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บทคดัย่อ 
 

 บริษทั เซเว่นท์ซัน กรุ๊ป เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีจดัโปรแกรมน าเท่ียวภายในประเทศ ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ทั้งการจดัน าเท่ียวในรูปแบบกลุ่มเล็กๆ จนถึงเป็นกลุ่มคณะขนาดใหญ่ 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการปฎิบติังานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั เซเวน่ทซ์ัน 
กรุ๊ป ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ทางคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้
ปฎิบติังานในแผนกผูช่้วยไกด์นั้น ท าให้ได้เรียนรู้เก่ียวกบัการท างานจริงและได้มีประสบการณ์
เก่ียวกบัการไดอ้อกปฎิบติังานทวัร์ตั้งแต่การจดัท าเอกสาร ติดต่อรถโดยสาร ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว
ร้านอาหารและท าให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการท่องเท่ียว คณะผูจ้ดัท าจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดัน าเท่ียวในทุกด้าน ทั้งด้านความต้องการในการท่องเท่ียวใน
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อจะน ามาวิเคราะห์และปรับใช้ในโปรแกรมทางการท่องเท่ียว ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด จึงไดน้ าเสนอโครงงาน “สโลวไ์ลฟ์สไตล์สายกาญจนบุรี
บริษทัเซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป” 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงเนน้การท่องเท่ียวแบบสบายๆสไตล์ธรรมชาติเป็นหลกั ผลจากการท า
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Abstract 
 

Seventhson Group is a tour operator with 3 years of experience in providing inbound tour 
programs for small to large groups of customers.  

The authors attended the internship of Seventhson Group under a cooperative education 
project from May 14, 2018 to August 31, 208. The authors worked as assistant tour guides and 
have learned working methods in the actual workplace. The authors have gained real experience 
of tour operations from preparing documents, contacting vehicles, accommodations, tourist 
attractions, and restaurants. The needs of customers were found and the authors had seen the 
importance of tour operation in all aspects, including needs for new tour programs in order to 
analyze and adjust tour programs of the company to be consistent with the real needs of the 
customers.  Therefore, the project “Slow Lifestyle in Kanchanaburi of the Seventhson Group” 
was initiated.   
 The authors focused on relaxed and natural style tourism. The results of this project 
“Slow Lifestyle in Kanchanaburi of  the Seventhson Group” would increase the impressiveness of 
customers, stimulate their needs to use the service of the company and their return business.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจดัน าเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวอยู่ตลอด ในช่วงเวลาไม่ก่ีปีผ่านมาน้ีจะเห็นไดว้า่ เร่ิมมีสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย
เพิ่มมากข้ึนและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทยมีอยู่
หลายแห่งด้วยกนัไม่ว่าเป็นทางธรรมชาติ เชิงวฒันธรรม ทางประวติัศาสตร์ เชิงนิเวศ เชิงศิลปะ
วทิยาการ เชิงนนัทนาการ ลว้นแลว้มกัจะไดรั้บความสนใจและเป็นท่ีนิยมอยา่งมากทั้งนกัท่องเท่ียว
ไทยและชาวต่างชาติ (ประชา  ผาทอง, 2544) 

 จงัหวดักาญจนบุรี เป็นหน่ึงจงัหวดัในประเทศไทยท่ีมีประวติัศาสตร์และมีสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นธรรมชาติสงบสวยงาม จงัหวดักาญจนบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นภาคตะวนัตก พื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
จงัหวดัเป็นภูเขาสูงและป่าและยงัมีแหล่งก าเนิดตน้น ้ าท่ีส าคญัของจงัหวดั ท าให้มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และธรรมชาติ เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจทั้ง
กระแสความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ถูกจดัให้เป็นกลุ่มสินคา้การท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ
รวมทั้งมุ่งพฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และธรรมชาติอย่างย ัง่ยืนการ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมและสังคม เพื่อให้ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาช่ืนชมประวติัศาสตร์ในแหล่งท่องเท่ียวนั้นบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของ
สภาพแวดลอ้ม (จารุภทัร วมุิตเศรษฐ์, 2549) 

 บริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป มีส านกังานจดัตั้งอยูท่ี่ 31/977 หมู่2 ต าบลคลองสาม เทศบาลเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี 12120เป็นบริษทัน าเท่ียว ท่ีจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวกบักรมการท่องเท่ียว ประเภท
ในประเทศ ได้รับใบอนุญาตเลขท่ี 12/02286 เม่ือวนัท่ี6สิงหาคม2558 โดยใช้ช่ือภาษาองักฤษ 
SAVANT SON TOUR CO.,LTD มีการจดัการน าเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ การจดัประชุม สัมมนา 
งานสังสรรคป์ระจ าปีให้กบัลูกคา้ น าเท่ียวภายในประเทศทางบริษทัจึงคิดคน้เส้นทางใหม่ๆและมี
ความหลากหลายเพื่อจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวรูปแบบ
ธรรมชาติประวติัศาสตร์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

ดงักล่าวมาขา้งตน้  คณะผูจ้ดัท าไดอ้อกปฎิบติัสหกิจศึกษาและได้เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการท่องเท่ียวจึงศึกษาและจดัรายการท่องเท่ียวเส้นทางสายธรรมชาติและประวติัศาสตร์ โดย
การเลือกเส้นทางสถานท่ีท่ีมีความน่าสนใจแปลกใหม่และประวติัศาสตร์ในจงัหวดักาญจนบุรี
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ดังนั้ นการศึกษาความส าคัญและประวติัของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะน ามาจัดท าโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวรูปแบบของการท่องเท่ียวสายธรรมชาติและประวติัศาสตร์ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อคิดคน้โปรแกรมเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ให้กบับริษทั เซเว่นท์ซัน กรุ๊ป 
จ ากดั 

1.2.2 การสร้างโปรแกรมการท่องเท่ียวให้มีการเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ี 
ใกลเ้คียงกนั 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  ด าเนินงานระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  บริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป 
  31/977 หมู่2 ต าบลคลองสาม เทศบาลเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล  
  - คน้หาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต, หนงัสือท่องเท่ียว 
  - สอบถามพนกังาน หรือ อาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.3.4 ค าจ ากดัความ 
สโลว์ไลฟ์ Slow life คือ การใชชี้วิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอยา่งมีสาระ ชะลอตวัเองให้ไม่

ไหลอย่างไร้ทิศทางไปตามกระแสสังคม ท าทุกอย่างด้วยสปีดท่ีช้าลง เพื่อให้มีสติและซึมซาบ
ความหมายของชีวิตไดม้ากข้ึน ทั้งหมดน้ีมี Carl Honoré บุคคลท่ีเป็นตวัพ่อแห่งการใชชี้วิตแบบชา้ 
ๆ ไดใ้หนิ้ยามของชีวติ Slow life 

การจัดน าเทีย่ว เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว(ไม่มากกวา่ปี
ติดต่อกนั)เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม ท่ีมิใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้การจดัท ารายการน าเท่ียว (Package Tour) ประกอบดว้ยการจดัหา
ยานพาหนะท่ีพกัคา้งคืน อาหาร ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว (ธรรมชาติ  โบราณสถาน วฒันธรรม 
แหล่งบนัเทิงเริงรมยต่์างๆ 

บริษัทจัดน าเที่ยว ธุรกิจเก่ียวกบัการน านกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว หรือเดินทางไป
เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน โดยจดัให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อยา่ง อนัไดแ้ก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก ์หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว โดยมี
ทรัพยากรธรรม ชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะ
เป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ แปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานท่ีส าคญัทาง
ธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อนัเป็นเอกลกัษณ์หรือเป็นสัญลกัษณ์ ของทอ้งถ่ิน นั้นๆ สภาพแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Special Environmental Features) หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่า
ทาง วชิาการก็ได ้

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความส าคัญและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่นโบราณสถาน 
อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วดั ศาสนสถาน และ
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 บริษทัสามารถน าโปรแกรมสโลวไ์ลฟ์สไตลส์ายกาญจนบุรีไปใชน้ าเสนอลูกคา้เพื่อ              

เพิ่มยอดขายใหแ้ก่บริษทัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง สโลวไ์ลฟ์สไตลก์าญจนบุรีบริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวม

จากเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องในการจัดน าเท่ียวสโลว์ไลฟ์สไตล์
กาญจนบุรีบริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป ซ่ึงจะน าเสนอตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจน าเท่ียว 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเส้นทางสายธรรมชาติและประวติัศาสตร์ 
 2.3 แนวคิดการท่องเท่ียวแบบยงัยนื 
 2.4 แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 2.5 แนวคิดพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
 2.6 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

2.7 การตลาด 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิน าเทีย่ว 

พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ปี พ.ศ. 2535 มาตราท่ี 3“การประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัการจดั หรือการให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทาง สถานท่ีพกั 
อาหารและหรือมคัคุเทศก์ให้แก่นกัท่องเท่ียว” ประเภทของธุรกิจน าเท่ียว แบ่งตามพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกปี์ พ.ศ. 2535 มี 3 ประเภทไดแ้ก่ 

2.1.1 ธุรกิจน าเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี Domastic tourเป็นการจดัน าเท่ียวในจงัหวดัท่ีด าเนินธุรกิจ
น าเท่ียวและ จงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกนั 

2.1.2 ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ Inbound tourเป็นการจดัน าเท่ียวไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่
ราชอาณาจกัร  

2.1.3 ธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ Outbound tourเป็นการจดัน าเท่ียวไปยงัต่างประเทศ น า
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศเท่ียวในประเทศไทยทัว่ราชอาณาจกัร และน านกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่ียว
ภายในประเทศไทยทัว่ราชอาณาจกัร (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันาและปทุมพร แกว้ค า, 2015) 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเส้นทางสายธรรมชาติ 
 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ไดก้ล่าวถึงแนวคิด ท่ีเป็นพื้นฐาน
หรือหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์ส้นทางสายธรรมชาติ โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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2.2.1 เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ (nature-based) รวมถึงแหล่ง
วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะถ่ิน (identical or uniqe) และ
ทรงคุณค่าในพื้นท่ีนั้น 

2.2.2 เป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ (responsibly travel) และมีการจดัการอยา่ง
ย ัง่ยนื (sustainable management) ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มค่อนขา้ง
ต ่า (no or low impact) และช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ของแหล่งท่องเท่ียวให้ย ัง่ยืน
ตลอดไป 

2.2.3 เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ (learning) และการให้การศึกษา (education) 
เก่ียวกบัระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้มของ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ความ 
ประทบัใจ (appreciation) และประสบการณ์ (experience) ท่ีมีคุณค่า ซ่ึงจะสร้างความตระหนกัและ
จิตส านึกท่ีถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์  ทั้ งต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนท้องถ่ิน ตลอดจน
ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2.4 เป็นการท่องเท่ียวท่ีน าไปสู่การกระจายรายได ้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (involvement of local commuity or people 
participation) ในภาคบริการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน (local benefit) มากกว่า
การท่องเท่ียวท่ีเคยส่งเสริมกนัมาตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีเรียกวา่ conventional tourism ซ่ึง
มกัจะเป็น การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะใหญ่ๆ (mass tourism) ท่ีผลประโยชน์ส่วนใหญ่มกัจะตกอยู่
กบัผูป้ระกอบการ หรือบริษทัน าเท่ียวเท่านั้น (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย, 2539) 
 
2.3 แนวคิดการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 

แนวคิดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน หมายถึง การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน 
หมายถึง การก าหนดแนวทางการใชป้ระโยชน์และการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว รวมทั้งปัจจยั
แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
สามารถรักษาเอกลกัษณ์ของธรรมชาติและวฒันธรรมไวน้านท่ีสุด เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และใช้
ประโยชน์ไดต้ลอดไป 

 
แนวคิดการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื 
สามารถพจิารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ประการคือ 
2.3.1 การด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวในขอบเขตของความสามารถของธรรมชาติชุมชน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว 
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2.3.2 การตระหนักในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อชุมชนขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรมและวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน 

2.3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และวถีิชีวติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว 

2.3.4 การประสานความตอ้งการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

รูปแบบการจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืควรค านึงถึงองคป์ระกอบ 3 ประการ 
  2.3.1.1 เป็นการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้ม

และระบบนิเวศนั้นๆ 
2.3.1.2 เป็นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีสร้างความรู้และใหค้วามรู้   

   2.3.1.3 เป็นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินมีบทบาท มีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ร่วมจดัท าและร่วมไดรั้บผลประโยชน์อยา่งเสมอภาค 
 

ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื 
- เพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งคุม้ค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- เพื่อรักษาทรัพยากรท่องเท่ียวใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
- เพื่อป้องกนัผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดกบัทรัพยากรท่องเท่ียวทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2539) 
 
หลกัการจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื 

- อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี (Using Resource Sustainable)  
ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็นและลดการก่อของเสีย (Reducing Over-
Consumption and Waste) 

- รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรม (Maintain 
Diversity) 

- การประสานการพฒันาการท่องเท่ียว (Integrating Tourism into Planning) 
- ตอ้งการน าการท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน (Supporting Local) 
ขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying capacity) หมายถึง ปริมาณการใชป้ระโยชน์

พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีพื้นท่ีนั้นสามารถจะแบกรับไวไ้ด ้ ก่อนท่ีจะเกิดความเส่ือมโทรมข้ึนกบัพื้นท่ี
นั้นๆ  

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ค  านิยามวา่ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์
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เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้
เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

 
การท่องเทีย่วนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ  

1. เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  
2. เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ  
3. มีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งมีระบบ  
4. มีการจดัการดา้นการใหค้วามรู้  
5. มีความรับผดิชอบโดยผูเ้ป็นเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว  
6. เป็นการท่องเท่ียวท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความเพลิดเพลินและประทบัใจ  

 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนั้นมีอยู่หลายแบบ สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

กิจกรรมหลกั 10 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. กิจกรรมการเดินป่า (Hiking/ Trekking)  
2. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ (Nature Education)  
3. กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บนัทึกเทปวิดีโอ เทปเสียงธรรมชาติ (Nature Photography, 

Video Tapping And Sound of Nature Audio Taping)  
4. กิจกรรมส่อง/ ดูนก (Bird Watching)  
5. กิจกรรมศึกษา/ เท่ียวถ ้า (Cave Exploring/ Visiting)  
6. กิจกรรมศึกษาทอ้งฟ้าและดาราศาสตร์ (Sky Interpretation)  
7. กิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ (Boat Sightseeing)  
8. กิจกรรมพายเรือแคนู/ เรือคายคั/ เรือบด/ เรือใบ (Canoeing/ Kayak/ Browbeating)/ 

sailing) 
9. กิจกรรมด าน ้าชมปะการังน ้าต้ืน (Snorkel Skin Diving)  
10. กิจกรรมด าน ้ าลึก (Scuba Diving) (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย, 2539) 
 
2.4 แนวคิดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่เป็นการรบกวนลกัษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวงั
ในดา้นการศึกษา มีความพอใจต่อทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวต์ามธรรมชาติ มีความเขา้ใจต่อ
วฒันธรรม ประวติัความเป็นมาของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ โดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ  
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องค์การท่องเท่ียวโลก (WTO) เสนอแนวคิดในเอกสารเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2545 ว่า การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง 

 การท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงธรรมชาติ 
 มีการใหค้วามรู้และการส่ือความหมาย 
 เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเล็ก 
 ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัธรรมชาติ 
 ก่อประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน 
 กระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกดา้นการอนุรักษ ์
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

เรียนรู้ท าความเขา้ใจกบัพฒันาการทางวฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม ดว้ยความระมดัระวงัไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกนั ก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  เพื่อให้ชาวบา้น
ในทอ้งถ่ิน ไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการอนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการ "คนท่ีดูแล
รักษาทรัพยากรยอ่ม สมควรไดรั้บประโยชน์จากการดูแลรักษานั้น" (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2539) 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว (Tourist Behavior) จึงเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการในการ
ตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียว>

ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียวใน
สังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 – ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน 

– เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว   
ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ 

– ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียว เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว  เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้น

นกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตามก็เพื่อ
มุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง  โดยพฤติกรรมภายนอกของ
นกัท่องเท่ียว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั  
ส่วนพฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behaviour)  เป็นการท างานของอวยัวะ
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ต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยูภ่ายในจะมีความสัมพนัธ์
กัน  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ (พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวโลก, 2544) 

 
องคป์ระกอบของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นมีองคป์ระกอบส าคญั  7  ประการ  คือ 
           1. เป้าหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุกๆ พฤติกรรม  จะตอ้งมีเป้าหมายในการ
กระท า  เช่น  นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นวา่ตนเดินทาง
ท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดล้อมในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
ดงัเดิม 
           2.  ความพร้อม  หมายถึง  ความมีวุฒิภาวะ  และความสามารถในการท ากิจกรรม  เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั  นิยมไต่เขา  ปีนหนา้ผาตอ้งมี
ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบได ้
            3.  สถานการณ์ หมายถึง  เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ  เช่น  การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ  ควรกระท าในยามคล่ืนลมสงบ  ไม่ควร
ท าในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง  
            4.  การแปลความหมาย  หมายถึง  วิธีการคิดแบบต่างๆ  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
พอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึง ๆ  เช่น  เวลาสิบสองนาฬิกา  เป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรเป็น
เวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั 
             5.  การตอบสนอง  คือ  การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนได้ตดัสินใจเลือกสรรแล้ว  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ  เช่น  นักท่องเท่ียวได้ตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วง
วนัหยดุ เพื่อพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการล่วงหนา้ 
ในการกระท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตั้ งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานท่ี
ท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
              6.  ผลลพัธ์ท่ีตามมา  คือ  ผลจากการกระท าหน่ึง ๆ  อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้ หรืออาจ
ตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้ เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้ก าหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผอ่น
วนัหยดุในประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และท าให้สนามบินตอ้ง
ปิดท าการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ี
คาดหมายไวไ้ด ้
               7.  ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั  คือ  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่บรรลุ

เป้าหมายตามท่ีตอ้งการ  จึงตอ้งกลบัมาแปลความหมาย  ไตร่ตรอง  เพื่อเลือกหาวธีิใหม่ๆ  มา

ตอบสนองความตอ้งการ  หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป  เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ     

เช่น การก่อวนิาศกรรมในเมือง      มุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นกัท่องเท่ียว
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ท่ีตั้งใจจะเดินทางไปเมืองดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผดิหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั 

และอาจลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 

ประวตัิของพฤติกรรมนักท่องเทีย่วในทวีปยุโรป 
ยุโรปเป็นภูมิภาคท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของโลก  ใน

ระยะเร่ิมต้น  ยอ้นไปยุคกรีกโบราณผูค้นมกัเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัศาสนา  การเดินทางไปเยีย่มชมมหกรรมกีฬา  Olympic Games  ซ่ึงมีคร้ังแรกในปี  776  
ก่อนคริสตกาล  และไดมี้นกัปรัชญาเมธีชาวกรีกช่ือ  Herodotus  ไดเ้ดินทางโดยทะเลจากประเทศ
กรีกไปยงัดินแดนต่างๆ จึงไดจุ้ดประกายการเดินทางให้แก่นกัเดินทางรุ่นหลงัๆชาวโรมนัเป็นพวก
แรกท่ีให้ก าเนิดการเดินทางเพื่อความส าราญ  ชาวโรมนัได้สร้างรีสอร์ทหรือสถานท่ีตากอากาศ  
และยงัรวมเอากิจกรรมเพิ่มความส าราญเพิ่มเขา้ไป  นอกจากน้ียงัเป็นผูพ้ฒันาการท่องเท่ียวเพื่อชม
ทิวทศัน์อีกด้วย  ในยุคนั้นถือเป็นกิจกรรมเฉพาะชนชั้นสูง  เน่ืองจากการเดินทางค่อนขา้งจะไม่
สะดวก  พฒันาการของการท่องเท่ียวในยุโรปไดห้ยุดชะงกัลงในยุคมืด  ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการปกครอง
โดยพระนิกายโรมนัคาทอลิกผูเ้ดินทางสมยัก่อนเรียกว่า  “นักเดินทาง”  ในราวศตวรรษท่ี  19  
เรียกว่า  “นกัท่องเท่ียว”  การเดินทางไดก้ลบัมาในยุค  Renaissance  (ศตวรรษท่ี  14 – 16)  ซ่ึงมี
นกัวิชาการ  นักศึกษา  และศิลปินได้เดินทางไปยงัเมืองต่างๆ ของยุโรป  เพื่อศึกษาหาความรู้ใน
ศิลปะวทิยาการต่างๆ ต่อมาช่วงศตวรรษท่ี  17 – 18  ไดเ้กิดการเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ท่ีเรียกวา่  
The Grand Tour  ซ่ึงเป็นการเดินทางโดยกุลบุตรกุลธิดาจากชนชั้นสูงในองักฤษ  ในระยะเร่ิมแรก
จะใช้เวลาราว  4  ปี  เพื่อศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จนกวา่จะจบหลกัสูตร  แต่ต่อมาไดล้ดระยะเวลา
ลงเม่ือประเทศต่างๆ ได้มีการติดต่อระหว่างกนัมากข้ึน  จึงเร่ิมมีการเดินทางของนักการฑูตและ
เหล่าผูเ้ผยแพร่ศาสนาไปประเทศต่างๆ เกิดข้ึน  มีการเดินทางเพื่อสุขภาพ  และการเดินทางจึงเป็น
กิจกรรมของครอบครัวในระยะเวลาต่อมา (พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวโลก, 2544) 

 
 ในช่วงศตวรรษท่ี  19  การเดินทางไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม  คือ  มีหมู่ชนชั้นกลางเดินทางมาก

ข้ึนและได้มีการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหลายประการ  ซ่ึงมีผลต่อการเดินทางและการ
ท่องเท่ียว  โดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟและการเดินทางโดยรถไฟ  ซ่ึงถือเป็นจุดก าเนิดส าคญัของ
การท่องเท่ียวโดยคนจ านวนมาก  ประมาณปี  1841  โทมสั  คุก  ไดจ้ดัทศันาจรทางรถไฟข้ึนเป็น
คร้ังแรก  ถือเป็นการจดัทศันาจรแบบเฉพาะกลุ่มข้ึนเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์การท่องเท่ียว  
ต่อมาโทมสั  คุก  ไดก้ลายเป็นนกัธุรกิจท่ีเป็นผูจ้ดัทศันาจรเป็นบุคคลแรก  และต่อมาธุรกิจของเขา
ไดพ้ฒันาสู่การเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางอนัเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก 

ในศตวรรษท่ี  20  ได้เปล่ียนแปลงไปอีกโดยใช้เรือกลไฟมาเป็นเรือโดยสาร  ภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี  2  เคร่ืองบินไดถู้กน ามาใช้เพื่อการเดินทางในเชิงพาณิชยม์ากข้ึน  ในปี  1958  
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ไดมี้การใชบ้ริการเคร่ืองบินพาณิชยเ์ดินทางขา้มทะเลแอตแลนติกเป็นคร้ังแรก  และในช่วงทศวรรษ
ท่ี  1970  ไดมี้การปฏิวติัการขนส่งทางอากาศท าใหก้ารเดินทางมีราคาถูกลง 

 
เง่ือนไขส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  ไดแ้ก่ 

1.การเพิ่มข้ึนในรายไดข้องประชากร 
2.ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีากาศยาน 
3.การท่ีประชาชนมีรถยนตเ์พิ่มข้ึน 
4.การท่ีประชาชนมีเวลาวา่งมากข้ึน 
5.การท่ีประชาชนมีการศึกษาเพิ่มข้ึน 
6.การเติบโตในธุรกิจการท่องเท่ียว 
ประวตัิของพฤติกรรมนักท่องเทีย่วในทวีปอืน่ๆ 
ประวติัศาสตร์ของการท่องเท่ียวในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี  19  

ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวักระตุน้การท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  การพฒันาของรถไฟ  ต่อมาไดมี้การเดินทางโดย
รถยนต์อนัน าไปสู่การสร้างท่ีพกัหรือโรงแรมเล็กๆ  สหรัฐอเมริกาเป็นต้นก าเนิดนวตักรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  สวนสนุก  แหล่งจบัจ่ายซ้ือของ  พิพิธภณัฑ์กลางแจง้  การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวบนัเทิงบริเวณท่ีเคยเป็นท่าเรือมาก่อน 

การท่องเท่ียวในแอฟริกาสามารถยอ้นไปในทศวรรษท่ี  1920 และ 1930 โดยประเทศท่ีเป็น
ท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  ประเทศเคนยา  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดและไดรั้บความนิยม
จากชาวตะวนัตกในฐานะท่ีเป็นดินแดนแห่งการล่าสัตว ์ ประเทศโมร็อกโกไดรั้บความนิยมจากชาว
ยโุรปโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว  ซ่ึงชาวยโุรปมกัจะหลบความหนาวมาพกัผอ่นในประเทศน้ี 

ตะวนัออกกลางถือเป็นภูมิภาคท่ีเป็นดินแดนแห่งการจาริกแสวงบุญท่ีมีความส าคญัท่ีสุดใน
โลก  เพราะเป็นภูมิภาคของศาสนาท่ีส าคญัของโลก 

ส าหรับในเอเชีย  ประเทศไทยไดรั้บการขนานนามจากนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปวา่เป็นแหล่ง
พกัผอ่นเพื่อสัมผสัธรรมชาติ  หาดทราย  และแสงแดด  โดยเฉพาะทางภาคใตข้องไทย  แต่ประเทศ
ไทยยงัขาดการวางแผนท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียว 
ประเทศจีนมีประวติัการท่องเท่ียวมาชา้นาน  เช่น  ในราชวงศชิ์งไดจ้ดัให้มีพระราชวงัและท่ีประทบั
ของจกัรพรรดิเป็นเฉพาะส าหรับการเดินทางเพื่อพกัผอ่นในช่วงฤดูร้อน  ซ่ึงการเดินทางท่องเท่ียว
เป็นกิจกรรมของชนชั้นสูงเท่านั้น  หลงัจากทศวรรษท่ี  1980  ขอ้จ ากดัต่างๆ ไดล้ดลง  ท าให้การ
เดินทางภายในประเทศได้ขยายตัวและเติบโตอย่างเห็นได้ชัด –  ส่วนในประเทศอินเดีย  การ
ท่องเท่ียวภายในประเทศโดยเฉพาะการจาริกแสวงบุญหรือเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจไดมี้ประวติัอนั
ยาวนานเช่นเดียวกนั  อินเดียเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว  เห็นไดจ้ากเครือข่าย
การคมนาคม 
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ส าหรับการท่องเท่ียวในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้ น  ประชาชนจะให้
ความส าคญักบัการท่องเท่ียวแบบเดินทางไปต่างประเทศ 

การท่องเท่ียวในเขตแปซิฟิก  มีประเทศท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวและมีการพฒันาการ
ท่องเท่ียวมาเป็นเวลาหลายปี  โดยประชาสัมพนัธ์ประเทศวา่เป็น  “สวรรคแ์ห่งแปซิฟิก” 

ภูมิภาคแอนตาติกมีลกัษณะท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์  คือ  เป็นการท่องเท่ียวแบบเดิน
ทางเข้าเท่านั้ น  กว่าร้อยละ  90  ของนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยี่ยมชมภูมิภาคน้ีโดยทางเรือ
(พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวโลก, 2544)  

 
2.6 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

1. แผน่ป้ายโฆษณา ธุรกิจท่องเท่ียวใชแ้ผน่ป้ายโฆษณาอยา่งกวา้งขวาง ตั้งแต่ขนาดใหญ่ติด
บนก าแพงหรือมีขาตั้งขา้งถนน จนกระทัง่ถึงเล็กขนาดติดกระจกหน้าต่างส านักงานหรือกระจก
รถยนตด์า้นหลงั 

2. ส่ิงพิมพ ์หมายถึง เอกสารท่ีมีสาระส าหรับผูรั้บ อาจพิมพใ์นรูปของแผน่พบั ใบปลิว เช่น 
โปรแกรมน าเท่ียว ราคาการเดินทางในการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

3. หนงัสือพิมพ ์เป็นส่ือท่ีแพร่หลายกวา้งขวางท่ีสุดในกระบวนการส่ิงพิมพท์ั้งหลาย จึงมีผู ้
ท่ีอ่านข่าวสารจ านวนมากท่ีสุดและการโฆษณาก็มีมากเช่นกนั ปัจจุบนัระบบการพิมพ ์การถ่ายภาพ 
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้มองดูแลว้น่าอ่านมากข้ึน เช่น ตารางการบินท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ 
ก าหนดเวลามหกรรมต่างๆ อตัราค่าท่ีพกัโรงแรม  

4. วารสาร เหมาะส าหรับการโฆษณาผลิตผลของการท่องเท่ียวเพราะส่วนใหญ่ใชก้ระดาษ
ขดัมนั กระดาษอาร์ตและอาจตีพิมพด์ว้ยหมึกสี วารสารบางฉบบัจดัท าส าหรับอ่านกนัทั้งครอบครัว 
บางฉบบัอ่านเฉพาะสตรี  
   5. นิตยสาร มกัจะเป็นส่ิงพิมพ์เพื่อวงการใดวางการหน่ึงโดยเฉพาะเช่น วงการกีฬา งาน
อดิเรก วทิยาศาสตร์ รถยนต ์ท่องเท่ียว การโฆษณาจึงเนน้ไปท่ีคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

6.ภาพยนตร์ โทรทศัน์ เป็นส่ือมวลชนท่ีต่ืนเตน้ ท่ีสามารถน านกัท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดัซ่ึงอาจใชเ้ทคนิคภาพน่ิง ภาพใกล ้ภาพในแง่มุมต่างๆ แต่การโฆษณา
ดว้ยภาพยนตร์เป็นเทคนิคท่ียากมากในการถ่ายท าและเป็นวิธีท่ีแพงมาก ขณะเดียวกนัภาพยนตร์ก็มี
อิทธิพลต่อการท่องเท่ียวและการซ้ือสินคา้มาก เช่น ภาพยนตร์ หรือสารคดีท่องเท่ียว True vision 
National geographic เป็นตน้ 

7.ส่ือออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ คือ การสร้างความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตาม เพื่อจูงใจ
หรือสนบัสนุนใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการโดยผา่นทางอินเทอร์เน็ต โฆษณาออนไลน์ 
แสดงอยู่บน อีเมลเคร่ืองมือคน้หาออนไลน์ และสังคมออนไลน์ รูปแบบการโฆษณาท่ีเป็นท่ีนิยม
ท่ีสุดบนส่ือออนไลน์ คือการใช้แถบโฆษณา การโฆษณารูปแบบน้ีมีให้เห็นอยู่ทัว่ไปตามเวบ็ไซต์
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ต่างๆ และถ้าเจา้ของสินค้าตอ้งการเพิ่มความเด่นให้กบัโฆษณาของตนเอง ก็อาจจะเลือกใช้ส่ือ
โฆษณาแบบลอย และในบางกรณี เจา้ของสินคา้หรือบริการอาจจะไม่อยากตั้งใจขายสินคา้ของ
ตนเองอยา่งจงใจ ก็สามารถเลือกการโฆษณาแฝงตามส่ือออนไลน์ในรูปแบบอ่ืน (องอาจ ปทะวานิช
, 2012) 

 
  2.7 การตลาด 

เป็นการด าเนินกิจกรรมเพื่อวิเคราะห์ให้ทราบวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายตอ้งการสินคา้
และบริการทางการเท่ียวเท่ียวอะไรอยา่งไรเม่ือไหร่และจะใชส่้วนผสมการตลาดทางการท่องเท่ียว
ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มนั้นใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

ฐานข้อมูล (Database)  
     เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสามารถดึงลูกคา้ใหก้ลบัมาใชบ้ริการไดอี้กในคร้ังต่อๆ ไป เพราะถา้หวงั
รายไดจ้ากลูกคา้ขาจรอย่างเดียวคงล าบาก ดว้ยเหตุน้ีฐานขอ้มูลของลูกคา้จึงมีประโยชน์ในอนาคต 
ปัจจุบนัร้านอาหารหลายๆ แห่งมีบตัรสมาชิกท่ีให้ส่วนลดลูกคา้เวลามารับประทานอาหารท่ีร้าน 
โดยขอ้มูลลูกคา้จากการสมคัรบตัรไดถู้กน ามาใชใ้นการส่ง SMS การส่งอีเมล์ หรือการจดักิจกรรม
พิเศษส าหรับลูกคา้   ยิ่งกวา่นั้นฐานขอ้มูลลูกคา้ยงัสามารถน ามาเช่ือมต่อธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ไดอี้กดว้ย ท่ีเห็นกนัมากอย่างธนาคาร หรือ บตัรเครดิตท่ีอาศยัฐานลูกคา้ ในการน าไปสู่ธุรกิจขาย
สินคา้ผา่นทางแคตตาล็อก หรืออยา่งโรงแรม รีสอร์ตท่ีท าโปรโมชัน่ร่วมกนักบับตัรเครดิต หรือสาย
การบิน ใหส่้วนลดท่ีพกัราคาพิเศษแก่ลูกคา้บตัรเครดิตและสายการบิน เป็นตน้ 

บริษทัทวัร์ก็มกัจะมีการสอบถามขอ้มูลจากลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ถึงความพึงพอใจและ
โอกาสท่ีจะใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไป และมกัจะสอบถามถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในคร้ังต่อไปท่ีอยากไป 
หรือช่วงเวลาท่ีลูกคา้วางแผนในการไปเท่ียวคร้ังต่อไป  โดยบริษทัสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชใ้น
การน าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน  

 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  เน่ืองจากฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีเรามีอยู ่สามารถต่อยอด
ไปสู่การติดต่อไปหาลูกคา้โดยตรง โดยกิจการสามารถส่งอีเมล์หรือจดหมายเพื่อ แจง้โปรโมชั่น
ใหม่ๆ ท่ีจดัข้ึนให้กบัลูกคา้หรือแนบคูปองส่วนลดพิเศษให้ลูกคา้ แต่ขอ้ควรระมดัระวงัก็คือ ความ
เป็นส่วนตวัของลูกคา้ ท่ีจะตอ้งเคารพและไม่ไปก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป  การเสนอ
สินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้เก่า ยอ่มง่ายกวา่ลูกคา้ใหม่ท่ียงัไม่รู้จกักนั โรงแรมหลายๆ แห่งในช่วง
โลวซี์ซัน่มีลูกคา้มาพกันอ้ย จดัโปรโมชัน่พิเศษท าส่วนลดค่าหอ้ง หรือพกั 2 คืนแถม 1 คืน ส่งขอ้มูล
ไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีทางโรงแรมมีฐานขอ้มูลอยู่ สามารถประหยดัเงินค่าโฆษณาไดม้ากแทนท่ีจะไป
โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ หรืออย่างร้านอาหาร ภตัราคาร ท่ีจดัเทศกาลอาหารใน
เดือนแห่งความรัก ก็สามารถเลือกเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นวยัหนุ่มสาวไดโ้ดยตรง เป็นตน้ 
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เช่น โรงแรม หรือรีสอร์ตใหญ่ๆ จะน าเสนอรูปแบบการสมคัรสมาชิกให้แก่ลูกคา้เดิมท่ีเคย
มาพกั โดยจ่ายค่าสมคัรปีละ 5,000-10,000 บาท จะไดรั้บสิทธิพิเศษส่วนลดในการเขา้พกัท่ีสามารถ
น าไปใช้ไดก้บัเครือข่ายของโรงแรมในจงัหวดัต่างๆ ได ้ซ่ึงทางโรงแรมก็จะไดรั้บรายไดล่้วงหน้า
จากค่าสมาชิกรายปี และลูกคา้ก็จะไดรั้บประโยชน์จากค่าห้องพกัท่ีถูกลง หากในรอบปีนั้นลูกคา้
ไม่ไดมี้โอกาสมาพกัเลยหรือมาพกัไม่บ่อยทางโรงแรมก็จะไดรั้บประโยชน์ไปเตม็ๆ  

 
การตลาดโดยใช้โทรศัพท์ (Telemarketing) 
เบอร์โทรศพัท์ของลูกคา้ท่ีมีอยูอ่ยา่ให้สูญเปล่า ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการโทรศพัท์

ไปแจง้ข่าวสารใหลู้กคา้ทราบ หรือเพื่อสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายก็สามารถเลือกส่ง SMS แทนก็
เป็นการดีต่อลูกคา้หากไม่ว่างท่ีจะรับโทรศพัท ์ ทั้งน้ีก่อนท่ีจะโทรศพัทไ์ปเสนอสินคา้หรือบริการ 
อาจจะส่งอีเมลข์อ้มูลต่างๆไปก่อน เพื่อใหลู้กคา้ไดท้ราบขอ้มูลคร่าวๆ แลว้ค่อยโทรศพัทต์ามไป ซ่ึง
การใช ้Telemarketing เป็นตวัช่วยเร่งใหลู้กคา้ตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน รวมทั้งเป็นการเตือนความจ าลูกคา้
ได ้เพราะโดยปรกติแลว้หากลูกคา้สนใจโปรโมชัน่ท่ีน าเสนอจากอีเมล์ ลูกคา้อาจจะไม่สะดวกท่ีจะ
ติดต่อกลับไปสอบถามข้อมูล หรือซ้ือบริการทนัที พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็จะลืม ดังนั้นการใช ้
Telemarketing ควบคู่กบั Direct mail ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายไดม้ากยิง่ข้ึน 

 
   กจิกรรมทางการตลาด (Event Marketing)  

การจดักิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา้เป็นระยะๆ ก็สร้างสีสรรคไ์ดม้ากทีเดียวอยา่
ลืมว่าธุรกิจของท่านเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีลูกคา้จะชอบความแปลกใหม่
และความสนุกสนาน นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมก็ยงัเปิดโอกาสให้บริษัทได้ใกล้ชิดกับลูกค้า
โดยตรง เช่น โรงแรมบางแห่งจดัเทศกาลอาหารนานาชาติ เทศกาลกินเจ เทศกาลไวน์ หรือการจดั
เทศกาลดอกไมป้ระจ าปี ภตัราคารหรือร้านอาหารอาจจะจดักิจกรรมในวนัแม่ส าหรับครอบครัวท่ี
พาคุณแม่มารับประทานอาหารจะไดรั้บส่วนลดพิเศษจากทางร้านมอบใหด้ว้ย  

 
โปรโมช่ัน (Promotion)  
เป็นส่ิงท่ีจะขาดไม่ไดใ้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้ยอดขายให้เพิ่มข้ึน ทั้งในช่วง

ปรกติ หรือช่วงโลวซี์ซัน่ท่ีมีลูกคา้เดินทางท่องเท่ียวนอ้ย การจดัโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม เพื่อ
ดึงดูดลูกคา้ให้สนใจมาใช้บริการ เช่น โรงแรมหรือรีสอร์ตท่ีจดัแพ็คเกจพกั 2 คืนฟรี 1 คืน จอง
หอ้งพกัมากกวา่ 5 หอ้งข้ึนไปจะไดรั้บราคาพิเศษ หรือบริษทัทวัร์ให้ส่วนลดพิเศษส าหรับผูจ้องทวัร์
มากกว่า 4 ท่านข้ึนไปโดยท่านท่ี 5 ลด 50%  หรืออยา่งร้านอาหารท่ีมอบคูปองส่วนลด 50 บาทกบั
ลูกคา้ท่ีรับประทานครบ 800 บาท เพื่อมารับประทานในคร้ังต่อไป  การจดัเมนูเซตราคาพิเศษภายใน
ร้าน  ร้านกาแฟท่ีซ้ือ 10 แกว้แถม 1 แกว้ฟรี เป็นตน้ (ณฐัพล ใยไพโรจน์, 2014) 
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กลุ่มเป้าหมาย 
เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีนิยมการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และประวติัศาสตร์สร้าง

มากกวา่เพศชาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.00 และร้อยละ 41.00ตามล าดบั 
อายุ ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ทั้งน้ีนักท่องเท่ียวในวยัน้ีมีความตอ้งการอิสระใช้

เวลาว่างในการท่องเท่ียว และต้องการหาประสบการณ์การใช้ชีวิตสถานภาพสมรส กลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานะโสดนิยมท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มท่ีสมรสแลว้ 

ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา1 ท่ีระบุ
วา่ เม่ือบุคคลมีระดบัการศึกษาสูงข้ึน ก็จะนิยมเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน 

รายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-30,000 บาท รองลงมาเป็นกลุ่ม
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่มน้ีรวมกนัมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 80 

อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด รองลงมา เป็นกลุ่มอาชีพ
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ และนกัเรียน/นกัศึกษา (ณฐัพล ใยไพโรจน์, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป 

ท่ีอยูส่ านกังาน    31/977 หมู่2 ต าบลคลองสาม เทศบาลเมือง  
จงัหวดัปทุมธานี 12120 
Email : chocolate19742@gmail.com  
โทร : 084-7322749 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป 
ท่ีมา : https://www.facebook.com/7sontour  

 
บริษทั เซเวน่ทซ์นักรุ๊ป มีส านกังานจดัตั้งอยูท่ี่ 31/977 หมู่2 ต าบลคลองสาม เทศบาลเมือง 

จงัหวดัปทุมธานี 12120เป็นบริษทัน าเท่ียว ท่ีจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวกบักรมการท่องเท่ียว ประเภท
ในประเทศ ได้รับใบอนุญาตเลขท่ี 12/02286 เม่ือวนัท่ี6สิงหาคม2558 โดยใช้ช่ือภาษาองักฤษ 
SEVANTHSON TOUR CO.,LTD มีการจดัการน าเท่ียวท่ีหลากหลายรูปแบบ การจดัประชุม 
สัมมนา งานสังสรรคป์ระจ าปีใหก้บัลูกคา้  

 
 
 

mailto:chocolate19742@gmail.com
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3.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์และการให้บริการหลกัขององค์กร 
 การจดัโปรแกรมท่องเท่ียว และการน าเท่ียวในรูปแบบต่างๆภายในประเทศ การจดัประชุม 
สัมมนา งานสังสรรคป์ระจ าปีใหก้บัลูกคา้ 
 
3.3 เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบับริษัท 
 3.3.1 ตราสัญลกัษณ์ประจ าบริษทั  
 

 
รูปท่ี 3.2 ตราสัญลกัษณ์ประจ า บริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/7sontour 
 

 
3.3.2 ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 
รูปท่ี 3.3 ใบประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/7sontour 
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3.3.3 ใบทะเบียนภาษี 

 
รูปท่ี 3.4 ใบทะเบียนภาษี 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/7sontour 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 นกัศึกษาฝึกงาน : ผูช่้วยไกด ์

 บริการลูกคา้ท่ีออกทวัร์ 
 ติดต่อลูกคา้ 
 ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 
 งานดา้นเอกสาร 
 เอกสารขอ้มูลลูกคา้ 
 เอกสารสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร  
 เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัน าเท่ียว 
 งานบริการ 
 ผูช่้วย Staff Tour  
 ดูแลลูกคา้ 
 งานดา้นขอ้มูล 
 คน้หาขอ้มูลเร่ืองแหล่งท่องเท่ียว 
 คน้หาขอ้มูลเร่ืองเส้นทาง 
 สอบถามขอ้มูลการเขา้พกักบัโรงแรมท่ีพกั 
 สอบถามขอ้มูลดา้นร้านอาหาร 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา นาย อนนัต ์ฮางลี ต าแหน่งงาน : ผูจ้ดัการบริษทั 
 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
เร่ิมงานวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 
3.7.2 วเิคราะห์ของมูลและปัญหาท่ีพบ 
3.7.3 ก าหนดเร่ืองโครงงาน 
3.7.4 ด าเนินการปฏิบติังาน  
3.7.5 สรุปผล 
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ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 61 
(14-31พ.ค.61) 

ก.ย. 61 
(1-30 ก.ย) 

ก.ค.61 
(1-30ก.ค.) 

ส.ค.61 
(1-31 ส.ค.) 

รวบรวมความตอ้งการ
และศึกษาขอ้มูลของ 
โครงงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

วเิคาะห์ระบบงาน  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ออกแบบระบบงาน  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จดัท าหรือพฒันาระบบ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ทดสอบและสรุปผล                 
จดัท าเอกสาร                 
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

                

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 สมุดคู่มือการท่องเท่ียว 
 3.8.2 แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว 
 3.8.3 บทความทางอินเตอร์เน็ต  
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3.9 ตารางปฏิบัติงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ตารางท่ี 3.2 ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
สัปดาห์ที่ วนัทีเ่ร่ิม วนัทีส้ิ่นสุด หน้าทีก่ารปฎบิัติงาน 

1 14/05/61 18/05/61 เรียนรู้เร่ืองการน าเสนอโปรแกรมทวัร์กับ
ลูกคา้ 

2 21/05/61 25/05/61 โทรน าเสนอโปรแกรมทวัร์ลูกคา้ 
3 28/05/61 01/06/61 ท าโปรแกรมทวัร์เสนอลูกคา้ 
4 04/06/61 08/06/61 ออกน าเสนอโปรแกรมเสนอแก่ลูกคา้ 

5 11/06/61 15/06/61 โทรน าเสนอโปรแกรมทวัร์ลูกคา้ 
6 18/06/61 22/06/61 ออกภาคสนามงานทวัร์ 
7 25/06/61 29/06/61 การติดต่อประสานงานร้านอาหารท่ีพัก

แหล่งท่องเท่ียว 
8 02/07/61 06/07/61 ออกภาคสนามงานทวัร์ 
9 09/07/61 13/07/61 ออกภาคสนามงานทวัร์ 
10 16/07/61 20/07/61 การติดต่อประสานงานร้านอาหารท่ีพัก

แหล่งท่องเท่ียว 
11 23/07/61 27/07/61 ออกภาคสนามงานทวัร์ 
12 30/07/61 03/08/61 รวบรวมเอกสารขอ้มูลส าหรับการออกทวัร์ 
13 06/08/61 10/08/61 การติดต่อประสานงานร้านอาหารท่ีพัก

แหล่งท่องเท่ียว 
14 13/08/61 17/08/61 ออกภาคสนามงานทวัร์ 
15 20/08/61 24/08/61 ออกภาคสนามงานทวัร์ 
16 27/08/61 31/08/61 เตรียมรวบรวมรูปเล่มโครงงาน 

 
 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงาน 

 
โครงงาน สโลวไ์ลฟ์สไตลส์ายกาญจนบุรีบริษทัเซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 รายละเอยีดโปรแกรม  
เส้นทางสายธรรมชาติ ประวติัศาสตร์กาญจนบุรี : กรุงเทพ– กาญจนบุรี 2 วนั 1 คืน  
4.1.1 ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
(1). สะพานขา้มแม่น ้ าแคว เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าแควใหญ่โครงสร้างเหล็กคร่ึงวงกลม 

สลบัโครงสร้างถกั ตอม้อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ท่ีต  าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 323 ประมาณ 4 
กิโลเมตร แยกซ้ายประมาณ 400 เมตร ปัจจุบนัใชเ้ป็นทางสัญจรของรถไฟสายธนบุรี - น ้ าตก หรือ 
ทางรถไฟสายมรณะในอดีต สะพานขา้มแม่น ้าแควใชเ้วลาสร้างเพียง 1 เดือน โดยน าเหล็กจากมลายู
มาประกอบเป็นช้ิน ๆ ตอนกลางท าเป็นสะพานเหล็ก 11 ช่วง หวัและโครงสะพานเป็นไม ้มีพิธีเปิด
อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2486 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ไดถู้กทิ้ง
ระเบิดหลายคร้ังจนสะพานหักท่อนกลาง ภายหลงัสงครามส้ินสุดลง รัฐบาลไทยไดซ่้อมแซมใหม่
ดว้ยเหล็กรูปเหล่ียม เม่ือปี พ.ศ. 2489 จนสามารถใชง้านได้ ปัจจุบนั มีการยกยอ่งให้เป็น สัญลกัษณ์
แห่งสันติภาพ  

 

 
 

รูปท่ี 4.1 สะพานขา้มแม่น ้าแคว 
 ท่ีมา: www.expedia.co.th/Bridge-Over-The-River-Kwai-Kanchanaburi.d6119990.Place-To-Visit 

 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://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%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_323
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
http://www.expedia.co.th/Bridge-Over-The-River-Kwai-Kanchanaburi.d6119990.Place-To-Visit
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(2) สุสานทหารสัมพนัธมิตรดอนรัก ท่ีแห่งหน่ึงท่ีให้ความรู้สึกถึงความโหดร้ายของ
สงคราม ท่ีร าลึกแด่ทหารผูเ้หน่ือยล้าและหลับไหลอย่างสงบในท่ีสวยงามแห่งน้ีสุสานทหาร
สัมพนัธมิตรดอนรัก” หรือ “สุสานทหารสหประชาชาติ” หรือท่ีชาวจงัหวดักาญจนบุรีทัว่ไปเรียกวา่ 
“ป่าชา้องักฤษ” เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นท่ี 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกท่ีเสียชีวิตระหวา่งการสร้าง
ทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม โดยเชลยศึก 300 คนเสียชีวิตดว้ยอหิวาตกโรคและฝังไวท่ี้ค่ายนิ
เกะ (ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนถึงด่านเจดียส์ามองค)์ ส่วนท่ีเหลือไดจ้ากหลุมฝังศพเชลยศึกตาม
ค่ายต่างๆและยงัมีสุสานช่องไก่ ซ่ึงรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพนัธมิตรได้ตกลงกนัเม่ือวนัท่ี 24 
สิงหาคม พ.ศ. 2497 เพื่อสร้างสุสานสองแห่งน้ีข้ึน บรรยากาศในสุสานเงียบสงบและร่มร่ืน พื้นท่ี
ภายในไดรั้บการตกแต่งไวอ้ย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลือง
จารึก ช่ือ อายุ และประเทศของผูเ้สียชีวิต บรรทดัสุดทา้ยเป็นค าไวอ้าลยัท่ีโศกเศร้า  ทุกปีจะมีวนัท่ี
ร าลึกถึงผูเ้สียชีวติ 

 

 
 

 รูปท่ี 4.2 สุสานสัมพนัธมิตรดอนรัก   
ท่ีมา:www.kanchanaburi.center.com  

 
(3) ทางรถไฟสายมรณะ สายน้ีสร้างข้ึนในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยใชแ้รงงานเชลยศึก

ฝ่ายสัมพนัธมิตรและกรรมกรชาวเอเชีย ท่ีกองทพัญ่ีปุ่น  เกณฑ์ มาสร้าง เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ปัจจุบนัเส้นทางน้ีไปสุดปลายทางท่ีบา้นท่าเสาหรือสถานี น ้ าตก
ระยะทางจาก สถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน ้ าตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร "หากนบัหมอน
หนุนรางรถไฟมีเท่าไหร่ จ านวนผูค้น-เชลยศึกท่ีถูกเกณฑ์มาสร้าง ทางรถไฟ สายน้ีก็ตายไป
เท่านั้น"  น่ีคือค าเล่าขานถึงเส้นทางรถไฟสายประวติัศาสตร์ ไทย-พม่า ระยะทางกวา่ 415 กิโลเมตร
น้ี คือ ความหฤโหด ทารุณ และยากล าบาก ของส่ิงท่ีเชลยศึกได้รับ จนได้รับการขนานนาม 
วา่ "เส้นทางรถไฟสายมรณะ" 
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รูปท่ี 4.3  ทางรถไฟสายมรณะ  
ท่ีมา:www.google.com  

 
(4) น ้ าตกเอราวณั ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติเอราวณั ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวสัด์ิ 

จงัหวดักาญจนบุรี อยูห่่างจากท่ีท าการอุทยานประมาณ 500 เมตร มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลตั้งแต่ 
100 - 400 เมตร แบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากชั้นล่างสุดข้ึนไปชั้นบนสุด 1500 เมตร ล าน ้ า
เม่ือตกลงมาแลว้จะไหลลงแม่น ้าแควใหญ่บริเวณท่ีท าการอุทยาน เดิมน ้าตกน้ีชาวบา้นเรียกวา่ น ้ าตก
สะด่องม่องลาย อนัเป็นช่ือล าห้วยม่องลายท่ีเป็นตน้น ้ า [1] โดยบริเวณน ้ าตกจะมีน ้ าตลอดปี แต่จะมี
น ้ านอ้ยในช่วงฤดูแลง้ ราวเดือนธนัวาคมถึงเมษายน บริเวณน ้ าตกชั้นท่ี 1 - 4 จะมีปลาพลวง (ปลา
ตระกูลปลาตะเพียน ล าตวัสีน ้ าตาลเขียวเกล็ดโต มีหนวดยาว 2 คู่) แหวกวา่ยอยูเ่ป็นจ านวนมากอนั
เป็นลกัษณะเด่นอีกอยา่งหน่ึง  

 
 

รูปท่ี 4.4  น ้าตกเอราวณั 
ท่ีมา:www.wikipedia.org.com   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://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%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
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(5) สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ สะพานมอญ เป็นสะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดใน
ประเทศไทย มีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไมท่ี้ยาวเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากสะพาน
ไมอู้เบ็ง ในประเทศพม่า เป็นสะพานท่ีขา้มแม่น ้ าซองกาเรีย ท่ีต  าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี สะพานน้ีสร้างข้ึนโดยด าริของ หลวงพอ่อุตตมะ เจา้อาวาสวดัวงัก์วิเวการาม ในปี 
พ.ศ. 2529 จนถึง พ.ศ. 2530  โดยใชแ้รงงานของชาวมอญ เป็นสะพานไมท่ี้ใชส้ัญจรไปมาของชาว
มอญและชาวไทยท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณน้ี ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของจงัหวดั
กาญจนบุรี 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 สะพานมอญ  
ท่ีมา:www.wikipedia.org.com  

 
9) วดัใตน้ ้ า เมืองบาดาล สังขละบุรี หรือวดัจมน ้ า คือวดัวงัก์วิเวการามเดิม ซ่ึงกลายเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็น Unseen Thailand เพราะมีความแปลกท่ีมีซากโบราณสถานจมอยูใ่ตน้ ้ า 
เป็นสถานท่ีเล่าขานถึงต านานความเป็นมาของวดัหลวงพ่ออุตตมะ จนหลายคนเรียกกนัว่าเมือง
บาดาลนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน เป็นช่วง
หนา้แลง้ น ้ าหลงัเข่ือนลดลงมาก จะสามารถเดินเขา้ไปเยี่ยมชมโบสถ์เก่าได ้ณ บริเวณสามประสบ 
ส่วนคนท่ีมาเท่ียวช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้ งแต่ประมาณตุลาคม - มกราคม อาจจะได้เห็นแค่
บางส่วนของตวัโบสถท่ี์โผล่พน้น ้ า หรือบางทีก็จมน ้ าเป็นเมืองบาดาล จะมีให้เห็นก็เพียงแต่ยอดหอ
ระฆงัเดิมเท่านั้นท่ีสูงพน้น ้า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/U_Bein_Bridge
https://th.wikipedia.org/wiki/U_Bein_Bridge
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://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%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/310880495691769
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 รูปท่ี 4.6 วดัใตน้ ้า เมืองบาดาล  
 ท่ีมา:www.thetrippacker.com   
 

4.1.2 ขอ้มูลร้านอาหาร 
(1) แพอาหารโฟลทต้ิง ร้านอาหารบนแพลอยน ้ าริมแม่น ้ าแควท่ีจงัหวดักาญจนบุรีซ่ึงร้านน้ี

จะมองเห็นสะพานขา้มมาน ้าแควไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัแพถูกออกแบบใหมี้ลกัษณะไทยๆ ท าให้ภายใน
ร้านไดก้ล่ินอายความเป็นไทยรวมทั้งมีพนกังานตอ้นรับสวมชุดแต่งกายแบบหญิงไทย เมนูอาหาร
ของทางร้านเป็นเมนูอาหารไทยหลากหลายให้เลือกรับประทานจะมีโซนอาหาร2โซนเป็น สั่งเป็น
จานๆ และบุฟเฟ่ อาหารข้ึนช่ือของทางร้านก็จะเป็นสารพดัเมนูปลาน ้ าจืดและทางร้านยงัมีขนม
หวานและเบเกอร่ีไวบ้ริการอีกดว้ย 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 ร้านอาหารโฟลทต้ิง 
ท่ีมา : www.edtguide.com/eat/61289/floating-restaurant1  

https://www.edtguide.com/eat/61289/floating-restaurant1
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(2) ร้านอาหารสันติ จดัตั้งอยูใ่กลก้ลบัสถานีรถไฟ กาญจนบุรี บริการอาหารเมนูอาหารของ
ทางร้านเป็นเมนูอาหารไทยหลากหลายให้เลือกรับประทานเมนูแนะน าเป็นย  าสามกรอบท่ีมีรสชาติ 
เผด็เปร้ียวหวานท่ีเขา้กนัสุดๆและยงัมี เคร่ืองด่ืม กาแฟสด อ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 

รูปท่ี 4.8 ร้านอาหารสันติ 
ท่ีมา: www.painaidii.com/business/7675/sunti-711500/lang/th/ 

 
4.1.3 ขอ้มูลดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 1) โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว กาญจนบุรี ติดกบัแม่น ้ าแควใหญ่ และห่างจากสะพานขา้ม

แม่น ้ าแคว เพียง 400 เมตร โรงแรมของเรามีบริการห้องพกัปรับอากาศท่ีหรูหราพร้อมระเบียง
ส่วนตวัและอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ส าหรับทุกห้อง ท่านสามารถผอ่นคลายท่ีริมสระวา่ยน ้ า 
2 สระ หรือผ่อนคลายดว้ยทรีทเมนต์สปา สนามเทนนิส 2 สนาม, ซาวน่์า, สนุกเกอร์, ท่านท่ี
ประสงคจ์ะออกก าลงักายสามารถเขา้ใช้บริการห้องออกก าลงักาย หรือวิ่งออกก าลงักายพร้อมชม
บรรยากาศรอบโรงแรมดว้ยลู่วิ่งยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ห้องพกัของเรา ตกแต่งอยา่งมีรสนิยม
พร้อมการออกแบบอยา่งไทย ๆ ห้องพกัแต่ละห้องการตกแต่งเป็นอยา่งดี มีโทรทศัน์จอแบนระบบ
ช่องสัญญาณดาวเทียม มินิบาร์ มีค่าใชจ่้ายและตูนิ้รภยั ห้องน ้ าในตวั เคร่ืองใชใ้นห้องน ้ าฟรีและ
เคร่ืองเป่าผม พิเศษส าหรับห้องสูทเรามีเส้ือคลุมอาบน ้ าส าหรับอ านวยความสะดวกแก่ท่าน
ผูใ้ชบ้ริการ 
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รูปท่ี 4.9 โปรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว 
 ท่ีมา:www.felixriverkwai.com  

 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงโปรแกรมทวัร์ 
 

 
สโลวไ์ลฟ์สไลตส์ายกาญจนบุรี กรุงเทพ– กาญจนบุรี 2 วนั 1 คืน 

บริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป 
วนัแรกของการเดิน                                                  ทางกรุงเทพ– กาญจนบุรี 
07.00 น. พบกนัท่ีจุดนดัหมาย… 

เจา้หนา้ท่ีบริษทั เซเวน่ทซ์นั กรุ๊ป ใหก้ารตอ้นรับ  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี 

ทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารเชา้บนรถ (ขา้วกล่อง) บริการอาหารวา่ง และน ้าด่ืม  (ม้ือท่ี 1) 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี…ร้านอาหาร โฟร์ทต้ิง ริเวอร์แคว (ม้ือท่ี 2) 
13.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั สะพานขา้มแม่น ้ าแคว สถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์ 
14.00 น. จากนั้นพาท่านมายงัสุสานดอนรัก เขา้ชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ (เขา้ชม
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อยา่งสงบไม่ส่งเสียงดงั ) 
15.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ เส้นทางสายธรรมชาติ กับ น ้ าตกเอราวณั พร้อมกับ 

เดินทางส ารวจศึกษาเส้นทาง ทางธรรมชาติกบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีน ้าตกเอราวณั 
18.00 น. น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว เช็คอิน และพกัผอ่น

ตามอธัยาศยั 
19.00 น. ดินเนอร์ปาร์ต้ี (ม้ือท่ี 3) 

ร่วมรับประทานอาหารค ่า 
กิจกรรมสนุกๆ 
และความบนัเทิงท่ีบริษทัเตรียมไวใ้ห้ 
สมควรแก่เวลา พกัผอ่นตามอธัยาศยั…ราตรีสวสัด์ิ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง                                                                    สะพานมอญ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ี…หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 4) 

หลงัจากทานอาหารเชา้ ท ากิจกรรมสายสัมพนัธ์ และ ฟังบรรยาย ระบบนิเวศ
กบัการอนุลกัษณ์  

10.00 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอา้ท ์ออกเดินทาง ไปสะพานมอญ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ี…ร้านอาหาร สันติ (ม้ือท่ี 5) 
13.00 น. เท่ียวชมสะพานมอญ สะพานท่ีไมท่ี้ยาวท่ีสุดของไทย 
14.00 น. นัง่เรือไปชมวดัหลวงพอ่อุตะมะ ท่ีจมน ้า ระหวา่งทางชมบรรยากาศธรรมชาติ

สายน ้าสองขา้งทาง และพร้อมฟังบรรยายท่ีมาของแม่น ้าสายต่างๆท่ีมารวมตวั
กนัและการหกัเหของน ้ าจนท าให้น ้ าท่วมวดัและจมอยูจ่นทุกวนัน้ี ( ไกด์ทอง
ถ่ิน บรรยาย 

17.00 น. น าท่านแวะชม แวะซ้ือของฝาก ท่ี ร้านของฝากศรีฟ้า กาญจนบุรี 
17.30 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ 
 

  อตัราค่าบริการ      ท่านละ   3,590     บาท  ( กรณีลูกคา้ 40 ท่าน ) 
 
4.2 บริการทีจั่ดให้  

1. รถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น VIP พร้อมหอ้ง      
 2. บริการหอ้งพกั 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 – 4 ท่าน)  

3. อาหารจดัเล้ียง / พร้อมอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืมและผลไม ้ 
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 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ     
 5. ทุนประกนัอุบติัเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
  - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุท่านละ 500,000 บาท 

- เด็กอาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ76 – 85 ปีความคุม้ครอง   
   50 % ของจ านวนเงินเอาประกนั 
- ผูเ้อาประกนัภยัอายเุกิน 85 ปี ไม่คุม้ครอง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 6.อุปกรณ์เล่นเกม เป็นทีม 
 7. หนงัสือคู่มือการเดินทาง จากเซเวน่ ซนั กรุ๊พ ท่านละ 1 เล่ม 
             8. มคัคุเทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แขง็จาก ยิม้ละไมทวัร์  
 

 อตัราน้ีไม่รวม 1. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
   2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ค่ามินิบาร์,ค่าซกัรีด 
   3. หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
   4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 
ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงค่าใชจ่้าย 
ใบคิดตน้ทุนส าหรับบญัชี กรุงเทพ – กาญจนบุรี 
เส้นทางธรรมชาติประวติัศาสตร์กาญจนบุรี 
สามวนัสองคืน 
รายการค่าใชจ่้าย จ านวน

ม้ือ/วนั 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา
หน่วย 

งบประมาณ จ่ายจริง 

รถโคช้ปรับอากาศ VIP 2 วนั 1 คนั 15,000 30,000  
หอ้งพกั 1 คืน 38 คน 1,200 45,600  
ร้านอาหาร เชา้ วนัท่ี1 อาหาร
กล่อง 

1 ม้ือ 42 คน 40 1,680  

                 กลางวนั วนัท่ี 1 
ร้านโฟร์ต่ิง 

1 ม้ือ 38 คน 380 14,440  

                 เยน็ วนัท่ี1 โรงแรม 
(ปาร์ต้ี) 

1 ม้ือ 38 คน 200 7,600  

                 เชา้วนัท่ี 2 โรงแรม 1 ม้ือ 38 คน 0 0  
                 กลางวนั วนัท่ี2 
ร้านสันติ 

1 ม้ือ 38 คน 350 13,300  
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                 ไกด ์ 2 วนั 1 คน 2,000 4,000  
                 ผูช่้วยไกด ์ 2 วนั 2 คน 1,500 3,000  
อาหารวา่ง 2 วนั 45 คน 20 900  
อุปกรณ์ 1 วนั 40 คน 150 6,000  
ประกนั 2 วนั 41 คน 50 4,100  
ซอฟดร้ิง 1 วนั 38 คน 40 1,520  
ค่าวทิยากร เดินป่าท่ีเอราวณั 
                  กิจกรรมสาย
สัมพนัธ์ 

1 วนั 
1 วนั 

2 คน 
1 คน 

500 
3,500 

1,000 
3,500 

 

ค่าป้ายไวนิล 2 วนั 1 ช้ิน 550 550  
เบด็เตล็ต 2 วนั 38 คน 3,000 3,000  
 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดโดยประมาณ  140,190 

เฉล่ียต่อท่าน 38 ท่าน  3,690 
ราคาขาย ท่านละ 4,500 
ก าไรเฉล่ียท่านละ 810 

 
4.3 ขั้นตอนและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 4.3.1 คน้หาขอ้มูลเส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร 
 4.3.2 ติดต่อสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมพกั ร้านอาหาร 

4.3.3 เอกสารส าหรับจองโรงแรม ร้านอาหาร รถท่ีใชใ้นการเดินทาง 



32 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 เอกสารการจองรถทวัร์ 
ท่ีมา: www.facebook.com/7sontour/ 

 
4.3.4 เอกสารส าคญัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกทวัร์ (ส าหรับบริษทั) 

  4.3.5 ท าโปรแกรมการท่องเท่ียว  
 4.3.6 สมุดคู่มือเพื่อการท่องเท่ียว 
 4.3.7 Tag/ติดกระเป๋า  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน  
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน  
  การปฏิบติัสหกิจศึกษาในบริษทั เซเว่นซันทซ์ัน กรุ๊ป  ฝ่ายผูช่้วยไกด์ ท าให้ทราบ
ถึงส่วนงานต่างๆรวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัน าเท่ียวของบริษทัทวัร์ งาน
ดา้นเอกสาร ติดต่อประสานงาน เทคนิคการขายโปรแกรมน าเท่ียว การออกทวัร์ การดูแลลูกคา้ท่ี
ออกทวัร์ เม่ือได้เขา้มาเรียนรู้และปฏิบติังานจริงแล้วพบว่า การท่องเท่ียวเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้าง
รายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจ านวนมากมายมหาศาลรวมถึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั นกัท่องมีหลากหลายประเภทหลายช่วงวยั 
กลุ่ม คู่รัก ครอบครัว ปัจจุบนัองคก์รต่างๆยงัมีการน าโปรแกรมท่องเท่ียวประจ าปีมาเป็นสวสัดิการ
ให้กบับุคลากรภายในองค์กร ซ่ึงกลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีความตอ้งการให้โปรแกรมน าเท่ียวมี
กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและประวติัศาสาตร์ ในคนในองค์กรร่วมกนัท า จากการได้
ปฏิบติังานจริงนั้น ท าให้ทราบวา่บริษทั เซเวน่ซนัทซ์นั กรุ๊ป  นั้นมีความตอ้งการเส้นทางท่องเท่ียว
และโปรแกรมน าเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่จากเดิมและมีกิจกรรมการเดินป่าและประวติัศาสตร์ดว้ย 
ผูจ้ดัท าจึงเร่ิมศึกษาขอ้มูล เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัน าเท่ียวเส้นทางสายธรรมชาติ รวมถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้เพื่อจดัท าโปรแกรมน าเท่ียว และไดพ้บวา่ จงัหวดักาญจนบุรี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นเอกลกัษณ์และมีจุดเด่นท่ีสามารถท ากิจกรรม เดินป่าส ารวจธรรมชาติได้ โครงงานเล่มน้ีจึง
น าเสนอโปรแกรมน าเท่ียว “การจดัน าเท่ียวเส้นทางสายธรรมชาติ” เป็นโปรแกรมท่ีมีการน าเท่ียว
และยงัมีกิจกรรม เดินป่า ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ และแตกต่างจากสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ การจดัท า
โปรแกรมด าเนินไปตามขั้นตอนและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้อีกทั้ งยงัเป็นแนวทางให้กับ       
บริษทั เซเวน่ซนัทซ์นั กรุ๊ป  ในการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวในคร้ังต่อไปอีกดว้ย  

5.1.2 ปัญหาของโครงงาน  
  1) การประสานงานและการติดต่อกบัสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร มี
หลายขั้นตอน บางคร้ังมีการผิดพลาดจากการติดต่อส่ือสารท าให้เกิดปัญหาตามมาและการ
ด าเนินงานไม่อาจเป็นไปตามขั้นตอนได ้
  2) คณะผูจ้ดัท ายงัไม่มีประสบการณ์เพียงพอต่อการจดัท าเส้นทางท่องเท่ียวมากนกั 
การค านวณเส้นทางจึงมีความคาดเคล่ือนกบัเวลาท่ีก าหนด  
   3) ผดิพลาดในการด าเนินงานเอกสารส าคญั 
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5.1.3 การแกไ้ขปัญหา 
  1) ศึกษาขั้นตอน หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง วางล าดบัวธีิการ การติดต่อประสานงานตอ้ง
เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อระงบัขอ้ผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน  
  2) สอบถามและปรึกษาพนักงานพี่ เ ล้ียงรวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้และมี
ประสบการณ์ เพื่อขอขอ้มูลท่ีนอกเหนือจากขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้ได ้
   3) เอกสารส าคญัหากผดิพลาดจะเกิดปัญหาตามมา ดงันั้นการจดัท าจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
อยูใ่นความดูแลและผา่นการตรวจสอบจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งก่อน 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 การปฏิบติัสหกิจศึกษาระยะเวลา 4 เดือน ในต าแหน่งผูช่้วยไกด์ บริษทั เซเว่นซันท์ กรุ๊ป  
ได้เ รียนรู้ถึงระบบและขั้ นตอนต่างๆ เอกสารส าคัญในสายงานของบริษัทท า เท่ียวท่ี เป็น
ประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน ไดฝึ้กทกัษะในการปฏิบติังานจริงและการ
ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายในระยะเวลาท่ีมีขอบจ ากดั รวมถึงการออกปฏิบติังานจริงโดยการพา
ลูกค้าท่องเท่ียวตามโปรแกรมน าเท่ียวท าให้ได้เรียนรู้กับขั้นตอนบริการลูกค้า การศึกษาความ
ตอ้งการของลูกค้า และแนวทางในการป้องกันความผิดพลาด และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อใหก้ารน าเท่ียวสามารถด าเนินไปตามขั้นตอนต่อไปได ้

5.2.1 ปัญหาของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
  1) ความผดิพลาดในการเตรียมงานบริการลูกคา้ 
   2) ไม่สามารถให้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเม่ือลูกคา้ตอ้งการทราบได ้หรือในบางคร้ัง
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวก็ยงัไม่มากพอ 
 5.2.1 การแกไ้ขปัญหา 
   1) ศึกษาขั้นตอน การปฏิบติังานบริการเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
  2) ศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวก่อนการเดินทาง 
   3) เรียนรู้ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสายงานบริษทัจดัน าเท่ียว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 งานบริษทัน าเท่ียว การติดต่อประสานงานเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะ หาก
ผิดพลาดจะท าให้เกิดปัญหาตามมาได้ รวมถึงงานไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งศึกษาและปฏิบติัไปตามขั้นตอนเพื่อลดขอ้ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนเสมอ อีกทั้งงานบริการท าเท่ียวเป็นสายงานท่ีตอ้งการความอดทนสูงในเร่ืองการบริการ 
รวมถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวมีความจ าเป็นมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลก่อนเดินทางเสมอ 
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1) งานดา้นเอกสารของบริษทั 
เอกสารส าคญัของบริษทัคดัแบ่งตามแฟ้มงาน เรียนรู้เอกสารทั้งหมด ท าความเขา้ใจและ

สามารถแบ่งประเภทของเอกสารได ้โตยแต่ละแฟ้มจะถูกจ ากดัชนิดของเน้ืองานในเอกสาร และ
แบ่งแยกตามความส าคญัและจ าพวกของเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ยานพาหนะ 
ใบก ากบัภาษี รายรับ – รายจ่าย ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ จดัเก็บเขา้แฟ้มงาน 
 
 

 
 

1.1 ตวัอยา่งรูปภาพการท าเอกสาร โปรแกรม  
ก าหนดการ เอกสารการออกทวัร์ งานเอกสารของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2) งานดา้นการติดต่อประสานงาน 
เม่ือไดโ้ปรแกรมน าเท่ียวท่ีวางแผนไวข้า้งตน้แลว้ ขั้นตอนต่อไป คือ การติดต่อขอขอ้มูลกบั

สถานท่ีเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร รถท่ีจะใช้ในการเดินทาง รวมถึงการติดต่อกบัลูกคา้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขั้นตอนน้ีจึงส าคญัมากและต้องปฏิบติัตามล าดับเพื่อระงับข้อผิดพลาดท่ี
อาจจะเกิดข้ึน โดยขอ้มูลท่ีส่ือสารนั้นตอ้งถูกตอ้ง ทั้งในเร่ืองพยญัชนะ และตวัเลขและขอ้มูลส าคญั
ต่างๆตามท่ีอีกฝ่ายส่ือสารมา 
 

 

 
 

2.1 ตวัอยา่งรูปภาพการติดต่อประสานงานต่างๆผา่นทางโทรศพัท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3) งานดา้นเอกสารการออกทวัร์ 
1.เม่ือได้ข้อมูลจากสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร และรถท่ีจะใช้ในการ

เดินทางแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการท าเอกสารเพื่อจองท่ีพกั ร้านอาหาร รถ และใบขอเขา้สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีอาจตอ้งใช้ เอกสารชุดน้ีมีความส าคญัมากและจะผิดพลาดไม่ไดเ้น่ืองจากจะเกิดความ
เสียหายตามมา 

2.การเรียบเรียงโปรแกรมน าเท่ียว วนั เวลา และสถานท่ี ให้ออกมาเป็นก าหนดการ       
เดินทาง 

3.การค านวนค่าใชจ้ากทั้งหมดเพื่อใหไ้ดร้าคาขายเสนอใหลู้กคา้ 
4.สมุดคู่มือการเดินทาง ภายในประกอบดว้ย รายช่ือสมาชิก เจา้หนา้ท่ี ก าหนดการเดินทาง 

และขอ้มูลส าคญัของสถานท่ีร้านอาหาร สาระน่ารู้ และการปฏิบติัตน รวมถึงขอ้แนะน าในการ
เดินทาง 

5.แทกติดกระเป๋า โดยแต่ละใบจะมีช่ือลูกคา้อยู ่   
 

 
 

3.1 ภาพตวัอยา่งการรวบรวมขอ้มูลท่ีพกัร้านอาหารการเดินทาง 
 
 
 
 



 
 

 

4) งานดา้นการบริการ 
1.การตอ้งรับลูกคา้ ลงทะเบียน เก็บสัมภาระ และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนการเดินทาง 

และ ส่งลูกคา้ภายหลงัจากการเดินทางเสร็จส้ินลง 
 

 
 

4.1 ตวัอยา่งรูปภาพการรับลูกคา้ 
 
 
 



 
 

 

2.ด าเนินงานกิจกรรมมอบความสนุกสนานใหก้บัลูกคา้ และเป็นผูน้ าการท ากิจกรรม 
   1) กิจกรรมสันทนาการ คือ กิจกรรมท่ีบริษทัจดัใหลู้กคา้ร่วมสนุกกนั เป็นกิจกรรม
ริมชายหาดหรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีจดัในห้องประชุมของท่ีพกั  

 
 

4.2 ตวัอยา่งรูปภาพกิจกรรมสันทนาการ 
  

  2)กิจกรรมปาร์ต้ียามค ่าคืน คือ การร่วมรับประทานอาหารม้ือค ่า และมีกิจกรรม
ร้องร า และร่วมเล่นเกม 

 
 

4.3 ตวัอยา่งรูปภาพกิจกรรมยามค ่าคืน 



 
 

 

3.กิจกรรมความสนุกระหวา่งเดินทาง ร่วมเล่นเกมรับของรางวลั บนรถ รวมทั้งการบริการ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง การเสิร์ฟอาหารวา่ง น ้าผลไม ้ขนม 

 

 
 

4.4 ตวัอยา่งรูปภาพกิจกรรมบนรถระหวา่งเดินทาง 
 

4.การเตรียมอุปกรณ์ก่อนออกเดินทาง 
    1. อุปกรณ์ท่ีใชบ้นรถ 
   2. อุปกรณ์ท่ีใชท้  ากิจกรรมสันทนาการ 
   3. อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และอ่ืนๆ 

5.งานประชุมสัมมนา  
  1.รับลงทะเบียนหนา้งาน และน าลูกคา้เขา้สู่งาน    

 
 

6.1 ตวัอยา่งรูปภาพการดูแลงานสัมมนา 



 
 

 

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน 
  3. รับมอบหมายงานคุมงานเบ้ืองหลงั แสง สี เสียง เวที 
 

6.กลุ่มลูกคา้ตวัอยา่ง 
 

 
 

6.1 บริษทั กระทิงแดง จ ากดั จ.กรุงเทพ สาขา พระราม 2 งานท่องเท่ียวประจ าปีของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ไวนิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประวตัิผู้จัดท า 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 
 

 
 

รหสันกัศึกษา : 5304400016 
ช่ือ – นามสกุล : นาย นที ป้ันงาม 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สาขา  : การท่องเท่ียว และการโรงแรม 
ท่ีอยู ่  : บา้นเลขท่ี 1120/11หมู่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง   

จ.กาญจนบุรี 71110 
เบอร์โทร : 084-7322749 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

รหสันกัศึกษา : 5604400044 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาว ปิยรัตน์ โตสัจจะ 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สาขา  : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่  : บา้นเลขท่ี 51/124 ม.2 ต. ท่าตลาด อ.สามพราน  

จ.นครปฐม  73110 
เบอร์โทร : 095-2396864 

 
 
 
 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ



