) ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีจะน ามาคิดแยกย่อยเป็นทุน
ไดล้ าบากเพราะในการโฆษณาหน่ึงคร้ังบริษทัน าเท่ียวสามารถโฆษณาไดห้ลายรายการ การคิดเป็นตน้ทุนใน
ด้านการตลาดของแต่ละโปรแกรมน าเท่ียวจึงท าได้ยาก แต่ละบริษทัจึงมีเทคนิคการคิดต้นทุนด้านน้ีท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัว่าการตลาดของบริษทัเน้นกบัลูกคา้กลุ่มไหนและมีงบประมาณเท่าไร จะจดัสรรค่า
การตลาดใหเ้ป็นตน้ทุนไดอ้ยา่งไร บางบริษทัคิดค่าการตลาดรวมไปกบัค่าด าเนินงานจดัน าเท่ียวก็มี  

8.  ค่าเบ็ดเตล็ด (Fragmentary Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายทัว่ไป เช่น ค่าด าเนินงาน ค่าส่งแฟกซ์   ค่าถ่าย
เอกสาร คา่มคัคุเทศก ์ค่าทางด่วน ค่าทิป ค่าน ้าค่าไฟ ค่าวซ่ีา ฯลฯ    
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.2. ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.2.1. รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลโครงงาน 

3.2.2. วเิคราะห์ขอ้มูลและปัญหาท่ีพบ 

3.2.3. ก าหนดเร่ืองโครงงาน 

3.2.4. ด าเนินการปฏิบติังาน 

3.2.5. สรุปผล 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1. รวบรวมขอ้มูลและ
ศึกษาขอ้มูลโครงงาน 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลและ
ปัญหาท่ีพบ 

3. ก าหนดเร่ืองโครงงาน 

4. ด าเนินการปฏิบติังาน 

5. สรุปผล 
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3.3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.3.1. แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว 

3.3.2. บทความทางอินเทอร์เน็ต 

3.4. ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ  :     บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั 

Address   :     เลขท่ี  86/140 ซอย เอกชยั 34 ถนน เอกชยั แขวงบางขนุเทียน   

       เขตจอมทอง   จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10150 

E-Mail   :      nttours.thai@gmail.com 

Telephone  :     02-893-2502 

 

รูปท่ี 3.1  แผนท่ีบริษทั นอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั 

(ท่ีมา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั) 

3.5. ลกัษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 

 การจดัน าเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จดัทวัร์กรุ๊ปเหมาเป็นหมู่คณะ จดัสถานท่ีอบรม 
สัมมนา ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋ จองตัว๋ทุกสายการบิน รับจองโรงแรม  รีสอร์ท  บริการดา้นวีซ่าและบริการเช่า
รถตู ้ 

 

 

mailto:nttours.thai@gmail.com
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3.6. เอกสารที่เกีย่วข้องกบับริษัท 

 3.6.1. ตราสัญลกัษณ์ประจ าบริษทั 

 

รูปท่ี 3.2  ตราสัญลกัษณ์ประจ าบริษทั นอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั 

(ท่ีมา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั) 

 3.6.2. ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 

รูปท่ี 3.3  ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียวบริษทั นอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั 

(ท่ีมา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั)  

3.6.3. ใบทะเบียนภาษี 

 

รูปท่ี 3.4  ใบทะเบียนภาษีบริษทั นอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั 

(ท่ีมา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั) 
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3.6.4. ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นกัศึกษาฝึกงาน  

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลลูกคา้ เช่น กรอกขอ้มูลต่างๆลงในRegister  
 รับโทรศพัท ์
 ถ่ายเอกสาร 
 เดินเอกสาร 
 ท า Handbook ไทย-องักฤษ เช่น เสียมเรียบ ใตห้วนั   
 แยก Boarding Pass 
 เขียนใบเขา้-ออก เช่น ฮ่องกง จีน  
 ท าป้ายรถบสั 
 ท า Tag กระเป๋าของลูกคา้ 
 คน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว  เช่น ประวติัความเป็นมาของเจา้เจก๊เจา้จอม 

ปราสาทเขาพนมรุ้ง สะพานนาคราช  
 จดัเตรียมของและอุปกรณ์ให้ลูกคา้ท่ีออกทวัร์ 

3.6.5. ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา 

        คุณสุชารัตน์     จารุมณีโรจน์     ต าแหน่ง :  Managing   Director 
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บทที ่4 

โครงงาน GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้าโขง กรณีศึกษา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) 
จ  ากดั โครงงานท่ีศึกษาถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงจกัรยานวา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไรเพื่อน ามาปรับใชเ้สนอ
โปรแกรมน าเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียว 

4.1.รายละเอยีดโปรแกรม 

GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้ าโขง: หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ - สะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แห่งท่ี 3 (นครพนม - ค  าม่วน) 2 วนั 1 คืน 

4.1.1.ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 

1) หาดทรายทา้ยเมือง หรือ หาดทรายทองศรีโคตรบูร   เหตุผลท่ีเลือกเพราะตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอเมือง 
จงัหวดันครพนม เป็นหาดทรายน ้ าจืดท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงในภาคอีสาน  ในฤดูแลง้ (เดือนกุมภาพนัธ์-
พฤษภาคม) หาดทรายทองอยูต่รงขา้มกบัท่ีท าการแขวงค าม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เหมาะส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่น หยอ่นใจ และชมความงามของธรรมชาติโดยนกัท่องเท่ียวและชาวจงัหวดั
นครพนมเองนิยมท่ีจะมาเดินเล่นกินลมชมวิวฝ่ังประเทศลาว หากมาเท่ียวในช่วงฤดูหนาวจะไดรั้บลมเยน็ซ่ึง
พดัมาจากทางฝ่ังลาวเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น คือ เม่ือน ้าโขงลดระดบัลงจะท าใหเ้กิดหาดทรายข้ึนกลางล าน ้ าโขง 
สามารถลงไปเดินเล่นบนหาดทราย   

                      

รูปท่ี4.1 หาดทรายทา้ยเมือง หรือ หาดทรายทองศรีโคตรบูร  

ท่ีมา : paiduaykan,2556  สืบคน้เม่ือวนัท่ี16 กรกฎาคม 2561 
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2) หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์  เหตุผลท่ีเลือกเพราะตั้งอยูท่ี่ถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมฝ่ังแม่น ้ าโขง 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม เป็นสัญลกัษณ์ อีกแห่ง หน่ึง ของเมืองนครพนมโดดเด่นเป็นสง่า ตวั
อาคารถูกทาสีดว้ยสีชมพูอ่อนสะดุดตา หากใครมาตวัเมืองนครพนมตอ้งไม่พลาด หอนาฬิกาแห่งน้ีถูกสร้าง
โดยชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดันครพนม เพื่อเป็นท่ีระลึกก่อนยา้ยกลบัเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ 
หลงัชนะสงครามภายในประเทศ เม่ือคร้ังฝร่ังเศสพ่ายแพใ้นสงครามเดียนเบียนฟู  ชาวเวียดนามท่ีล้ีภยัมา
อาศยัในนครพนมไดร่้วมกนั สร้างหอนาฬิกาข้ึนเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทย สร้างเม่ือ พ.ศ.2503 สูง
ประมาณ 50 เมตร จุดน้ีเป็นเหมือนการขอบคุณคนไทย ของชาวเวยีดนามท่ีไดส้ร้างข้ึน 

         

รูปท่ี4.2  หอนาฬิกาเวยีดนามอนุสรณ์   

ท่ีมา: Paiduaykan,2556 สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
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3) พิพิธภณัฑ์จวนผูว้่าราชการจงัหวดันครพนม เหตุผลท่ีเลือกเพราะเป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน
จงัหวดันครพนม มีความสวยงามโดยเฉพาะ ลกัษณะเป็นแบบตะวนัตก เพราะไดรั้บอิทธิพลในรูปแบบการ
ก่อสร้างจากฝร่ังเศส ช่วงสมยัสงครามอินโดจีน ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นประตูโค้งคร่ึงวงกลม
หน้าต่างโคง้เหนือประตูหน้าต่างเป็นลายปูนป้ัน หรือแกะสลกั หลงัคาไม่ลาดชนันกั อาคารมีเสาเป็นเสา
ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ทั้งส้ิน เน่ืองจากแมจ้ะมีอายท่ีุเก่าแก่มากแลว้ แต่ยงัคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ
ไว้ได้อย่างดีและยงัคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของชาวนครพนม และมีนิทรรศการ "ภาพเล่าเร่ือง" ในอดีตของเมืองนครพนม 

                

รูปท่ี4.3 พิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม 

ท่ีมา : amazing THAILAND,2558   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

4) อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ สร้างข้ึนบนเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีของกรมธนารักษ ์
ภายในจะมีการจดัสร้างอาคารพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของเส้นทางการต่อสู้
กอบกูเ้อกราช ของ  อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ท่ีเคยมาพ านกัในพื้นท่ี บา้นนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง 
จ.นครพนม  จากอดีตถึงปัจจุบันการก่อสร้างหุ่นข้ีผึ้ งจ  าลองสภาพความเป็นอยู่ วิถี ชีวิตของอดีต
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์  เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวศึกษาเส้นทาง ความเป็นมาของประวติัศาสตร์ และ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งไทย กบัเวยีดนาม   

                   

รูปท่ี 4.4 อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ 

ท่ีมา: Sanook,2559  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 
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5) สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 เหตุผลท่ีเลือกเพราะเป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหว่างประเทศ
ไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว(ค าม่วน) พื้นท่ีฝ่ังไทยท่ีบา้นห้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม 
จงัหวดันครพนมฝ่ังลาวอยูท่ี่บา้นเวินใต ้เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เป็นสะพานท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่ง
หน่ึงในประเทศไทย  มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ท่ีเรียงราย
สลบัซบัซอ้น  ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการชมความสวยงามและถ่ายภาพบนสะพานโดยไม่ไดต้อ้งการขา้ม
ไปยงัฝ่ังลาว สามารถขออนุญาตเจา้หนา้ท่ีและแจง้ความประสงคว์า่ตอ้งการท่ีจะมาถ่ายภาพ จึงจะสามารถเขา้
ไปได้แต่จะยืนถ่ายภาพได้แค่ส่วนตน้สะพานฝ่ังไทย  ส่วนแหล่งท่องเท่ียวในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 
สปป.ลาว จะเป็นการเท่ียวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว การเท่ียวชม แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ วดัโบราณ ชมอาคารสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสมากมาย ท่ีส าคญัสามารถเขา้กราบไหวท้  าบุญไดท่ี้
วดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัคือ วดัศรีโคตรบูร  ส่วนดา้นนอกเมืองท่าแขก จะเป็นการท่องเท่ียวธรรมชาติชมถ ้าพระ 
ซ่ึงตอ้งพายเรือแจวเขา้ไป เท่ียวถ ้านกนางแอ่น  

             

รูปท่ี4.5 สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3 

ท่ีมา : Paiduaykan,2556  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
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6) ร้านเหรียญทอง เหตุผลท่ีเลือกเพราะเปิดมานานกวา่ 40 ปี  เป็นร้านของฝากของจงัหวดันครพนม 
มีสินคา้มากมายท่ีไดรั้บความนิยมจากประชาชนและนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะหมูยอห่อใบตองท่ีมีความสด
ใหม่  สะอาดและ รสชาติอร่อย ส่วนเส้นก๋วยจับ๊ญวนนั้นมีความเหนียว นุ่ม สามารถเก็บไวไ้ดน้าน เหมาะกบั
การน าไปเป็นของฝากและยงัเป็นอาหารข้ึนช่ือของชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม รวมถึงปลาร้าทรงเคร่ืองและ
ปลาส้มท่ีผลิตจากปลาสวาย ปลาตะเพียน และปลาชะโดมีให้ไดเ้ลือกทั้งแบบเป็นตวั เป็นแผน่ และห่อดว้ย
ใบตอง ด้วยคุณภาพสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ สะอาด และมีความอร่อย จึงท าให้เป็นท่ีนิยมของลูกค้าเม่ือ
เดินทางมาจงัหวดันครพนมจึงเดินทางมาซ้ือของฝากท่ีร้านเป็นประจ า โดยสินคา้บางอยา่งนั้นจะตอ้งมีการ
ท าการสั่งจองล่วงหนา้เป็นเวลา 1-2 วนั  

 

รูปท่ี4.6  ร้านเหรียญทอง 

ท่ีมา: NBT,2560  สืบคน้เม่ือวนัท่ี16 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4.1.2 ข้อมูลร้านอาหาร 

1) ร้านอาหารโพธ์ิทอง เหตุผลท่ีเลือกเพราะอยู่ถนนตลาดโต้รุ่ง ใกล้กับส่ีแยกวิทยาลัยเทคนิค
นครพนม ร้านน้ีเปิดมานานกวา่ 30 ปี และท่ีร้านน้ีมีน ้าจ้ิมแจ่วฮอ้น มี 2 แบบ คือน ้าจ้ิมขม (เหยาะดีววัผสมใน
น ้าจ้ิมใหมี้รสแอบขมนิดๆ) กบัน ้าจ้ิมหวาน อีกทั้งยงัมีตบัหวาน น ้าตกหมู ขา้วเหนียว ฯลฯ  

 

รูปท่ี 4.7 ร้านอาหารโพธ์ิทอง 

ท่ีมา : pantip,2559  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

 

2) ร้านอาหารววิโขง เหตุผลท่ีเลือกเพราะอยูใ่กล้ๆ  กบั โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ ววิ นครพนม ส าหรับ
ท่ีร้านนั้นจะมีแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนห้องแอร์ และโซน open air เพราะไดเ้ห็นวิวแม่น ้ าโขง สองฝ่ัง 
ไทย-ลาว รวมถึงเรือประมงล าเล็กๆ ท่ีผา่นไปมาอีกดว้ย 

                          

รูปท่ี 4.8 ร้านอาหารววิโขง 

ท่ีมา : เอิงเอย,2559  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 

 

  

http://travel.truelife.com/detail/77671
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4.1.3 ข้อมูลด้านโรงแรมทีพ่กั 

1) โรงแรมวิวโขง โรงแรมน้ีอยูไ่ม่ไกลจากใจกลางเมืองเพียง 2.0 km สามารถเดินทางไปสนามบิน
ไดภ้ายในเวลาประมาณ 20 นาที โรงแรมวิวโขง ซ่ึงตั้งอยูใ่นท าเลเหมาะเจาะของนครพนม เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ยอดเยีย่มในการออกส ารวจเมืองอนัมีสีสัน จากท่ีพกั ท่านสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกง่ายดายไปยงัทุกท่ี
ในเมืองท่ีมีชีวติชีวาน้ี ท่ีพกัแห่งน้ียงัมีเสน่ห์เป็นพิเศษ ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดเรียบร้อย ใกลก้บัตวัเมือง
นครพนม แม่น ้ าแม่โขง วดัมหาธาตุ ผูเ้ขา้พกัจะได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มท่ี ด้วยบริการและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีดีพร้อมท่ีสุด ท่ีพกัแห่งน้ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายคอยให้บริการอยา่ง
พิถีพิถนัท่ีสุดแก่ผูเ้ขา้พกัห้องพกัของท่ีพกัได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถนั เพื่อมอบความสะดวกสบาย
สูงสุดให้แก่ผูเ้ขา้พกั บางห้องพกัยงัมีผา้ขนหนู  อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เคร่ืองปรับอากาศ 
ระเบียง/ชานเรือน อินเทอร์เน็ต (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) คอยให้บริการ นอกจากน้ี ท่ีพกัยงัจดัเตรียมกิจกรรม
นนัทนาการหลากหลายไวใ้หผู้เ้ขา้พกัไดเ้พลิดเพลิน เม่ือเขา้พกัท่ีโรงแรมวิวโขง ผูเ้ขา้พกัจะไดพ้บกบับริการ
แบบมืออาชีพและส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายซ่ึงผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

                         

รูปท่ี4.8 โรงแรมววิโขง 

ท่ีมา : agoda,2014สืบคน้เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2561) 
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                           4.1 โปรแกรม GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน า้โขง 

 
GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้าโขง 

หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - ค าม่วน)     2 วนั 1 คืน              
บริษทันอร์ทไทยทัวร์ (1997) จ ากดั 

วนัแรกของการเดนิทาง           หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 3 
                                               (นครพนม - ค าม่วน) 

08.30 น. พบกนัท่ีสนามบินดอนเมือง 
เจา้หนา้ท่ีนอร์ทไทยทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับ 

10.05 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดันครพนมโดยสารการบินนกแอร์ 

11.40 น. ถึงสนามบินนครพนมและรับประทานอาหารท่ีร้านโพธ์ิทอง 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่หาดทรายศรีโคตรบูรณ์
เป็นหาดทรายน ้ าจืดท่ีสวยงามมากแห่ง
หน่ึงในภาคอีสานเหมาะส าหรับเป็นท่ี
พักผ่อน หย่อนใจ และชมความงามของ
ธรรมชาติ 

15.00 น. หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปหอนาฬิกาเพ่ือ
เช่าจกัรยานป่ันเลาะไปตามริมน ้าโขง 
 
 

15.30 น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนมเป็นสถาปัตยกรรม
ดีเด่นในจังหวดันครพนม มีความสวยงามโดยเฉพาะ ลกัษณะเป็นแบบ
ตะวนัตก เพราะไดรั้บอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝร่ังเศส 
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วนัแรกของการเดนิทาง           หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 3 
                                               (นครพนม - ค าม่วน) 

17.00 น. จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมวิวโขง เพ่ือเขา้เช็คอิน เกบ็สมัภาระและพกั
ตามอธัยาศยั  

ค ่า ดินเนอร์ปาร์ต้ี 
   -รับประทานอาหารค ่า 
   -กิจกรรมสนุกๆและความบนัเทิงท่ีทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้
สมควรแก่เวลา พกัผอ่นตามอธัยาศยั....ฝันดีราตรีสวสัด์ิ 

วนัที่สองของการเดนิทาง        หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 3   
                                                 (นครพนม - ค าม่วน) 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม เช็คเอา้ท ์

10.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ภายในจะมีการ
จดัสร้างอาคารพิพิธภณัฑ ์รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของ
เส้นทางการต่อสู้กอบกูเ้อกราช ของ  อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ท่ีเคยมา
พ านกัในพ้ืนท่ี บา้นนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 
 
   
 
 

12.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารวิวโขง 

13.30 น. หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 
เป็นสะพานท่ีมีความสวยงาม มากอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีวิวขา้งหลงั
เ ป็นภาพภู เขาหินปูนของประ เทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ท่ี เ รียงราย
สลบัซบัซอ้น 
  
 
 
 

15.00 น. แวะซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกท่ีร้านเหรียญทอง 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนครพนมเพ่ือเดินทางกบักรุงเทพ 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ ฯ 
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* หมายเหตุ *   
             ก าหนดการอาจไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด เน่ืองจากวนัและเวลาสามารถปรับเปล่ียนไดต้าม
สถานการณ์และสภาพอากาศรวมไปถึงความเหมาะสม 

o อตัราค่าบริการ ท่านละ 10,700 บาท  (กรณีลูกคา้ 30 ท่าน ) 

4.2. บริการทีจั่ดให้ 1.รถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น 
   2. บริการหอ้งพกั 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเล้ียง / พร้อมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและผลไม ้
   4.อุปกรณ์เล่นเกมส์ เป็นทีม 
   5. หนงัสือคู่มือการเดินทาง จากนอร์ทไทยทวัร์ ท่านละ 1 เล่ม 
   6.มคัคุเทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แขง็จากนอร์ทไทยทวัร์ 

o อตัราน้ีไม่รวม 1. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
3.หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
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ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) 
ล าดับที่ รายการ ราคา หมายเหตุ 

1. ค่ารถตูร้วมน ้ ามนัตลอดการเดินทาง 3 คนั 4,500 บาท/คนั 13,500.00 
*คิดตน้ทุนท่ี 

ลูกคา้ 30 ท่าน 2. ค่ามคัคุเทศก ์2,000*2 ท่าน/วนั 8,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายคงที่  21,500.00 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) 
ล าดับที่ รายการ ราคา หมายเหตุ 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 4,500*32 ท่าน  144,000.00  

2. ค่าเช่าจกัรยาน 50*30 ท่าน 1,500.00  

3. ค่าโรงแรม จ.นครพนม 10 ห้อง ห้องละ 3 ท่าน 2,000บาท*15ห้อง*1คืน 20,000.00 1000/คืน 

4. ค่าอาหาร Party  450*30 ท่าน  13,500.00  

5. ค่าประกนัภยั 50*30 ท่าน 1,500.00  

6. ค่าอาหารเชา้ 100*30 ท่าน 3,000.00  

7. ค่าอาหารกลางวนั 500*30*2ม้ือ 30,00.00  

8. ค่าอาหารเยน็ 300*30*1ม้ือ 9,000.00 *คิดตน้ทุนท่ี 

ลูกคา้ 30 ท่าน 9. ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  500.00 

10. ทิปคนขบัรถ 200*3คนั*2วนั 1,200.00  

11. ค่าบริการ 1,000.00  

รวมค่าใช้ผนัแปร 225,200.00  

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.2 การค านวณค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 
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ดงันั้น เม่ือรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด / กรุ๊ป  = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร  
= 21,500 + 225,200 บาท 
= 246,700 บาท 

          ค่าใชจ่้ายทั้งหมด / 1 ท่าน   = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร 
       = 720 + 7,507 บาท 
ดงันั้น ราคาตน้ทุน / 1 ท่าน   = 8,227 บาท  
          ค่าภาษี 7 %    = 8,227 + 575.89 บาท 

= 8,802.89 บาท 
          ตอ้งการก าไรท่ี 1,500/ 1 ท่าน  = 8,802.89 + 1,500 บาท 
ดงันั้นตน้ทุนราคาขาย / 1 ท่าน   = 10,302.89 บาท 

 แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ทางบริษทัตอ้งการตั้งตวัเลขท่ีสวยงามและมีความน่าเช่ือถือและเหมาะสม เพื่อ
ดึงดูดใหลู้กคา้มีความสนใจ ทางบริษทัจึงขายทวัร์ในราคา 10,700 / 1 ท่าน 

ดงันั้น ก าไรจากการขายต่อ 1 ท่าน จะอยูท่ี่ 10,700 – 8,227 =  2,473 บาท 
          ก าไรจากการขายทั้งหมดจะอยูท่ี่       = (10,700 x 30) – 246,700 
                                                               = 321,000 – 246,700 
                                                              = 74,300 บาท 

          จากการค านวณค่าใชจ่้ายขา้งตน้ เป็นเพียงการค านวณตน้ทุนท่ีลูกคา้ จ  านวน 30 ท่านเท่านั้น ซ่ึงจ านวน
ท่ีตอ้งการขายจริงอยูท่ี่ 30 ท่าน ถา้ค านวณการขายตามจ านวนท่ีตอ้งการจะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
                                          = ราคาขาย x จ านวนคนท่ีตอ้งการขายจริง 
                                         = 10,700 บาท x 30 คน = 321,000 บาท  
 จากการค านวณจะเห็นได้ว่า หากขายได้ตามจ านวนท่ีต้องการ จะท าให้รายได้ของบริษัทถึง
จุดคุม้ทุน เน่ืองจากเป็นการก าหนดจ านวนคนท่ีตอ้งการขายไวต้ั้งแต่แรก แต่จากตารางขา้งตน้จะเห็นได้ว่า 
กรุ๊ปทวัร์สามารถรับไดเ้ต็มอตัราอยู่ท่ี 30 ท่าน เพราะฉะนั้น ถา้มีการขายเพิ่มไดถึ้ง 30 ท่าน ถือเป็นรายไดท่ี้
เป็นก าไรของบริษทัโดยตรง 
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ตารางที่4.3 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายโปรแกรมทวัร์ GPS Tracking เส้นทางจักรยานริมน า้โขง 
ตารางแสดงค่าใช้จ่าย 

ใบคิดตน้ทุน ส าหรับบญัชี 

หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งท่ี 3(นครพนม - ค  าม่วน) 

รายการค่าใชจ่้าย จ านวน ราคา งบประมาณ ราคา/ท่าน 
1.รถตู ้ 3 13,500 20,000 450 
2. หอ้งพกั 15 18,000 32,000 500 
3.ร้านอาหาร 2 30,000 40,000 1,000 
4.อุปกรณ์ 1    
5.เช่าจกัรยาน 30 1,500 3,000 50 
6.ป้ายไวนิล 1    

7.เบด็เตล็ด     
ค่าใชจ่้ายโดยประมาณ 
เฉล่ียต่อท่าน       45.00 
ราคาขาย 
ก าไลเฉล่ียท่านละ 
ก าไรต่อคณะ      45.00 

  
  
  
  
  

* หมายเหตุ * 
 ตารางแสดงรายการน้ีมีเพื่อการเสนอขายและเป็นความลบัของทางบริษทั  

ดงันั้นบางรายการจึงไม่สามารถเปิดเผยได ้
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4.3. ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.3.1. คน้หาขอ้มูลเส้นทาง  สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร เช่น จากหาดทราย                       
           ศรีโคตรบูรไปถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 3  

 4.3.2. ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร เช่น ร้านววิโขง โรงแรมเดอะรูม 
 4.3.3. เอกสารส าหรับจองโรงแรม ร้านอาหาร รถท่ีใชใ้นการเดินทาง 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งภาพใบจองรถ   
(ท่ีมา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั) 
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รูปท่ี 4.2. ตวัอยา่งภาพใบจองร้านอาหาร  

(ท่ีมา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั) 
 

 
รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งภาพใบจองโรงแรมห้องพกั  
 (ท่ีมา : บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั) 

 
 4.3.4  เอกสารส าคญัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกทวัร์ (ส าหรับบริษทั) 
 4.3.5. ท าโปรแกรมการท่องเท่ียว 
 4.3.6. สมุดคู่มือเพื่อการท่องเท่ียวให้ลูกคา้ไดท้ราบถึงรายละเอียดของสถานท่ีต่างๆและโปรแกรม
โดยคร่าวๆก่อนท่ีไกดจ์ะบรรยาย 
 4.3.7. Tag ติดกระเป๋าใหลู้กคา้ท่ีออกเดินทาง 
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คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 
- เพศ  : ช/ญ 
- อาย ุ : 15 ปีข้ึนไป 
- อาชีพ : บุคคลทัว่ไป/ขา้ราชการ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการดา้นการท่องเท่ียง 
- ดา้นการบริการของโรงแรม  :   Wi-Fi ทุกหอ้ง (ฟรี) Wi-Fi ในพื้นท่ีสาธารณะ   ไนตค์ลบั  

บริการนวด สวน คอฟฟ่ีช็อป รูมเซอร์วิส อาหารเช้า (ฟรี)  บาร์  
ห้องอาหาร ตูนิ้รภยั บริการซกัรีด บริการรับฝากสัมภาระ บริการ
คอนเซียร์จ บริการท าความสะอาดรายวนั พื้นท่ีสูบบุหร่ี ห้อง 
ส าหรับครอบครัว 

- ดา้นการบริการของพนกังาน  :  พนกังานสามารถพูดไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ     
มีพนกังานตอ้นรับ (24 ชัว่โมง) 

- ดา้นราคา            :   765-1,400 บาท / คืน 
- ดา้นสถานท่ี             :  มีจกัรยานใหเ้ช่า   มีท่ีจอดรถ (ในท่ีพกั) 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด      :   การประชาสัมพนัธ์ คือ การเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  

หรือ ทาง Application ของการจองโรงแรมเพื่อใหไ้ด ้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย      
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ตารางที ่4.4 ตารางการเปรียบเทยีบ 7 P’s 
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ียกข้ึนมาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของบริษทัทัว่ไปกบับริษทันอร์ท

ไทยทวัร์(1997)จ ากดั 
ตารางเปรียบเทยีบ 7 P’s 

ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) มีการบริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เช่น มีพนักงานคอย
ตอ้นรับเสมอเวลาลูกคา้ออกทริป 

ดา้นราคา (Price) มีการจดัตั้งราคาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ลูกคา้สามารถจบัตอ้ง
ได ้เช่น ทริปสิงหาพาแม่เท่ียวในราคา 4,990 บาท 

ดา้นสถานท่ี หรือดา้นการจดัจ าหน่าย (Place หรือ 
Distribution) 

มีท าการจัดตั้ งสถานท่ีท่ีน่าสนใจและสะดวกต่อการ
เดินทางรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆไวส้ าหรับลูกคา้และมี
การบริการจองตัว๋ให้ลูกคา้ เช่น เม่ือลูกคา้ตอ้งการท่ีจะ
เดินทางไปเชียงใหม่ ทางบริษทัก็จะท าการจองตัว๋จอง
และท่ีพกัให้กับลูกค้าเพื่อสะดวกต่อการเดินทางมาก
ยิ่งข้ึน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการจดัท าโฆษณาท่ีหน้าเพจหรือเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อให้ผูท่ี้สนใจได้มาใช้บริการเช่น การออกทวัร์ไป
ฮ่องกงก็จะมีโปรโมชัน่คือ มา 4 จ่าย 3 ในราคาแค่ 9,999 
บาทเท่านั้น 

ดา้นบุคคล (People) ทางบริษทัมีพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถและความ
น่าเช่ือถือในการท างาน สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้
เช่น เม่ือลูกคา้อยากทราบรายละเอียดของทริปน้ีว่าเป็น
อยา่งไรกจ็ะมีเจา้หน้าท่ีมาตอบลูกคา้อย่างละเอียดเพ่ือให้
ลูกคา้เขา้ใจ 

ดา้นการสร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) 

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัมีการใส่ชุดของบริษทัทุกคร้ังในการ
ออกทัวร์และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ สินค้าและการ
บริการต่างๆ เช่นเม่ือมีการออกทวัร์เจา้หน้าท่ีจะท าการ
ใส่เส้ือและมีโลโกข้องทางบริษทัเสมอ 

ดา้นกระบวนการ (Process) มีกระบวนการผลิตท่ีในดา้นการบริการหรือผลิตภณัฑท่ี์
จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจท่ีมาใช้บริการของ
บริษทั เช่น ได้มีการเตรียมการไวใ้ห้ลูกค้าเพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วและสะดวกต่อการท่องเท่ียวและการ
เดินทาง 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 

5.1.1. สรุปโครงงาน 
          การปฏิบติัสหกิจศึกษาในบริษทั นอร์ทไทยทวัร์(1997) จ ากดั ในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน  ท า

ให้ทราบถึงส่วนงานต่างๆรวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัน าเท่ียวของบริษทัทวัร์ 
งานดา้นเอกสาร ติดต่อประสานงาน จดัเตรียมอุปกรณ์ส าหรับออกทวัร์ เม่ือไดเ้ขา้มาเรียนรู้และไดป้ฏิบติังาน
จริงแลว้พบวา่ ในการท่องเท่ียวนั้นเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจ านวนมาก รวมไปถึงมี
สถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป ใน
นกัท่องเท่ียวนั้นมีหลากหลายประเภทหลายช่วงอาย ุกลุ่ม ครอบครัว คู่รัก  จากการไดป้ฏิบติังานจริงนั้น ท า
ให้ไดท้ราบว่า บริษทั นอร์ทไทยทวัร์(1997) จ ากดั มีความตอ้งการเส้นทางในการท่องเท่ียวและโปรแกรม
การจดัน าเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่จากเดิมและมีกิจกรรมการป่ันจกัรยานดว้ย ทางผูจ้ดัท าจึงเร่ิมศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูล เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการป่ันจกัรยาน รวมไปถึงความตอ้งการของลูกคา้เพื่อจดัท าโปรแกรม
การท่องน าเท่ียว และไดพ้บวา่ หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปถึงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 3 (นครพนม 
- ค  าม่วน) จ.นครพนม มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีจุดเด่นท่ีสามารถท ากิจกรรมป่ันจกัรยานได ้
โครงงานเล่มน้ีจึงน าเสนอโปรแกรมจดัน าเท่ียว “GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้าโขง” 2 วนั 1 คืน ราคา
10,700บาท/ท่าน เป็นโปรแกรมท่ีมีการจดัน าเท่ียวและยงัมีกิจกรรมการป่ันจกัรยานท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
และแตกต่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆคือ ไดมี้การน าเอา GPS Tracking เขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เพื่อให้สะดวกและความปลอดภยัต่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ในการจดัท าโปรแกรมนั้นด าเนินไปตามข้ึนตอน
และไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้อีกทั้งยงัเป็นแนวทางให้กบัทางบริษทั นอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ  ากดั ใน
การจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวในคร้ังต่อไป 

 
5.1.2. ปัญหาท่ีพบในการท าโครงงาน 

 ผูจ้ดัท าโครงงานยงัไม่มีประสบการณ์มากพอในการติดต่อประสานงานและการจัดท า
เส้นทางการท่องเท่ียว จึงท าใหเ้กิดความผดิพลาดและมีการคาดเคล่ือนกบัเวลาท่ีก าหนดไว ้

 มีความผดิพลาดในการด าเนินการของเอกสารท่ีส าคญั 

5.1.3. การแกไ้ขปัญหา 

 สอบถามและปรึกษากบัพนกังานหรือพี่เล้ียง ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อขอ 
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ขอ้มูลและไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึนอีก 
 ใหบุ้คลากรหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยก่อนทุกคร้ัง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1. สรุปผล 
          การปฏิบติัสหกิจศึกษาระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน บริษทั นอร์ทไทยทวัร์

(1997) จ ากดั ท าให้ไดเ้รียนรู้ถึงระบบและขั้นตอนต่างๆและเอกสารท่ีส าคญัในสายงานของบริษทัน าเท่ียวท่ี
เป็นประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากบทเรียน ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงและการท างานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายในระยะเวลาท่ีมีขอบเขตจ ากดั และไดเ้รียนรู้ถึงค าศพัท์เฉพาะและแปลกใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดต่อประสานงานหรือเก่ียวขอ้งกบัสายงานการท่องเท่ียว 

ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ไดป้ระสบการณ์เพิ่มมากข้ึนจากการเรียนในหอ้งเรียน 
 ไดเ้รียนรู้ในการพฒันาตนเองเม่ือท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 มีความรับผดิชอบและเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน 

 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 การส่ือสารกนัภายในบริษทันั้นไม่ชดัเจน 
  ไม่กลา้พูดคุยกบัหวัหนา้ 
 เจอค าศพัทท่ี์แปลกใหม่ในการท างาน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การท างานท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทน าเท่ียวหรือในการติดต่อประสานงานนั้ นเป็นขั้นตอนท่ีมี
ความส าคญัมาก เพราะถา้หากเกิดความผิดพลาดจะท าให้เกิดผลและปัญหาตามมาได ้รวมไปถึงงานก็จะไม่
สามารถด าเนินต่อไปได ้ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามขั้นตอนเพื่อลดความผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึนมา และจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อยก่อนเสมอ และในงานการบริการน าเท่ียว
นั้นเป็นสายงานท่ีจะตอ้งมีความอดทนสูงในเร่ืองของการบริการและขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวนั้นมีความจ า
เป็นมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลต่างๆก่อนออกเดินทางเสมอๆ เช่น ทางบริษทัไดมี้การออกทวัร์ไป
พทัยาก็จะตอ้งศึกษาเส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียวหรือโรงแรมท่ีพกัให้กบันักท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผดิพลาด 
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บทคดัย่อ 

 บริษัทนอร์ทไทยทัวร์(1997)จ ากัด เป็น

บริษทัจัดน าเท่ียวทั้ งในประเทศและต่างประเทศ 

เป็นตวัแทนในการจ าหน่ายตัว๋ จองตัว๋ทุกสายการ

บิน จองโรงแรม  รีสอร์ท  และบริการด้านวีซ่า  

บริการเช่ารถตู ้  ให้การบริการและดูแลลูกค้าทุก

ท่านอย่างเท่าเทียมกัน จากการท่ีผูจ้ ัดท าได้เขา้รับ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท นอร์ทไทย

ทัว ร์ ( 19 97 )  จ ากัด  ได้ รั บมอบหมายงานให้

ปฎิบัติงานในแผนกนักศึกษาฝึกงาน  ท าให้ได้

เรียนรู้ถึงระบบ ขั้นตอนต่างๆและเอกสารท่ีส าคญั

ในสายงานของบริษทัน าเท่ียว ไดฝึ้กทกัษะในการ

ปฏิบติังานจริงและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใน

ระยะเวลาท่ีมีขอบเขตจ ากัด ผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นถึง

ความส าคญัในการใชบ้ริการและความสะดวกสบาย

รวมไปถึงความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ

และไดมี้การน าเอา GPS Tracking เขา้มามีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรม ซ่ึงผูจ้ดัท าจึงเสนอโครงงาน  “ 

GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้ าโขง ” ท่ีมี

วตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของการ

ท่องเท่ียวโดยจกัรยานริมน ้ าโขงในบริบทของบริษทั

นอร์ทไทยทัวร์ (1997) จ ากัด  2) เพื่อให้ได้

โปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking เส้นทาง

จักรยานริมน ้ าโขง  ผลท่ีได้รับคือได้มีการจัด

โปรแกรมทวัร์ 2 วนั1 คืน คือเดินทางจากหาดทราย

ศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี3

นครพนม-ค าม่วน) ในราคา 10,700 บาท 

ค าส าคัญ  :  GPS Tracking / เส้นทางจกัรยาน / 
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. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า นครพนม เป็น

เมืองแห่งความสุขท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นจุดขายใน

เร่ืองของทัศนียภาพและบรรยากาศสองฝ่ังโขงท่ี

สวยงาม เป็นจังหวดัท่ีตั้ งขององค์พระธาตุพนม 

รวมถึงพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวนัเกิดจ านวนถึง 8 

พระธาตุ อีกทั้งยงัมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งท่ี 

3 นครพนม–ค าม่วน ท่ีมีการก่อสร้างท่ีสวยงาม เพ่ือ

เป็นการส่งเสริมยกระดับการท่องเ ท่ียวดึงดูด

ประชาชนและนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบในการถ่ายรูป

และลองเปิดเส้นทางใหม่ๆมาเท่ียวชมพกัผ่อนใน

พ้ืน ท่ี  จ .นครพนม มาก ข้ึน  ได้ มี การจัดสรร

งบประมาณจากหลายฝ่าย น าร่องเบ้ืองตน้กว่า 200 

ลา้นบาท ด าเนินการก่อสร้างเส้นทางจกัรยาน เช่ือม

แลนด์มาร์คส าคัญ คือ สามท่ีสุด ประกอบด้วย 

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด คือองค์พระธาตุพนม สวยท่ีสุด คือ 

สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งท่ี 3 นครพนม–ค า

ม่วน และ งามท่ีสุด คือ บรรยากาศสองฝ่ังโขงใน

เขตเทศบาลเมืองนครพนม ซ่ึงอีกไม่นานช่วงออก

พรรษาไหลเรือไฟ จะมีเส้นทางจักรยานท่ีเสร็จ

สมบูรณ์ เลียบริมฝ่ังแม่น ้ าโขงยาวท่ีสุดของไทยก็วา่

ได้ เ ร่ิมจากสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งท่ี  3 

นครพนม–ค าม่วน เช่ือมไปยงัตัวเมืองนครพนม 

เลียบเลาะริมแม่น ้ าโขง เ ท่ียวชมความสวยงาม

ทศันียภาพสองฝ่ังไทย–ลาว จนถึงวดัพระธาตุพนม 

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ท่ีตั้งองคพ์ระธาตุพนม ถือ

เป็นเส้นทางอเมซ่ิงไทยแลนด์ รวมระยะทางถึง 60 

กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางจกัรยานท่ีน่าสนใจแห่ง

เดียวของไทย จะเป็นการดึงดูดประชาชนและ

นักท่องเท่ียวมาเท่ียวชม นอกจากน้ี ยงัเป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเท่ียว เพ่ือ

รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ และประตูสู่อาเซียน 

ริมน ้ าโขงนั้นประกอบไปด้วย 6 จังหวดั 

คือ เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม อ านาจเจริญ 

และอุบลราชธานี  ในแต่ละจังหวดัมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจติดกบัริมน ้ าโขง จึงจดัท าการ

ท่องเ ท่ียว เ ชิงจักรยาน ข้ึนมา คือ รูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ีใชจ้กัรยานเป็นพาหนะโดยมุ่งเน้นการ

เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดร้วดเร็วและเกิดการเรียนรู้

กบัทอ้งถ่ิน  

ดังนั้ น ผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะท า

โปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking เส้นทาง

ริมน ้ าโขง เน่ืองจากการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวไป

ตามเสน้ทางริมน ้ าโขงน ้ าเป็นการช่วยลดตน้ทุนและ

ลดพลัง ง านให้แ ก่ โลกของ เ ร า  อี กทั้ ง ย ัง ให้

นกัท่องเท่ียวนั้นไดมี้โอกาสด่ืมด ่ากบัธรรมชาติและ

เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านภายใน

โปรแกรมน้ีจะมี GPS ติดตามตวันกัท่องเท่ียวและ 

QR code บอกขอ้มูลของการเดินทางและสถานท่ี

ต่างๆให้นกัท่องเท่ียวทราบเพ่ือให้เกิดความสะดวก

ยิง่ข้ึน  

 

 



 

 

วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียวโดยจกัรยาน

ริมน ้ าโขงในบริบทของบริษัทนอร์ทไทยทัวร์ 

(1997) จ ากดั 

2.เพ่ือให้ไดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking 

เสน้ทางจกัรยานริมน ้ าโขง 

ขอบเขตของพืน้ทีจ่ดัท าโครงงาน 

1.สถานท่ีในการจดัท าโครงการ  

- บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ ากดั 

2. ขอบเขตของประชากร 

- พนักงานและลูกค้าในบริษัทนอร์ทไทยทัวร์ 
(1997) จ ากดั 
3. ขอบเขตของระยะเวลา 

- ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

4. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

- ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือโปรแกรม

การท่องเท่ียวของบริษัทนอร์ทไทยทัวร์ (1997) 

จ ากดั เพ่ือน าเสนอช่องทางการขายในรูปแบบใหม่ท่ี

เพียบพร้อมไปดว้ยขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ คือ GPS 

และ QR code เพื่อเป็นแนวทางประกอบในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือบริการของบริษทันอร์ทไทยทวัร์ 

(1997) จ ากดั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.บริษัททัวร์ได้มีโปรแกรมท่องเท่ียวในรูปแบบ

ของการท่องเท่ียวโดยจกัรยาน 

2. ลูกคา้ของบริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ ากดั ได้

มีทางเลือกในการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

3.กระทรวงการท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจสามารถน า

โปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking เส้นทาง 

จกัรยานริมน ้ าโขง ไปพฒันาและต่อยอดโปรแกรม

การเดินทางในจงัหวดันครพนมต่อไปได ้

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ก าหนดเสน้ทางในการท่องเท่ียว 

2. ศึกษา คน้ควา้ข้อมูลเก่ียวกับ สถานท่ีท่องเท่ียว 

การขนส่งและ ร้านอาหาร 

3 .  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่ างๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

4. ก าหนดตารางเวลาการเดินทางของโปรแกรม 

5. ค านวณราคาตน้ทุน และราคาขาย 

6. น าเสนอโปรแกรมใหท้างบริษทัพิจารณาถึงความ

เหมาะสมท่ีจะวางจ าหน่าย 

         
 รูปท่ี 1 ตวัอยา่งโปรแกรมการเดินทาง 

7. วางจ าหน่ายตามช่องทางต่างๆ ของบริษทั      

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี 3 หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
.    รูปท่ี 4 เพจเฟสบุค๊ของบริษทั 



 

 

 

รูปท่ี 5 ไลน@์ของทางบริษทั 

รายละเอยีดโปรแกรม 

GPS Tracking เสน้ทางจกัรยานริมน ้ าโขง: 

หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ - สะพานมิตรภาพไทย - 

ลาว แห่งท่ี 3 (นครพนม - ค  าม่วน) 2 วนั 1 คืน 

ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่ว 

1) หาดทรายทา้ยเมือง หรือ หาดทรายทอง

ศรีโคตรบูร  เหตุผลท่ีเลือกเพราะตั้งอยูท่ี่อ  าเภอเมือง 

จงัหวดันครพนม เป็นหาดทรายน ้ าจืดท่ีสวยงามมาก

แ ห่ งห น่ึ ง ในภ าค อีส าน   ในฤ ดู แล้ง  ( เ ดื อน

กุมภาพนัธ์-พฤษภาคม) หาดทรายทองอยู่ตรงขา้ม

กับท่ีท าการแขวงค าม่วน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เหมาะส าหรับเป็นท่ี

พกัผ่อน หย่อนใจ และชมความงามของธรรมชาติ

โดยนกัท่องเท่ียวและชาวจงัหวดันครพนมเองนิยม

ท่ีจะมาเดินเล่นกินลมชมวิวฝ่ังประเทศลาว หากมา

เท่ียวในช่วงฤดูหนาวจะไดรั้บลมเยน็ซ่ึงพดัมาจาก

ทางฝ่ังลาวเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น คือ เม่ือน ้ าโขงลด

ระดบัลงจะท าให้เกิดหาดทรายข้ึนกลางล าน ้ าโขง 

สามารถลงไปเดินเล่นบนหาดทราย   

                    

2) หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์  เหตุผลท่ี

เลือกเพราะตั้ งอยู่ท่ีถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมฝ่ัง

แม่น ้ าโขง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม เป็น

สญัลกัษณ์ อีกแห่ง หน่ึง ของเมืองนครพนมโดดเด่น

เป็นสง่า ตวัอาคารถูกทาสีดว้ยสีชมพูอ่อนสะดุดตา 

หากใครมาตัวเมืองนครพนมต้องไม่พลาด หอ

นาฬิกาแห่งน้ีถูกสร้างโดยชาวเวียดนามท่ีอาศัยอยู่

ในจงัหวดันครพนม เพ่ือเป็นท่ีระลึกก่อนยา้ยกลบั

เวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ หลังชนะสงคราม

ภายในประเทศ เม่ือคร้ังฝร่ังเศสพ่ายแพใ้นสงคราม

เดียนเบียนฟู  ชาวเวียดนามท่ีล้ีภัยมาอาศัยใน

นครพนมไดร่้วมกนั สร้างหอนาฬิกาข้ึนเพ่ือระลึก

ถึงไมตรีจิตของคนไทย สร้างเม่ือ พ.ศ.2503 สูง

ประมาณ 50 เมตร จุดน้ีเป็นเหมือนการขอบคุณคน

ไทย ของชาวเวยีดนามท่ีไดส้ร้างข้ึน 

   

3) พิพิธภัณฑ์จวนผู ้ว่าราชการจังหวัด

นครพนม เหตุผลท่ีเลือกเพราะเป็นสถาปัตยกรรม

ดี เ ด่น ในจั งหวัดนครพนม  มีคว ามสวยง าม

โดยเฉพาะ ลกัษณะเป็นแบบตะวนัตก เพราะไดรั้บ

อิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝร่ังเศส ช่วง

สมยัสงครามอินโดจีน ลกัษณะของสถาปัตยกรรม

เป็นประตูโคง้คร่ึงวงกลมหน้าต่างโคง้เหนือประตู

หน้าต่างเป็นลายปูนป้ัน หรือแกะสลัก หลงัคาไม่

ลาดชนันัก อาคารมีเสาเป็นเสาส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่

ทั้ งส้ิน เน่ืองจากแม้จะมีอายุท่ีเก่าแก่มากแล้ว แต่

ยงัคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆไวไ้ดอ้ยา่ง

ดีและยงัคงความสวยงามจนถึงปัจจุบนั ในปัจจุบนั

ปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์



 

 

ท่ีส าคญัของชาวนครพนม และมีนิทรรศการ "ภาพ

เล่าเร่ือง" ในอดีตของเมืองนครพนม 

                

4) อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ สร้าง

ข้ึนบนเน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของ

กรมธนารักษ์ ภายในจะมีการจัดสร้างอาคาร

พิพิธภณัฑ์ รวบรวมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ความ

เ ป็นมาของ เส้นทางการต่ อ สู้กอบกู้ เ อกร าช 

ของ  อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ท่ีเคยมาพ านัก

ในพ้ืนท่ี บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.

นครพนม  จากอดีตถึงปัจจุบนัการก่อสร้างหุ่นข้ีผึ้ ง

จ าลองสภาพความ เ ป็นอยู่  วิ ถี ชี วิ ตของอดีต

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์  เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ศึกษาเส้นทาง ความเป็นมาของประวติัศาสตร์ และ

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งไทย กบัเวยีดนาม   

           

5)  สะพานมิตรภาพไทย -ลาวแห่งท่ี  3 

เหตุผลท่ีเลือกเพราะเป็นสะพานท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง

ประเทศไทย (นครพนม) กบัประเทศลาว(ค าม่วน) 

พ้ืนท่ีฝ่ังไทยท่ีบา้นห้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ

เมืองนครพนม จงัหวดันครพนมฝ่ังลาวอยูท่ี่บา้นเวนิ

ใต ้เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน เป็นสะพานท่ีมีความ

สวยงามมากอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทย มีวิวขา้ง

หลงัเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูก

น้อยใหญ่ท่ี เ รียงรายสลับซับซ้อน   ส าหรับ

นักท่องเ ท่ียวท่ีต้องการชมความสวยงามและ

ถ่ายภาพบนสะพานโดยไม่ไดต้อ้งการขา้มไปยงัฝ่ัง

ลาว สามารถขออนุญาตเจ้าหน้าท่ีและแจ้งความ

ประสงค์ว่าตอ้งการท่ีจะมาถ่ายภาพ จึงจะสามารถ

เขา้ไปไดแ้ต่จะยืนถ่ายภาพไดแ้ค่ส่วนตน้สะพานฝ่ัง

ไทย  ส่วนแหล่งท่องเท่ียวในเมืองท่าแขก แขวงค า

ม่วน สปป.ลาว จะเป็นการเท่ียวชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของพ่ีน้องชาวลาว การเ ท่ียวชม แหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ วดัโบราณ ชมอาคาร

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศสมากมาย ท่ีส าคญัสามารถเขา้

กราบไหวท้ าบุญไดท่ี้วดัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัคือ วดัศรี

โคตรบูร  ส่วนดา้นนอกเมืองท่าแขก จะเป็นการ

ท่องเท่ียวธรรมชาติชมถ ้ าพระ ซ่ึงตอ้งพายเรือแจว

เขา้ไป เท่ียวถ ้านกนางแอ่น  

         

6) ร้านเหรียญทอง เหตุผลท่ีเลือกเพราะ

เปิดมานานกวา่ 40 ปี  เป็นร้านของฝากของจงัหวดั

นครพนม มีสินค้ามากมายท่ีได้รับความนิยมจาก

ประชาชนและนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะหมูยอห่อ

ใบตองท่ีมีความสดใหม่  สะอาดและ รสชาติอร่อย 

ส่วนเสน้ก๋วยจับ๊ญวนนั้นมีความเหนียว นุ่ม สามารถ

เก็บไวไ้ดน้าน เหมาะกบัการน าไปเป็นของฝากและ

ยงัเป็นอาหารข้ึนช่ือของชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม 

รวมถึงปลาร้าทรงเคร่ืองและปลาส้มท่ีผลิตจากปลา

สวาย ปลาตะเพียน และปลาชะโดมีให้ได้เลือกทั้ ง

แบบเป็นตัว เป็นแผ่น และห่อด้วยใบตอง ด้วย

คุณภาพสินคา้ท่ีมีความสดใหม่ สะอาด และมีความ

อร่อย จึงท าให้เป็นท่ีนิยมของลูกคา้เม่ือเดินทางมา



 

 

จงัหวดันครพนมจึงเดินทางมาซ้ือของฝากท่ีร้านเป็น

ประจ า โดยสินคา้บางอยา่งนั้นจะตอ้งมีการท าการ

สัง่จองล่วงหนา้เป็นเวลา 1-2 วนั  

 
ข้อมูลร้านอาหาร 

1) ร้านอาหารโพธ์ิทอง เหตุผลท่ีเลือก

เ พ ร า ะ อ ยู่ ถ น น ต ล า ด โ ต้ รุ่ ง  ใ ก ล้กั บ ส่ี แ ย ก

วิทยาลยัเทคนิคนครพนม ร้านน้ีเปิดมานานกวา่ 30 

ปี และท่ีร้านน้ีมีน ้ าจ้ิมแจ่วฮอ้น มี 2 แบบ คือน ้ าจ้ิม

ขม (เหยาะดีววัผสมในน ้ าจ้ิมให้มีรสแอบขมนิดๆ) 

กบัน ้ าจ้ิมหวาน อีกทั้งยงัมีตบัหวาน น ้ าตกหมู ขา้ว

เหนียว ฯลฯ  

 
2) ร้านอาหารวิวโขง เหตุผลท่ีเลือกเพราะ

อยู่ใกล้ๆ  กบั โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ วิว นครพนม 

ส าหรับท่ีร้านนั้นจะมีแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซน

ห้องแอร์ และโซน open air เพราะไดเ้ห็นวิวแม่น ้ า

โขง สองฝ่ัง ไทย-ลาว รวมถึงเรือประมงล าเล็กๆ ท่ี

ผา่นไปมาอีกดว้ย 

       

ข้อมูลด้านโรงแรมทีพ่กั 

1) โรงแรมววิโขง โรงแรมน้ีอยูไ่ม่ไกล

จากใจกลางเมืองเพียง 2.0 km สามารถเดินทางไป

สนามบินไดภ้ายในเวลาประมาณ 20 นาที โรงแรม

ววิโขง ซ่ึงตั้งอยูใ่นท าเลเหมาะเจาะของนครพนม 

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ียอดเยีย่มในการออกส ารวจเมือง

อนัมีสีสนั จากท่ีพกั ท่านสามารถเดินทางไดอ้ยา่ง

สะดวกง่ายดายไปยงัทุกท่ีในเมืองท่ีมีชีวติชีวาน้ี ท่ี

พกัแห่งน้ียงัมีเสน่ห์เป็นพิเศษ ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ี

สะอาดเรียบร้อย ใกลก้บัตวัเมืองนครพนม แม่น ้ าแม่

โขง วดัมหาธาตุ ผูเ้ขา้พกัจะไดรั้บความ

สะดวกสบายอยา่งเตม็ท่ี ดว้ยบริการและส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ท่ีดีพร้อมท่ีสุด ท่ีพกัแห่งน้ีมีส่ิง

อ านวยความสะดวกมากมายคอยใหบ้ริการอยา่ง

พิถีพิถนัท่ีสุดแก่ผูเ้ขา้พกัหอ้งพกัของท่ีพกัไดรั้บการ

ออกแบบอยา่งพิถีพิถนั เพ่ือมอบความสะดวกสบาย

สูงสุดใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั บางหอ้งพกัยงัมีผา้ขนหนู 

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใชจ่้าย) 

เคร่ืองปรับอากาศ ระเบียง/ชานเรือน อินเทอร์เน็ต 

(ไม่เสียค่าใชจ่้าย) คอยใหบ้ริการ นอกจากน้ี ท่ีพกัยงั

จดัเตรียมกิจกรรมนนัทนาการหลากหลายไวใ้หผู้เ้ขา้

พกัไดเ้พลิดเพลิน เม่ือเขา้พกัท่ีโรงแรมววิโขง ผูเ้ขา้

พกัจะไดพ้บกบับริการแบบมืออาชีพและส่ิงอ านวย

ความสะดวกมากมายซ่ึงผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

      

 

 

 

http://travel.truelife.com/detail/77671


 

 

สรุปผล 

 จากการท าโครงงาน“GPS Tracking 

เส้นทางจักรยานริมน ้ าโขง” นั้ นเป็นการจัดท า

เส้นทางการท่องเท่ียวจักรยานเส้นทางใหม่ของ

บริษทันอร์ทไทยทวัร์(1997)จ ากดั เน่ืองจากเสน้ทาง

จักรยานนั้ นยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนักจึงท าให้ต้อง

คน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั เส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียว

โรงแรมร้านของฝากรวมไปถึงร้านอาหารอย่าง

ละเอียดและขั้นตอนต่างๆหลงัจากการด าเนินการใน

การท าโครงการเสร็จส้ินแลว้ท าให้ตวัผูจ้ดัท าเองได้

มีการเ รียนรู้ เ ก่ียวกับการจัดท าโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวการก าหนดเส้นทาง การศึกษาและเรียนรู้

แหล่งท่องเ ท่ียวของจังหวัดนครพนมและเ ม่ือ

โปรแกรมการเดินทางเสร็จสมบูรณ์ท าใหท้างบริษทั

มีโปรแกรมการเดินทางให้ลูกคา้เพ่ิมข้ึน และถา้มี

การวางขาย ก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัทางบริษทั

อีกดว้ย  

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ บริษัทนอร์ทไทยทัวร์ 

(1997) จ ากัด และผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมี

ส่วนร่วม ในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการ

ท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การ

ดูแลและให้ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริง

ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทคดัยอ่ 

 บริษทันอร์ทไทยทวัร์(1997)จ ากดั เป็นบริษทัจดัน าเท่ียวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เป็นตวัแทนในการจ าหน่ายตัว๋ จองตัว๋ทุกสายการ

บิน จองโรงแรม  รีสอร์ท  และบริการดา้นวีซ่า  บริการเช่ารถตู ้ ให้การ

บริการและดูแลลูกคา้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียมกนั จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับ

การปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั นอร์ทไทยทวัร์(1997) จ ากดั ไดรั้บ

มอบหมายงานให้ปฎิบติังานในแผนกนกัศึกษาฝึกงาน  ท าให้ไดเ้รียนรู้ถึง

ระบบ ขั้นตอนต่างๆและเอกสารท่ีส าคญัในสายงานของบริษทัน าเท่ียว ได้

ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริงและการท างานท่ีได้รับมอบหมายใน

ระยะเวลาท่ีมีขอบเขตจ ากัด ผูจ้ ัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในการใช้

บริการและความสะดวกสบายรวมไปถึงความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการและได้มีการน าเอา GPS Tracking เขา้มามีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม ซ่ึงผูจ้ดัท าจึงเสนอโครงงาน  “ GPS Tracking เส้นทางจกัรยาน

ริมน ้ าโขง ” ท่ีมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียว

โดยจกัรยานริมน ้ าโขงในบริบทของบริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ ากดั  2) 

เพ่ือให้ไดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้ า

โขง ผลท่ีไดรั้บคือไดมี้การจดัโปรแกรมทวัร์ 2 วนั1 คืน คือเดินทางจาก

หาดทรายศรีโคตรบูรณ์ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี3นครพนม-ค า

ม่วน) ในราคา 10,700 บาท 

 วตัถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียวโดยจกัรยานริมน ้ าโขงในบริบทของ

บริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ ากดั 

2.เพ่ือใหไ้ดโ้ปรแกรมการท่องเท่ียว GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้ า

โขง 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.บริษัททัวร์ได้มีโปรแกรมท่องเท่ียวในรูปแบบของการท่องเท่ียวโดย

จกัรยาน 

2. ลูกคา้ของบริษทันอร์ทไทยทวัร์ (1997) จ ากดั ไดมี้ทางเลือกในการ

ท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

3.กระทรวงการท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจสามารถน าโปรแกรมการท่องเท่ียว 

GPS Tracking เสน้ทาง จกัรยานริมน ้ าโขง ไปพฒันาและต่อยอดโปรแกรม

การเดินทางในจงัหวดันครพนมต่อไปได ้

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเสน้ทางในการท่องเท่ียว 

2. ศึกษา ค้นควา้ข้อมูลเก่ียวกับ สถานท่ีท่องเท่ียว การขนส่งและ 

ร้านอาหาร 

3. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ก าหนดตารางเวลาการเดินทางของโปรแกรม 

5. ค านวณราคาตน้ทุน และราคาขาย 

6. น าเสนอโปรแกรมให้ทางบริษทัพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะ
สรุปผล 

 จากการท าโครงงาน“GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้ าโขง” นั้น

เป็นการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวจกัรยานเส้นทางใหม่ของบริษทั

นอร์ทไทยทวัร์(1997)จ ากดั เน่ืองจากเส้นทางจกัรยานนั้นยงัไม่เป็นท่ี

นิยมมากนักจึงท าให้ตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั เส้นทาง สถานท่ี

ท่องเท่ียวโรงแรมร้านของฝากรวมไปถึงร้านอาหารอยา่งละเอียดและ

ขั้นตอนต่างๆหลงัจากการด าเนินการในการท าโครงการเสร็จส้ินแลว้

ท าให้ตวัผูจ้ดัท าเองได้มีการเรียนรู้เก่ียวกบัการจัดท าโปรแกรมการ

ท่องเท่ียวการก าหนดเส้นทาง การศึกษาและเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียว

ของจงัหวดันครพนมและเม่ือโปรแกรมการเดินทางเสร็จสมบูรณ์ท า

ให้ทางบริษทัมีโปรแกรมการเดินทางให้ลูกคา้เพ่ิมข้ึน และถา้มีการ

วางขาย ก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัทางบริษทัอีกดว้ย  

ภาควชิา การโรงแรมและท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ 

ผู้จัดท า : นางสาวจิตตาภัสส์  นพไตรสิน 

อาจารย์ทีป่รึกษา : อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา 

พนักงานทีป่รึกษา : นางสาวรัตน์วดี ศรีน้อย 

ช่ือสถานทีป่ระกอบการ : บริษัทนอร์ทไทยทวัร์(1997)จ ากดั 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

บทสมัภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 
 

 

 

 



 

 

ความคิดเห็นพนกังานท่ีปรึกษา 

 โครงงานของนกัศึกษาสหกิจในเร่ือง “GPS Tracking เส้นทางจกัรยานริมน ้ าโขง” เป็น

โปรแกรมท่ีมีผลต่อทางบริษัทและลูกทัวร์ และมีประโยชน์อย่างมากท าให้ทางบริษัทนั้ นมี

โปรแกรมทวัร์ท่ีหลากหลายมากข้ึน แต่ในคร้ังน้ีเป็นการท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอีกส่วนหน่ึง

ของการท าโปรแกรมทวัร์ ช่วยในการวิเคราะห์โปรแกรม ท าให้ทางบริษทัมีแนวทางการปรับปรุง

แกไ้ขในการจดัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในคร้ังถดัไป และท าให้บริษทัมีช่องทางการขายโปรแกรม

ทวัร์เพิ่มข้ึนส่งผลให้มีกลุ่มลูกคา้ท่ีรู้จกัและเขา้ถึงมากข้ึนอีกดว้ยนบัวา่เป็นประโยชน์กบัทางบริษทั

อยา่งมากเลยคะ 

รัตน์วดี   ศรีนอ้ย 

18 กนัยายน 2561 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประวติัผูจ้ดัท า 

 

 

 
 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 
 

รหสันกัศึกษา  : 5704400345 

ช่ือ – นามสกุล  : นางสาวจิตตาภสัส์ นพไตรสิน 

คณะ  : ศิลปศาสตร์ 

สาขา  : การท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่  : 10 ชุมชนคลองเกา้หอ้ง ถ.ประชาอุทิศ90 แยก1-10 แขวง ทุ่งครุ  

   เขต ทุ่งครุ  จ.กรุงเทพมหานคร 10140 

เบอร์โทรศพัท ์ : 083-973-6513 
 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 
 

รหสันกัศึกษา  : 5704400345 
ช่ือ – นามสกุล  : นางสาวจิตตาภสัส์ นพไตรสิน 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สาขา  : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่  : 10 ชุมชนคลองเกา้หอ้ง ถ.ประชาอุทิศ90 แยก1-10 แขวง ทุ่งครุ  

   เขต ทุ่งครุ  จ.กรุงเทพมหานคร 10140 
เบอร์โทรศพัท ์ : 083-973-6513 
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