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ABSTRACT 

Tangmo Tour Co., Ltd. has operated the full-integrated tourism and related services including 

offering new services to the customers. The Company has emphasized on distinctly serving  

the customers to make them feel valued by concerning the customers’ needs and maximum 

satisfaction. Firstly, the author decided to conduct the need analysis of the customers and it was 

found that they request for new choices through air traveling during the New Year festival. 

Therefore, in order to increase the choices for customers when deciding to travel, the author 

decided to study and explore the new routes in Nakhon Phanom and Bueng Kan provinces. Then, 

gather the data about tourist attractions, restaurants, and hotels in Nakhon Phanom and Bueng 

Kan and create a new tour program titled “Nakhon Phanom and Bueng Kan-Isan land that 

everyone should visit”. With this program, the customers will travel to various places within  

3 days 2 nights such as Wat Phu Thok, Beung Khong Lhong, Kang A-hong, Hin Sam Wan, 

Prathat Tha U-thain, Lung Ho’s house, Pra That Phanom, Pra That Renu Nakhon, and Pra that Sri 

Khun. This new developed tour program costs 11,900 baht and would be promoted through the 

Company’s site at www.Tangmotour.com to inform program’s details would like to travel in Isan 

(Northeast) trip and use the Company’s services.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ราชอาณาจกัรไทย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีขนาดใหญ่ 
เป็นอนัดบัท่ี 50 ของโลก และเป็นอนัดบัท่ี 12 ของทวีปเอเชีย ทิศเหนือ ติดกบัประเทศพม่า และ  
สปป.ลาว จุดสูงสุดอยู่ท่ี  อ  าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ทิศใต้  ติดกับประเทศมาเลเซียและ 
ทะเลอ่าวไทย จุดต ่าสุดอยู่ท่ี อ  าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ทิศตะวันออก ติดกบัประเทศกมัพูชาและ 
สปป.ลาว จุดตะวันออกสุดอยู่ ท่ี  อ  า เภอศรีเ มืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก  
ติดกบัประเทศพม่าและทะเลอนัดามนั จุดตะวนัตกสุดอยูท่ี่ อ  าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 เ น่ืองจากประเทศไทยนั้ นมีสถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ีสวยงามมากมาย ท าให้ในแต่ละปี 
มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย มากกวา่ 30 ลา้นคน [1] 
อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ทั้งปี แต่ช่วงท่ีเป็นฤดูหนาว นักท่องเท่ียว 
ส่วนใหญ่ นิยมเดินทางไปชมหมอก ชมพระอาทิตยข้ึ์น – ลง และสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปคือ 
ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน ซ่ึงทางภาคเหนือจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวมากถึง 
21,041,000 คน [1] แต่ภาคอีสานจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวเพียง 17,694,655 คน [1]  

ซ่ึ งสา เหตุ ท่ีท าให้ มีนักท่อง เ ท่ียว เ ดินทางไปภาคอีสานน้อยกว่านั้ น  เพราะการขนส่ง  
การเดินทางท่ีไม่สะดวก เส้นทางท่องเท่ียวของแต่ละสถานท่ีมีความห่างไกล อีกทั้งส่ิงอ านวยความ
สะดวกบางอยา่งก็ยงัไม่ไดรั้บการพฒันา 

 ในปัจจุบนัทางบริษทัไดจ้ดัท าเส้นทางทางการท่องเท่ียวทั้งหมด 27 เส้นทาง ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เน้นเส้นทางภาคเหนือ เพราะช่วงเวลาท่ีท าการขายคือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงกระแสของ 
การท่องเท่ียวในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยนั้น นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียวทาง
ภาคเหนือมากกว่าภาคอ่ืนๆ แต่จะมีนักท่องเท่ียวบางส่วนเท่านั้นท่ีต้องการเท่ียวตามภาคต่างๆ  
แ ต่ ด้ ว ย โป รแก รมก า รท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ ก า ร ร อ ง รั บนั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใน จ า น วน ท่ี จ า กั ด  
ท าให้นักท่องเท่ียวมีตัวเลือกท่ีน้อยลง ท าให้ผู ้จ ัดท าได้ตระหนักถึงว่า ควรสร้างเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นการเพิ่มตวัเลือกให้กบัลูกคา้ และยงัเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้กบั
ทางบริษทัอีกดว้ย  
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จากปัญหาและโอกาสขา้งตน้ผูจ้ดัท า จึงไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั

มาปรับใช้ และไดจ้ดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวภายใต ้โครงงาน “นครพนม – บึงกาฬ แดนอีสาน 

ท่ีค ร้ังหน่ึงต้องไปเยือน” ข้ึน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  เ น่ืองจากผู ้จ ัดท าพบว่า เ ป็นเส้นทาง 

ท่ีน่าสนใจ และมีศกัยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต รวมไปถึงเป็นการสร้างตวัเลือกในการ

เลือกเดินทางท่องเท่ียวทางภาคอีสานในช่วงปีใหม่ให้กับลูกค้า เพราะช่วงปีใหม่เส้นทางการ

ท่องเท่ียวของทางบริษทัส่วนใหญ่เป็นเส้นทางทางภาคเหนือ นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างรายได้

และสร้างเส้นทางทางการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ทางภาคอีสานให้กบัทางบริษทัไดอี้กดว้ย เพราะ  

ในปัจจุบนันั้นทางบริษทัมีเส้นทางทางภาคอีสานมีเพียง 4 เส้นทางเท่านั้น อีกทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ ของทั้งสองจงัหวดัท่ีผูจ้ดัท าไดก้  าหนดข้ึนนั้น ยงัเป็นสถานท่ีเปิดใหม่และยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกั 

มากนกั จึงเปรียบเสมือนเป็นการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ ดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

 1.2.1 เพื่อศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในเส้นทางจงัหวดันครพนมและจงัหวดับึงกาฬ 
 1.2.2 เพื่อสร้างโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวในเส้นทางจงัหวดันครพนมและจงัหวดั 
บึงกาฬ 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 

 1.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 
  - สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั แตงโมทวัร์ จ  ากดั 
 1.3.2 ขอบเขตของประชากร 
  - นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางท่องเท่ียวในเส้นทาง “นครพนม – บึงกาฬ”  
 1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลา 
  - ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

  - ศึกษาค้นควา้ข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงท่ีพกั ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจดัท าโครงการ จากฐานขอ้มูลของทางบริษทั  
  - ศึกษาวธีิในการจดัท าโปรแกรมการเดินทางจาก พนกังานบริษทั แตงโมทวัร์ จ  ากดั 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ   

 1.4.1 สามารถสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนใหก้บับริษทั 
 1.4.2 สามารถเพิ่มเส้นทางทางการท่องเท่ียวทางภาคอีสานใหก้บันกัท่องเท่ียวไดมี้ทางเลือก
ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 1.4.3 สามารถสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความตอ้งการไดต้รงตามวตัถุประสงค์
ของลูกคา้ได ้
 1.4.4 สามารถเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไปท่องเท่ียวภาคอีสานมากข้ึน 
 1.4.5 สามารถท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกักบัสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ของจงัหวดับึงกาฬ 
 1.4.6 สามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน เพราะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยอืนเพิ่มข้ึน 
 1.4.7 สามารถท าให้ผูจ้ดัท า ได้มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท าเส้นทาง และได้ศึกษาเก่ียวกบั
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการน าเสนอโครงการ “นครพนม-บึงกาฬ แดนอีสานท่ีคร้ังหน่ึงต้องไปเยือน”  

ทางผูจ้ดัท า จึงไดศึ้กษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

 2.2 ประเทศไทย และขอ้มูลพื้นฐานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 2.3 การจดัโปรแกรมน าเท่ียว 

 2.4 การคิดตน้ทุนและราคาขาย 

2.1 ทฤษฎีเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 

 2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

         ในพจนานุกรมการท่องเท่ียว (The Dictionary of Tourism) ไดใ้ห้ความหมาย 

การเดินทางไวว้า่ “การเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปสู่สถานท่ีหน่ึงโดยใชว้ิธีการและวตัถุประสงคใ์น

การเดินทางต่างกนั หรือบางคร้ังเม่ือเดินทางแลว้ไม่กลบัมายงัสถานท่ีเดิม” (Stevens, 1990:3) หรือ

การเดินทาง คือการออกจากสถานท่ีหน่ึงไปสู่สถานท่ีอ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบา้นตามปกติ

และการเดินทางเพื่อไปอาศยัท่ีอ่ืน (Gee, Choy and Makems, 1984,4) 

  การท่องเท่ียว หมายถึง ความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากความเก่ียวขอ้งซ่ีงกนัและกนั

ระหว่าง นักท่องเท่ียว ผู ้จ ัดบริการด้านการท่องเท่ียว หน่วยงานของรัฐบาลในท้องถ่ิน และ

ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ประการดงักล่าวแลว้ 

ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ (Coltman,1989:3) 

  การท่องเท่ียว คือ การท่ีคนเดินทางออกจากท่ีพกั หรือท่ีท างาน ไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ 

ในระยะเวลาสั้นๆ และคนเหล่าน้ีจะท ากิจกรรมต่างๆ หรือพกัอาศยัชัว่คราวระหวา่งการท่องเท่ียว 

ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง คือตอ้งการไปเยีย่มญาติมิตร หรือท่องเท่ียว (Holloway, 1983:3) 

  การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออกจากบา้นพกัเป็นการชั่วคราว ระยะเวลา

สั้นๆ เพื่อไปเยีย่มญาติมิตร หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ทางดา้นการท่องเท่ียว เช่น การพกัผอ่น เล่นกีฬา 

การประชุมสัมมนา ฯลฯ (Davidson, 1993:2) 

  จากความหมายของการท่องเท่ียวดงักล่าวแลว้ แสดงให้เห็นวา่ การท่องเท่ียวตอ้งมี

การเดินทางออกจากท่ีพกัเป็นการชัว่คราว เพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เยี่ยมญาติ หรือวตัถุประสงค์อ่ืน
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แต่มิใช้การประกอบอาชีพ และการตั้งถ่ินฐานเป็นการถาวร (ม.ล.ตุย้ ชุมสาย และ ญิบพนัพรหม 

โยธี, 2527:6) 

 2.1.2 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่ว 

  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวของคนเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ 

1.การท่องเท่ียวในวนัหยุดพกั เช่น การเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ และการเดินทาง 

ไปเยีย่มญาติมิตร 

2.การท่องเท่ียวทางดา้นธุรกิจ เช่น การเดินทางเพื่อการประชุม สัมมนา ฯลฯ 

3.การท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุขภาพ การเล่นกีฬา การ

ศาสนา ฯลฯ (Holloway, 1983:6) 

เดวิดสัน (Davidson, 1993:2-4) ได้อธิบายวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียวไว ้ 

3 ประการ เช่นเดียวกนั 

1.การท่องเท่ียวในเวลาวา่ง แบ่งออกตามวตัถุประสงคห์ลกัไดด้งัน้ี 

1.1 การท่องเท่ียวในวนัหยดุ เช่น การเดินทางไปพกัผอ่นในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

1.2 การเล่นกีฬา เช่น การข่ีมา้ การล่องเรือ ฯลฯ 

1.3 การท่องเท่ียวเพื่อชมศิลปวฒันธรรม 

1.4 การเยีย่มญาติมิตร 

 2.การท่องเท่ียวทางธุรกิจ แบ่งออกตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

  2.1 การท่องเท่ียวเพื่อการติดต่อทางด้านธุรกิจ เช่น การเดินทางเพื่อไปเยี่ยมชม

สินคา้ หรือซ้ือสินคา้ 

  2.2 การท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มชมการแสดงสินคา้ หรือ การแสดงนิทรรศการ 

  2.3 การประชุมทางดา้นธุรกิจ 

 3.การท่องเท่ียววตัถุประสงค์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การศึกษาเล่าเรียนในระยะเวลาสั้ นๆ ประมาณ 

ไม่เกิน 2 เดือน การท่องเท่ียวเพื่อรักษาสุขภาพ เช่น การอาบน ้าแร่ การท่องเท่ียวเพื่อศาสนกิจ 

 จากวตัถุประสงค์ของการท่องเท่ียว ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า การท่องเท่ียวมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ การติดต่อทางธุรกิจ หรือ วตัถุประสงคอ่ื์นๆ แต่การท่องเท่ียว 

ตอ้งเป็นการเดินทางชัว่คราว ไม่ใช่ประกอบอาชีพถาวร และไม่เป็นการถูกบงัคบัตอ้งเดินทางดว้ย

ความสมคัรใจ 
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 การท่องเท่ียวจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้นั้น แหล่งท่องเท่ียวต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญั  

3 ประการ ไดแ้ก่  

 1. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงดึงดูดใจเกิดจากสถานท่ี (Sites) และเหตุการณ์ (Event) ซ่ึง

สถานท่ีอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างข้ึน 

 2. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ความสะดวกสบายท าให้นักท่องเท่ียว หรือ 

คนเดินทางเขา้ไปถึงสถานท่ีไดร้วดเร็ว ปลอดภยั และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการก่อสร้าง

ปัจจยัพื้นฐานในการผลิต (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค 

เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในแหล่งท่องเท่ียว 

 3. การเข้าไปถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเท่ียวต้องมีระบบการขนส่ง 

(Transportation) ซ่ึงประกอบดว้ย เส้นทาง พาหนะ สถานี และผูป้ระกอบการ  

 

2.2 ประเทศไทย และข้อมูลพืน้ฐานของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ราชอาณาจกัรไทย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีขนาดใหญ่ 

เป็นอนัดบัท่ี 50 ของโลก และเป็นอนัดบัท่ี 12 ของทวีปเอเชีย ทิศเหนือ ติดกบัประเทศพม่า และ 

สปป.ลาว จุดสูงสุดอยู่ท่ี  อ  าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย ทิศใต้  ติดกับประเทศมาเลเซียและ 

ทะเลอ่าวไทย จุดต ่าสุดอยู่ท่ี อ  าเภอเบตง จงัหวดัยะลา ทิศตะวันออก ติดกบัประเทศกมัพูชาและ 

สปป.ลาว จุดตะวันออกสุดอยู่ ท่ี  อ  า เภอศรีเ มืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก  

ติดกบัประเทศพม่าและทะเลอนัดามนั จุดตะวนัตกสุดอยูท่ี่ อ  าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ประเทศไทยมีทั้งหมด 77 จงัหวดั แบ่งภูมิภาคตามการท่องเท่ียวออกเป็น 5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ ภาคใต ้

ภาคอีสาน  มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต ऐशान  aiśāna  แปลว่า 

"ตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็นภูมิภาคหน่ึงในประเทศไทย ตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร  

ทิศเหนือ มีแม่น ้ าโขงกั้ นประเทศลาว ทิศใต้ มีเทือกเขาพนมดงรักกั้ นประเทศกัมพูชา และ 

ทิศตะวนัตก มีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเยน็เป็นแนวกั้นแยกจากภาคกลาง  

ภาคอีสาน มีเน้ือท่ีมากท่ีสุดของประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือ 

มีเน้ือท่ีร้อยละ 33.17 เทียบไดก้บั หน่ึงในสามของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศไทย จดัว่าเป็นพื้นท่ี 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีทั้งหมด 20 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัอุบลราชธานี  
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จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัอุดรธานี จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดัสกลนคร จงัหวดักาฬสินธ์ จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดันครพนม จงัหวดัเลย 

จงัหวดัยโสธร จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล าภู จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดัอ านาจเจริญ และ

จงัหวดัมุกดาหาร อีกทั้งทางภาคอีสานยงัมีเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดคือ ยอดภูลมโล ภูหลวง และภูกระดึง 

ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าสายส าคญัของชาวอีสานในหลายจงัหวดัดว้ยกนั เช่น แม่น ้ าห้วยหลวง 

แม่น ้าชี แม่น ้าพอง แม่น ้าเลย แม่น ้าพรม แม่น ้ามูล แม่น ้าสงคราม 

ภาษาหลกัของภาคน้ี คือ ภาษาอีสาน ซ่ึงเป็นภาษาอีสานส าเนียงหน่ึงทางฝ่ังขวาแม่น ้ าโขง 

ส่วนภาษาไทยนิยมใช้กันทัว่ไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และจงัหวดันครราชสีมา แต่ไม่ถือเป็น 

ภาษาหลกั ขณะเดียวกนัยงัมีภาษาเขมรท่ีใชก้นัมากในบริเวณอีสานใต ้นอกจากน้ียงัมีภาษาถ่ินอ่ืน ๆ 

อีกมาก เช่น ภาษาผูไ้ท ภาษาโส้ ภาษาไทโคราช ภาษากวย (ส่วย) ภาษาแสก ภาษาข่า ภาษากะเลิง 

ภาษาโยย้ ภาษายอ้ เป็นตน้ ภาคอีสานยงัมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุดของประเทศ เช่น 

อาหาร ภาษา อักษร เช่น อักษรไทน้อย ดนตรีหมอล า ดนตรีกันตรึม ดนตรีเจรียง และศิลปะ 

การฟ้อนร า การเซ้ิง ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เป็นตน้ 

2.2.1 ข้อมูลพิน้ฐานจังหวดันครพนม 

  2.2.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดันครพนม 

   2.2.1.1.1 ตราประจ าจังหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 2.1 ตราประจ าจงัหวดันครพนม 
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2.2.1.1.2 ค าขวญัประจ าจังหวดันครพนม 

พระธาตุพนมค่าล ้า วฒันธรรมหลากหลาย เรณูผูไ้ท เรือไฟโสภา งามตาฝ่ังโขง 

2.2.1.1.3 ต้นไม้ประจ าจังหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นกันเกรา เป็นไม้ยืนต้นสูง 10–15 เมตร ใบเป็นใบเด่ียวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี  

เน้ือใบบางแต่เหนียว ปลายใบแหลมยาว โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมนั  

ทอ้งใบสีจางกว่า กา้นใบยาว มีหูใบระหว่างกา้นใบคลา้ยรูปถว้ยเล็กๆ ออกดอกเป็นช่อท่ีปลายก่ิง

และซอกใบตอนปลายก่ิง เม่ือเร่ิมบานกลีบดอกสีขาว ต่อมาเปล่ียนเป็นสีเหลืองมีกล่ินหอม  

ออกดอกระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ผล เป็นผลสดทรงกลม มีต่ิงแหลมสั้ นติดอยู่ท่ีปลาย  

สีส้มอมเหลือง แลว้เปล่ียนเป็นสีแดงเม่ือผลแก่ 

2.2.1.2 ประวติั 

จงัหวดันครพนม เป็นจงัหวดัเล็ก ๆ ริมฝ่ังแม่น ้ าโขง ในดินแดนท่ีราบสูง อดีตเคยเป็น

ศูนยก์ลางของอาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์อนัรุ่งเรือง ตอนแรกตวัเมืองตั้งอยู่ทางฝ่ังซ้ายของล าน ้ าโขง 

(ฝ่ังลาว) บริเวณทางใตป้ากเซบั้งไฟ ตรงขา้มกบัอ าเภอพระธาตุพนมในปัจจุบนั ตามอุรังคนิทาน

หรือต านานพระธาตุพนม (พิสดาร) ของพระธรรมราชานุวตัร อดีตเจ้าอาวาสวดัพระธาตุพนม  

ไดเ้รียบเรียงไวต้อนหน่ึงว่า สมยัพุทธกาลพระพุทธเจา้ไดเ้สด็จมาโปรดสัตวท่ี์แควน้ศรีโคตรบูรณ์  

มีพุทธท านายว่าเม่ือพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว เมืองศรีโคตรบูรณ์จะยา้ยไปตั้งท่ี “ป่าไม้รวก”  

มีนามว่า “เมืองมรุกขนคร” ซ่ึงสันนิษฐานกันว่าหมายถึง เมืองท่ีอยู่ในดงไม้รวก ตามสภาพ 

ภูมิประเทศท่ีสร้างบา้นแปงเมืองนั้นเอง  

รูปท่ี 2.2  ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดันครพนม (ตน้กนัเกรา) 
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ประมาณ พ.ศ.500 สมยัพญาสุมิตรธรรม ผูค้รองเมืองมรุกขนคร เป็นกษตัริยผ์ูมี้จิตศรัทธา

ต่อพระพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ มีการบูรณะพระธาตุพนมข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยก่อพระลานอูบมุง 

ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 แลว้สร้างก าแพงลอ้มรอบมีงานฉลองสมโภชอยา่งมโหฬาร ซ่ึงพระอุรังคธาตุได้

แสดงปาฎิหารย์อัศจรรย์ยิ่ง ท าให้พญาสุมิตรธรรมบังเกิดความปิติโสมนัสมาก นอกจากจะ 

ถวายทรัพยสิ์นมีค่ามากมายเป็นพุทธบูชาแล้ว ยงัมอบหมายให้หมู่บา้นทั้ง 7 แห่งในเขตแดนนั้น  

เป็นผู ้ดูแลรักษาองค์พระธาตุ หลังจากพญาสุมิตรธรรม มีผู ้ครองนครต่อมาอีก 2 พระองค ์ 

ก็เกิดเหตุอาเพศแก่อาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์ จนกลายเป็นเมืองร้าง  

กระทัง่ถึง พ.ศ.1800 เจา้ศรีโคตรบูรณ์ได้สร้างเมืองมรุกขนครข้ึนใหม่ ใต้เมืองท่าแขก 

บนฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขง ใน พ.ศ. 2057 สมัยพระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิศราชธานีศรีโคตรบูรณ์ 

ได้เปล่ียนช่ือเมืองใหม่กลายเป็น เมืองศรีโคตรบรูณ์ ตรงตามช่ืออาณาจักรเดิม ในสมัยน้ี 

ยงัมีการบูรณปฎิสังขรณ์พระธาตุพนมเร่ือยมาจนถึง พ.ศ.2280 พระธรรมราชาเจา้เมืองศรีโคตรบูรณ์

องค์สุดท้าย ได้ยา้ยเมืองมาตั้ งบนฝ่ังขวา (ฝ่ังไทย) เยื้องเมืองเก่าไปทางเหนือแล้วขนานนาม 

เมืองใหม่ว่า เมืองนคร จากนั้นมีการโยกยา้ยชุมชนเมืองอีกหลายคร้ัง เม่ือ พ.ศ.2321 ในรัชกาล

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีการยา้ยเมืองมาตั้งท่ีบ้านหนองจนัทร์ ห่างข้ึนไปทางเหนือ 

ประมาณ 52 กิโลเมตร  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2333 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

รัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองนครก็ไดข้อข้ึนตรงต่อกรุงเทพมหานคร โดยพระองคท์รง

พระราชทานนามใหม่ข้ึนว่า นครพนม ช่ือนครพนมนั้น มีขอ้สันนิษฐานประการหน่ึงวา่ เมืองนคร

เคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อน และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ จึงไดใ้ช้ช่ือว่า นคร ส่วนค าว่า 

พนม ก็มาจากพระธาตุพนม ปูชนียสถานท่ีอยูคู่่บา้นคู่เมืองมาชา้นาน หรืออีกนยัหน่ึงคือ  

เดิมเมืองมรุกขนครตั้งอยู่ทางฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงในบริเวณท่ีมีภูเขาสลบัซับซ้อน จึงน าค าว่า 

พนม ซ่ึงแปลวา่ภูเขามาใช ้นครพนม จึงหมายความถึง เมืองแห่งภูเขา นั้นเอง 

2.2.1.3 อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดับึงกาฬ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัประเทศลาว โดยมีแม่น ้ าโขง

ไหลกั้นพรมแดน ทิศใต ้ติดต่อกบัจงัหวดัมุกดาหาร ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัจงัหวดัสกลนคร 
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2.2.1.4 สภาพภูมิประเทศ 

สภาพโดยทัว่ไปของจงัหวดันครพนมเป็นท่ีราบลุ่ม มีท่ีราบสูงและภูเขา มีแม่น ้ าสายสั้น ๆ 

เป็นสาขายอ่ยแยกจากแม่น ้าโขง มาหล่อเล้ียงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นท่ี พื้นท่ีส่วนใหญ่มีแม่น ้ า

โขงไหลผ่าน นครพนมจึงนับว่าเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งน ้ า ท่ีสมบูรณ์มาก จังหวัดนครพนม 

มีจุดผ่านแดนไปประเทศลาว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรน 4 จุด  

จุดผ่านแดนท่ีส าคญัและเป็นสากล คือ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 ซ่ึงเป็นประตู 

ไปสู่อินโดจีน 

2.2.1.5 สถานท่ีท่องเท่ียว 

2.2.1.5.1 วดัโอกาสศรีบวับาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งอยู่ริมฝ่ังโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองมาแต่โบราณ บริเวณกลาง

วดัจะมีหอประดิษฐานพระต้ิวกบัพระเทียมอยู่คู่กนั พระต้ิวจะประทบัอยู่ด้านขวาของพระเทียม  

พระต้ิว เป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวชิยั ท าดว้ยไมติ้้วบุทองค า ขนาดหนา้ตกั กวา้ง 30 เซนติเมตร 

สูง 60 เซนติเมตร สร้างโดยเจา้ผูค้รองนครศรีโคตรบูร เม่ือ พ.ศ. 1328 ส่วนพระเทียม มีลกัษณะและ

ขนาดเดียวกบัพระต้ิว สร้างในสมยัพระเจา้ขติัยวงศา และมีการสมโภชให้พระต้ิวและพระเทียม  

เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองสืบมาจนถึงปัจจุบนั               

  

รูปท่ี 2.3  วดัโอภาสศรีบวับาน 
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2.2.1.5.2 วดัศรีเทพประดิษฐาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2402 ภายในโบสถมี์จิตรกรรมฝาผนงัรูปพุทธประวติัท่ีสวยงาม และเป็น

ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคญั คือ พระแสง ตามต านานเล่าวา่สร้างข้ึนพร้อมกบัพระสุกและหลวง

พอ่พระใส (วดัโพธ์ิชยั จงัหวดัหนองคาย) ขา้ง ๆ โบสถ์มีเจดียบ์รรจุอฐิัของหลวงปู่ จนัทร์ (พระเทพ

สิทธาจารย)์ พระเกจิอาจารยท่ี์ชาวนครพนมเคารพนบัถือ ส่วนรูปป้ันนั้นจะอยูใ่นตึกเทพสิทธารามท่ี

สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2464 ซ่ึงได้รับรางวลัอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในดา้นปูชนียสถานและวดัวา

อาราม จากสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ 

2.2.1.5.3 โบสถน์กับุญอนันา หนองแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอทวัร์ น าลาภ อธิการโบสถ์ วดันกับุญอนันาหนองแสง

เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองนานาชาติท่ีมีคนหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแปลกตา 

ในช่วงก่อนวนัคริสตม์าส ชาวคริสตแ์ต่ละชุมชนจะประดิษฐด์าวรูปแบบต่าง ๆ แลว้แห่มารวมกนัไว้

ท่ีน่ี 

รูปท่ี 2.4  วดัศรีเทพประดิษฐาราม 

รูปท่ี 2.5  โบสถน์กับุญอนันา หนองแสง 
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2.2.1.5.4 เข่ือนหนา้เมืองนครพนม  ถนนสุนทรวจิิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข่ือนหน้าเมืองนครพนมหรือถนนริมฝ่ังโขงของตัวเมืองนครพนม เลียบขนานกับ 

แม่น ้ าโขงสองฟาก ฝ่ัง  ฝ่ั ง ท่ี ติดกับแม่น ้ าโขงเ ป็นลานโล่งกว้าง  มีต้นไม้ร่ม ร่ืนสวยงาม  

เป็นจุดชมทิวทศัน์แม่น ้ าโขง ส่วนย่านตวัเมืองเก่า มีอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ ทั้งตึกสถาปัตยกรรม

แบบฝร่ังท่ีได้รับอิทธิพลจากฝร่ังเศสและแบบท้องถ่ินท่ีสวยงาม  ถนนสายน้ีจึงเหมาะอย่างยิ่ง 

ท่ีจะชวนให้นกัท่องเท่ียวไดม้าป่ันจกัรยานเลียบริมโขง เท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในตวั

เมืองนครพนม ในช่วงเยน็บริเวณหนา้ตลาดอินโดจีน จะมีเรือบริการน าเท่ียวของเทศบาลให้บริการ

ล่องเรือน าชมสองฝ่ังโขง บริเวณลานกันเกรายงัใช้เป็นสถานท่ีจดังานและกิจกรรมต่างๆ อาทิ  

พิธีท าบุญตกับาตรท่ีทางเทศบาลจดัให้มีข้ึนทุกวนัพระ งานลอยกระทง งานฉลองเทศกาลปีใหม่ 

งานตรุษจีน- เวียดนาม งานประเพณีไหลเรือไฟ เป็นตน้ เป็นลานกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถ 

มาเดินเล่นถ่ายภาพ ชมววิทิวทศัน์ และท าบุญตกับาตรในยามเชา้ 

2.2.1.5.5 บา้นลุงโฮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6  เขื่อนหนา้เมืองนครพนม 

รูปท่ี 2.7  บา้นลุงโฮ 
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อดีตเป็นบา้นพกัของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ท่ีเคยล้ีภยัการเมือง

มาอาศยัอยูใ่นเมืองนครพนม พ.ศ. 2466 - 2472 ปัจจุบนัมีการอนุรักษใ์ห้คงเดิม รวมทั้งจดัแสดง

ประวติัและเคร่ืองใชส้อยส่วนตวัของท่านใหไ้ดช้มและศึกษา 

2.2.1.5.6 อควาเรียมปลาแม่น ้าโขง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นแหล่งรวบรวมพนัธ์ุปลาแม่น ้ าโขง แม่น ้ าสงคราม และแม่น ้ าก ่า ซ่ึงเป็นแม่น ้ าส าคญั 

ของนครพนม รวมกว่า 96 ชนิดท่ีหายาก ให้ไดช้มกนัอย่างใกล้ชิดในอุโมงค์ลอดขนาดใหญ่ เช่น

ปลาบึก ปลาแข้ ปลาเสือตอ ปลากระเบนน ้ าจืด ปลาเลิม ค่าบริการเข้าชม ผู ้ใหญ่ 20 บาท  

เด็ก 10 บาท  

2.2.1.5.7 หาดทรายทองศรีโคตรบูร 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นหาดทรายน ้ าจืดท่ีสวยงามแห่งหน่ึงในภาคอีสาน ในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพนัธ์-

พฤษภาคม) หาดทรายจะยื่นออกไปกลางล าน ้ าโขง โดยจะอยู่ตรงขา้มกับท่ีท าการแขวงค าม่วน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เหมาะส าหรับเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและชม

ความงามของธรรมชาติ 

รูปท่ี 2.8  อควาเรียมปลาแม่น ้ าโขง 

รูปท่ี 2.9  หาดทรายทองศรีโคตรบูร 
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2.2.1.5.8 พระธาตุท่าอุเทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ท่ีบ้านท่าอุเทน  ใกล้กับท่ีว่าการอ าเภอท่าอุเทน องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผงั 

รูปส่ีเหล่ียมคลา้ยพระธาตุพนม  สร้างเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นท่ี 2 

สร้างครอบอุโมงค ์ชั้นท่ี 3 คือ เจดียอ์งคใ์หญ่ สูงประมาณ 15 เมตร พระธาตุน้ีเป็นปูชนียสถานอนั

ส าคัญยิ่งองค์หน่ึง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซ่ึงพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจาก 

เมืองยา่งกุง้ จะมีงานนมสัการพระธาตุในวนัข้ึน 13 ค  ่า ถึงแรม 1 ค  ่า เดือน 4 ของทุกปี 

2.2.1.5.9 พระธาตุพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธาตุประจ าวนัเกิดผูท่ี้เกิดวนัอาทิตย ์และผูท่ี้เกิดปีวอก พระธาตุพนมสร้างข้ึนระหวา่ง 

พ.ศ. 1200 - 1400 ตามต านานกล่าววา่ผูส้ร้างคือ พระมหากสัสปะ พระอรหนัต ์500 องค ์และทา้ว

พระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว ้

สถาปัตยกรรมมีแหล่งท่ีมาท่ีเดียวกนักบัปราสาทของขอม พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนยร์วม

จิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น แต่ยงัเป็นท่ีเคารพของชาวไทยภาคอ่ืน ๆ และชาวลาวอีกดว้ย  

รูปท่ี 2.10  พระธาตุท่าอุเทน 

รูปท่ี 2.11  พระธาตุพนม 
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2.2.1.5.10 พระธาตุเรณูนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัพระธาตุเรณู อยูห่่างจากพระธาตุพนม 15 กิโลเมตร เป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวผูไ้ทย ซ่ึงยงัคง

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินไวเ้ป็นอย่างดี อาทิ ธรรมเนียมการตอ้นรับด้วยการบายศรี 

สู่ขวญั การเล้ียงอาหารแบบพาแลง การฟ้อนร าผูไ้ทย นอกจากน้ียงัมีร้านจ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองและ

ของท่ีระลึกต่าง ๆ ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวและประชาชนจากจงัหวดัใกลเ้คียงอีกมากมาย  

2.2.1.5.11 วดัพระธาตุมหาชยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธาตุประจ าว ัน เกิดผู ้ท่ี เ กิดว ันพุธ  ประดิษฐานอยู่บ้านมหาชัย  ต าบลมหาชัย  

เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัยิ่งแห่งหน่ึง เพราะเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถ 

มีพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธ์ิ และพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สลกัจากไมต้น้สะเดาหวาน 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนงัอุโบสถแสดงพุทธประวติั มีลวดลายศิลปกรรม

ท่ีงดงามมากในภาคอีสาน  

  

รูปท่ี 2.12  พระธาตุเรณูนคร 

รูปท่ี 2.13  พระธาตุมหาชยั 
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2.2.1.5.12 พระธาตุประสิทธ์ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

พระธาตุประจ าว ันเกิดผู ้ท่ี เกิดว ันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ ท่ีว ัดพระธาตุประสิทธ์ิ  

ต าบลนาหวา้ ห่างจากอ าเภอเมืองนครพนมประมาณ 98 กิโลเมตร เป็นท่ีบรรจุพระอุรังคธาตุ 

ของพระพุทธเจา้ ประชาชนในทอ้งถ่ินและใกลเ้คียงเคารพนบัถือมาก 

  

2.2.2 ขอ้มูลพื้นฐานจงัหวดับึงกาฬ 

  2.2.2.1 ตราประจ าจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

  2.2.2.2 ค  าขวญัประจ าจงัหวดั 

ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล ้ ายางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น ้ าตกใสเจ็ดสี 

ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมสัการหลวงพอ่ใหญ่ ศูนยร์วมใจศาลสองนาง 

  

รูปท่ี 2.14  พระธาตุประสิทธ์ิ 

รูปท่ี 2.15  ตราประจ าจงัหวดับึงกาฬ 
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2.2.2..3 ตน้ไมป้ระจ าจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นสิรินธรวลัลี เป็นไม้เล้ือยเน้ือแข็งในสกุลชงโค ก่ิงอ่อนมีขนสีน ้ าตาลแดง เม่ือแก่  

เปลือกเถาเรียบ บิดตามยาวเล็กน้อย เน้ือไม้เม่ือตดัตามขวาง สีน ้ าตาลเข้มออกแดง มีลวดลาย 

สีน ้ าตาลอ่อนเป็นกลุ่มเหมือนกลีบดอกไม้ ดอกออกเป็นช่อสีน ้ าตาล ออกดอกตลอดปี แต่จะ 

บานมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 

2.2.3 ประวติั 

บึงกาฬ เ ดิมเป็น อ า เภอไชยบุรี ในเขตการปกครองของ จังหวัดนครพนม ซ่ึงมี 

ท่ีว่าการอ าเภอ ตั้ งอยู่ท่ีบริเวณปากน ้ าสงคราม ไชยบุรี เดิมช่ือ "เมืองไชยสุทธ์ิอุตมบุรี" อยู่ใน 

เขตการปกครองของเมืองเวียงจันทน์ ซ่ึงเป็นเมืองข้ึนของไทยในสมยันั้น ตามแผ่นศิลาจารึก 

ท่ีวดัไตรภูมินั้น ประวติัของเมืองไชยบุรี ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2351 หวัหนา้ชาวไทยญอ้ ช่ือ ทา้วหมอ้และ

นางสุนันทา ได้พาบุตรและบ่าวไพร่ อพยพโยกยา้ยผูค้นพลเมืองจากเมืองหงสา (ตั้ งอยู่ริมฝ่ัง 

แม่น ้ าโขง ตอนเหนือเมืองหลวงพระบาง) อพยพลงมาตามแม่น ้ าโขง ลงมาตั้งบา้นเรือนอยู่บริเวณ

ปากน ้ าสงครามในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้รวบรวมผูค้นมาสร้างเมืองใหม่ข้ึน และ 

ตั้งช่ือวา่ “เมืองไชยสุทธ์ิอุตมบุรี” และข้ึนตรงต่อเมืองเวยีงจนัทน์  

 "เมืองไชยสุทธ์ิอุตมบุรี" นั้นหมายถึงเมืองท่ีมีชัยชนะและอุดมสมบูรณ์ ท่ีได้ช่ืออย่างน้ี 

ก็เพราะว่า ในสมยัท่ีตั้งเมืองนั้นมีการท าสงครามระหว่างกรุงเทพฯ - เมืองเวียงจนัทน์ – ญวน 

อยูบ่่อยๆ ส าหรับเร่ืองความอุดมสมบูรณ์นั้นเล่ากนัวา่ ไชยบุรีเป็นเมืองท่ี "ในน ้ ามีปลา ในนามีขา้ว" 

อย่างอุดมสมบูรณ์เพราะตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าโขงและแม่น ้ าสงครามจึงจบัปลาไดอ้ย่างสะดวก และ

ไม่ได้พูดเกินความจริงเลยว่า สมยัเม่ือ 40-50 ปีท่ีผ่านมา ปลาในแม่น ้ าโขง แม่น ้ าสงครามมีมาก 

ขนาดท่ีเพียงแต่พายเรือเลียบไปตาม ริมฝ่ังน ้ าในเวลา ประมาณ 1 ทุ่มเป็นตน้ไป โดยพายไปเบาๆ 

รูปท่ี 2.16  ตน้สิรินธรวลัลี 
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พอไปถึงจุดใดจุดหน่ึงแล้วก็กระทึบเรือ หรือขย่มเรือให้มีเสียงดังก็มีปลา (ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 

ปลาสร้อย) ตกใจแล้วกระโดดเขา้ไปในเรือเองเป็นจ านวนมาก ท าอย่างน้ีไปประมาณ 1 ชั่วโมง

เท่านั้นก็ได้ปลาเหลือใช้แล้ว แจกญาติพี่น้อง แต่ภายหลงัมาเปล่ียนเป็น "ไชยบุรี" นั้นก็เพราะว่า 

ค่านิยมในเร่ืองภาษา หรือการใชภ้าษาในทอ้งถ่ินน้ี ไม่ชอบพุดค ายาวๆ เช่น "เมืองไชยสุทธ์ิอุตมบุรี" 

ก็ใชเ้พียงค า หวั กบั ทา้ย ส่วนกลางตดั ดงันั้นจึงเหลือเพียง "ไชยบุรี" เท่านั้น เพราะเรียกและจ าง่าย 

พ.ศ. 2457 มีประกาศพระบรมราชโองการ ลงวนัท่ี 6 เมษายน 2457 ปรับปรุงเขตอ าเภอ

ส าหรับการปกครองในมณฑลอุดรธานีได้กล่าวถึง อ าเภอไชยบุรี ท้องท่ีอ าเภอโพนพิสัยนั้ น  

ตามล าน ้ าของ(โขง) ไปทางใต้ราว 4,000 เส้น กรมการอ าเภอโพนพิสัย ดูงานไม่ทั่วถึงและ 

อ าเภอไชยบุรี ก็ตั้งอยู่ไกลอ าเภอท่าอุเทนเกินไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให ้

ตดัทอ้งท่ีอ าเภอโพนพิสัยตอนใต ้ไปรวมกบัทอ้งท่ีอ าเภอไชยบุรี และให้ยา้ยท่ีวา่การอ าเภอไชยบุรี

มาตั้งท่ีบา้นบึงกาญจน์จรดริมแม่น ้าของ(โขง) ฝ่ังตรงขา้มเมืองบริคนัฑ์ แขวงเวียงจนัทน์ เพราะเป็น

ศูนยก์ลางเหมาะแก่การปกครองทอ้งท่ีอ าเภอ และอ าเภอไชยบุรีก็ยงัคงข้ึนเมืองนครพนมตามเดิม 

คร้ันในปีต่อมา พ.ศ. 2459 มีประกาศพระบรมราชโองการเร่ือง โอนอ าเภอไชยบุรี ไปข้ึน

จังหวัดหนองคาย ลงว ันท่ี  22 มีนาคม 2459 มีความว่าทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทว่า 

อ าเภอไชยบุรี ซ่ึงเป็นอ าเภอข้ึนจงัหวดันครพนมเวลาน้ี ( พ.ศ. 2459) มีทอ้งท่ีและระยะทางห่างไกล

จากจงัหวดันครพนมมาก เป็นการล าบากแก่ราษฎรท่ีอยู่ในแขวงอ าเภอไชยบุรี ผูมี้กิจสุขทุกข ์

จะมายงัจงัหวดันครพนมและทั้งไม่เหมาะแก่การปกครอง จึงทรงพระราชด าริว่าสมควรจะโอน

อ าเภอไชยบุรี มาข้ึนจังหวดัหนองคาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอน 

อ าเภอไชยบุรีมาข้ึนจงัหวดัหนองคาย ตั้งแต่บดัน้ี (พ.ศ. 2459) เป็นตน้ไป 

พ.ศ. 2475 ขา้ราชการกระทรวงมหาดไทยท่านหน่ึงเดินทางมาตรวจราชการท่ีอ าเภอไชยบุรี 

จงัหวดัหนองคายพบว่า หมู่บา้นบึงกาญจน์ มีหนองน ้ าใหญ่แห่งหน่ึง กวา้งประมาณ 160 เมตร  

ยาวประมาณ 3,000 เมตร มีน ้ าขังตลอดปี  ชาวบ้านได้อาศัยน ้ าในบึงแห่ง น้ีบริโภคและ 

ใช้สอย ชาวบา้น เรียก "บึงกาญจน์" เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป จึงไดพ้ิจารณาและจดัท ารายงานไปยงั

กระทรวงมหาดไทย ขอเปล่ียนแปลงช่ืออ าเภอไชยบุรีเป็น "อ าเภอบึงกาญจน์" ตั้งแต่นั้นมา 

พ.ศ. 2477 ทางราชการไดพ้ิจารณาเห็นวา่ บึงกาญจน์ ซ่ึงแปลวา่น ้ าสีทองนั้น ไม่สอดคลอ้ง

กับสภาพความเป็นจริง เพราะน ้ าเป็นสีคล ้ าค่อนข้างด า จึงได้เปล่ียนช่ือใหม่ให้สอดคล้องกับ

ความหมาย และความเป็นจริงของน ้ าในบึงวา่ “บึงกาฬ” ทางการจึงไดเ้ปล่ียนช่ือ อ าเภอบึงกาญจน์ 

เป็น"อ าเภอบึงกาฬ" เพื่อความสะดวกและเข้าใจง่าย นายอ าเภอคนแรกคือ รองอ ามาตย์โท  
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พระบริบาลศุภกิจ (ค าสาย ศิริขนัธ์) ต่อมาได้แยกอ าเภอเซกา อ าเภอพรเจริญ อ าเภอศรีวิไล และ 

อ าเภอบุ่งคลา้ ออกจากอ าเภอบึงกาฬ ตามล าดบั 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการร้องขอให้จัดตั้ งเป็นจังหวดับึงกาฬ ตามข้อเสนอของ 

นายสุเมธ พรมพนัห่าว สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคเสรีธรรม จงัหวดัหนองคาย โดยแยกพื้นท่ี

อ าเภอบึงกาฬ อ าเภอปากคาด อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอพรเจริญ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง  

อ าเภอศรีวไิล และอ าเภอบุ่งคลา้ ออกจากจงัหวดัหนองคาย แต่กระทรวงมหาดไทย ยงัไม่มีแผนท่ีจะ

ยกฐานะอ าเภอบึงกาฬข้ึนเป็นจงัหวดั เพราะการจดัตั้งจงัหวดัใหม่เป็นการเพิ่มภาระดา้นงบประมาณ 

อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มก าลงัคนภาครัฐซ่ึงขดัมติคณะรัฐมนตรี  

จนกระทัง่ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร นายเทวฤทธ์ิ  

นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน พรรคกิจสังคม ไดต้ั้งกระทูถ้ามสดต่อนายกรัฐมนตรี เร่ืองการจดัตั้งจงัหวดั

บึงกาฬ และทางกระทรวงมหาดไทยเห็นดว้ย ก าลงัอยูใ่นกระบวนการน าเขา้เสนอต่อท่ีประชุม ครม. 

เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนส่งเร่ืองเขา้มาสู่สภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อเสนอเป็นกฎหมาย พ.ร.บ.

จดัตั้งจงัหวดับึงกาฬ ต่อไป 

ต่อมารัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

จึงถวายร่างพระราชบัญญัติให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลง 

พระปรมาภิไธย โดยทรงลงเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 น าประกาศเป็น "พระราชบญัญติั ตั้งจงัหวดั

บึงกาฬ พ.ศ. 2554" ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2554 และใช้บงัคบัในวนัรุ่งข้ึน 

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั มีวา่  

"...เ น่ืองจากจังหวัดหนองคาย เ ป็นจังหวัด ท่ี มีท้อง ท่ี ติดชายแดน และมีลักษณะ  

ภูมิประเทศเป็นแนวยาว ท าให้การติดต่อระหว่างอ าเภอท่ีห่างไกลและจังหวดั เป็นไปด้วย 

ความยากล าบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร  ดังนั้ น  เพื่อประโยชน์ 

ในการจดัระเบียบการปกครอง การรักษาความมัน่คง และการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในทอ้งท่ี สมควรแยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง 

อ าเภอปากคาด อ าเภอพรเจริญ และอ าเภอศรีวไิล จงัหวดัหนองคายออกจากการปกครองของจงัหวดั

หนองคาย รวมตั้งข้ึนเป็นจงัหวดับึงกาฬ จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี" 

ดงันั้น จงัหวดับึงกาฬ จึงเป็นจงัหวดัในประเทศไทย ท่ีจดัตั้งข้ึน ตามพระราชบญัญติัตั้งแต่

วนัท่ี 23 มีนาคม 2554 เป็นตน้ไป  
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2.2.4 อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัแขวงบอลิค าไซ ประเทศลาว ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัแขวงบอลิค าไซ 

ประเทศลาว และจังหวดันครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวดัสกลนคร ทิศตะวนัตก ติดต่อกับ 

แขวงบอลิค าไซ ประเทศลาว และจงัหวดัหนองคาย 

2.2.5 สภาพภูมิประเทศ 

จงัหวดับึงกาฬเป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ แวดลอ้มไปด้วยภูเขาและน ้ าตก 

ท่ีสวยงาม เช่น น ้ าตกเจ็ดสี, น ้ าตกตากชะแนน ท่ีอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูววั พื้นท่ีส่วนใหญ่ 

ในจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่ม 

2.2.6 สถานท่ีท่องเท่ียว 

2.2.6.1 เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์าภูววั (อ. บุ่งคลา้) ผืนป่าใหญ่ของ จ. บึงกาฬ

และเป็นป่าอนุรักษ์ท่ีสวยสมบูรณ์ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของภาคอีสาน ภายในพื้นท่ีมีน ้ าตกสวยงาม

หลายแห่ง เช่น น ้ าตกถ ้าฝุ่ น น ้ าตกเล็กๆ ท่ีเขา้ถึงสะดวกท่ีสุด บริเวณน ้ าตกมีเพิงถ ้าหลายแห่ง หรือ

น ้ าตกชะแนน น ้ าตกใหญ่ท่ีไหลลัดเลาะมาตามล าห้วย แล้วตกมาเป็นน ้ าตกสามชั้นอยู่ห่างกัน  

น ้าตกถ ้าพระ และน ้าตกเจด็สี เป็นตน้ 

   2.2.6.1.1 น ้าตกถ ้าฝุ่ น 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

รูปท่ี 2.17  น ้ าตกถ ้าฝุ่ น 
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2.2.6.1.2 น ้าตกชะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.1.3 น ้าตกภูถ ้าพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2.6.1.4 น ้าตกเจด็สี 

 

 

 

 

 

 

   

  

รูปท่ี 2.18  น ้ าตกชะแนน 

รูปท่ี 2.19  น ้ าตกภูถ ้าพระ 

รูปท่ี 2.20  น ้ าตกเจ็ดสี 
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2.2.6.2 บึงโขงหลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุนก โดยเฉพาะนกน ้ า

ท่ียา้ยถ่ินฐานเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้ งห่านป่า นกเป็ดน ้ า นกกระยาง นกกระเต็น มีจุดดูนก 

อยู่ดอนสวรรค์  ซ่ึง เ ป็นท่ีตั้ งของ ท่ีท าการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงย ัง มี 

หาดค าสมบูรณ์ท่ีมีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาว เป็นแหล่งพกัผ่อนและชมวิวทิวทัศน์  

มองเห็นภูลงักาเป็นฉากหลงั 

  2.2.6.3 วดัภูทอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นภูเขาหินทราย ท่ีมีวดัเจติยาคีรีวหิาร ตั้งอยูเ่ชิงเขา และมีสะพานไมส้ร้างวนเวียนข้ึนไปสู่

ยอดเขารวม 7 ชั้น เพื่อเป็นทางเดินข้ึนไปยงักุฏิและถ ้ าท่ีอยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงาม

ของภูมิประเทศเบ้ืองล่างไดไ้กลสุดลูกหูลูกตา ถา้ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสอาจมองไดไ้กลถึงเทือกเขา

ในเขตจงัหวดันครพนม 

  

รูปท่ี 2.21  บึงโขงหลง 

รูปท่ี 2.22  วดัภูทอก 
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2.2.6.4 แก่งอาฮง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นแก่งหินกลางล าน ้าโขง บริเวณหนา้วดัอาฮงศิลาวาส ถือวา่เป็นจุดท่ีแม่น ้ าโขงมีความลึก

ท่ีสุดไม่สามารถวดัความลึกได ้กระแสน ้าบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเช่ียวมากในฤดูน ้าหลากและ 

มีกระแสน ้ าไหลวนเป็น รูปกรวยขนาดใหญ่ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัว่าเป็น "สะดือแม่น ้ าโขง" 

แม่น ้ าโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกวา้งประมาณ 300 เมตร ในฤดูน ้ าลดและมีความกวา้งราว 400 

เมตร ในฤดูน ้าหลาก และจะสามารถมองเห็นแก่งไดใ้นช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคมของทุกปี  

2.2.6.5 หินสามวาฬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หินสามวาฬ หน่ึงในจุดสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของภูสิงห์ ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู มีลกัษณะเป็นหินขนาดใหญ่ 

ติดหน้าผาสูง แยกตวัเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี หน่ึงเดียวของโลก ความพิเศษของ 

หินสามวาฬอยูต่รงท่ี เม่ือมองดูจากระยะไกล หินสามกอ้นน้ีจะดูคลา้ยกบัฝงูครอบครัววาฬ  

  

รูปท่ี 2.23  แก่งอาฮง 

รูปท่ี 2.24  หินสามวาฬ 
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ท่ีประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซ่ึงเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน อีกทั้ง  

ท่ีน่ี ยงัเป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในภูสิงห์ ถึงแมว้่านักท่องเท่ียวจะสามารถเดินเทา้ข้ึนไป

ถ่ายรูปสวย ๆ ไดก้็จริง แต่ตอ้งไม่ลืมท่ีจะใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพราะไม่อยา่งนั้นอาจเดิน

ล่ืนตกหนา้ผา เป็นอนัตรายแก่ชีวติได ้

 

2.3 การจัดโปรแกรมน าเที่ยว 

 การจดัโปรแกรมน าเท่ียวจะตอ้งจดัใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้

นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการมากพอควร มิฉะนั้นการจดัน าเท่ียวจะประสบปัญหา 

การขาดทุน ดว้ยเหตุน้ี การจดัน าเท่ียวจึงตอ้งมีความเขา้ใจถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของลูกคา้ ซ่ึง

เราสามารถแบ่งพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวคนไทยออกเป็น 4 แบบคือ 

1. นกัท่องเท่ียวแบบวนัเสาร์-อาทิตย ์

 เป็นการท่องเท่ียวในวนัหยดุสุดสัปดาห์ ส าหรับผูท้  างานราชการหรือพนกังานของธนาคาร

หรือบริษทั นบัเป็นการท่องเท่ียวท่ีนิยมกนัมาก เน่ืองจากเป็นวนัหยุดพกัผ่อนสามารถเดินทางไป

เท่ียวสถานท่ีต่างๆไดต้ามใจชอบอาจจะเท่ียวแบบไปเชา้เยน็กลบั หรืออาจจะเท่ียวแบบ 2 วนั 1 คืนก็

ได ้ยิง่มีวนัหยดุนกัขตัฤกษใ์นวนัศุกร์ หรือวนัจนัทร์ ท าให้เกิดวนัหยุดยาวหรือ Long Weekend ยิ่งมี

การเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึนเท่านั้น 

 2. การท่องเท่ียวแบบเทศกาล 

 เป็นการท่องเท่ียวตามงานเทศกาลของจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยจะมี

เทศกาลตามจงัหวดัต่างๆ ใหท้่องเท่ียวทุกเดือน 

3. การท่องเท่ียวแบบฤดูกาล 

นบัเป็นการท่องเท่ียวท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวมากเช่นกนั ซ่ึงการท่องเท่ียวตามฤดูนั้น ก็จะ

แบ่งออกเป็นการท่องเท่ียวใน ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน 

4. การท่องเท่ียวตามโอกาส 

เป็นการท่องเท่ียวตามโอกาสท่ีตวัเองวา่งอยา่งมีความสุข สนุกสนาน ส่วนมากมกัเป็นการ

ลาหยดุยาว เช่น การหยุดพกัร้อน 5-10 วนั เพราะฉะนั้น จึงตอ้งท าการคน้หาขอ้มูลในการท่องเท่ียว

แลว้ค่อยวางโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้หมาะสม 
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องคป์ระกอบของการจดัน าเท่ียว 

การจัดน าเท่ียวเป็นการจัดการการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ด้วย

วตัถุประสงคต่์างกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. ธุรกิจน าเท่ียว หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีจดัน าเท่ียวประเภทต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ และ

ลกัษณะต่างๆ แลว้ขายใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มต่างๆ ตามความตอ้งการ ดว้ยการซ้ือบริการประเภท การ

ขนส่ง ท่ีพกั อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมในการท่องเท่ียว รวมไปถึง ค่าบริการของมคัคุเทศก ์

ค่าทิป ค่ายกกระเป๋า และค่าประกนัอุบติัเหตุ มาผลิตเป็นรายการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย แลว้ขายให้

นกัท่องเท่ียวในราคาท่ีถูกกวา่นกัท่องเท่ียวซ้ือเอง 

2. แหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว หมายถึง ส่ิงต่างๆ  

ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้งท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีสัมผสัไดแ้ละไม่สามารถ

สัมผสัได ้แต่สามารถรับรู้ไดจ้ากทางอ่ืน 

3. การขนส่ง หมายถึง การบริการเคล่ือนยา้ยนกัท่องเท่ียวจากท่ีอยูภู่มิล าเนาเดิมไปยงัแหล่ง

ท่องเท่ียวต่างๆ ดว้ยการคมนาคมขนส่งและยานพาหนะ 

4. ท่ีพกัแรม หมายถึง บริการท่ีพกัคา้งคืนชัว่คราวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในระหวา่งการเดินทาง

ท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ 

5. อาหารและแหล่งบนัเทิง หมายถึง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงแหล่งบนัเทิงต่างๆ 

ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในระหวา่งท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

6. สินค้าท่ีระลึก หมายถึง สินค้าท่ีนักท่องเท่ียวซ้ือในท้องถ่ินท่ีเข้าไปท่องเท่ียว เพื่อ

น าไปใชเ้องหรือเก็บไวเ้ป็นของท่ีระลึก หรือฝากญาติมิตร อนัเป็นการเตือนใจถึงถ่ินท่ีเคยไปเยอืน 

 

2.4 การคิดต้นทุนและราคาขาย 

การคิดราคาขาย เป็นกระบวนการพิจารณาต้นทุนและหาผลก าไรเพื่อก าหนดราคาขาย

(Pricing) เป็นส่ิงส าคญัประการแรก ๆ ของการจดัน าเท่ียวโดยบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายทุกอย่างท่ีใช ้

ในการจดัน าเท่ียวแต่ละคร้ัง จากจ านวนลูกค้าท่ีบริษทั ตั้งเป้าหมายไวพ้ร้อมทั้งบวกเปอร์เซ็นต ์

หรือจ านวนเงินท่ีตอ้งการ เพื่อเป็นก าไร กล่าวได้ว่าการคิดราคาขายแทบจะเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด 

ของการวางแผนจดัน าเท่ียว เพราะนั่นหมายถึงการอยู่รอดของบริษทั ถ้าขาดความระมดั ระวงั

รอบคอบในการคิด อาจเกิดความผิดพลาดได ้ท าให้ราคาขายอาจแพงเกินไปจนไม่สามารถขายได้
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หรือราคาถูกเกินไปจนท าให้ขาดทุน ราคาต้นทุนจึงเป็นส่ิงท่ีผูว้างแผนต้องคิดเป็นอันดับแรก

จากนั้น จึงค่อยคิดว่าจะขายราคาเท่าไรโดยค านึงถึง ศกัยภาพของลูกคา้ คู่แข่งขนั และสถานการณ์

ปัจจยัต่าง ๆ ประกอบ 

2.4.1 ค่าใชจ่้ายในการจดัน าเท่ียว สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

2.4.1.1 ค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fixed Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งใช้จ่าย 

อยา่งสม ่าเสมอทุกคร้ังในการจดัน าเท่ียวโดยจะมีราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะมีจ านวนลูกคา้

มากหรือนอ้ยก็ตาม เช่น ค่ามคัคุเทศก์ ค่าเช่ารถโคช้ โดยจะคิดราคาต่อวนัต่อคนั ลูกคา้จะมากหรือ

น้อยก็ตอ้งจ่ายในราคาน้ี แต่ถ้ามีลูกคา้มากข้ึน ราคาท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งจ่ายเป็นค่ารถต่อคนต่อคนั 

ก็จะถูกลงตามไปดว้ย ซ่ึงก็จะมีผลท าให้บริษทัไดก้ าไรจากส่วนน้ี นอกจากน้ี หลายๆ บริษทัอาจคิด

ค่าใช้จ่ายคงท่ีจากค่าด าเนินงานติดต่อประสานงานซ่ึงไม่ว่าลูกค้าจะมากหรือน้อยเพียงใด 

ก็ตอ้งมีการประสานงานอยูดี่ เป็นตน้ 

2.4.1.2 ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งเสียต่อคน  

เป็นต้นทุนท่ี เปล่ียนแปลงไปในสัดส่วนเดียวกันกับการเปล่ียนแปลงของจ านวนคน เช่น  

บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าอาหาร (ถ้าใช้บริการในร้านท่ีคิดค่าบริการต่อหัว) ค่าภาษีสนามบิน  

ค่าท่ีพกั และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ถ้าจ านวนลูกคา้เพิ่มข้ึนก็ตอ้งจ่ายมากข้ึน บางคร้ังค่าใช้จ่าย

ประเภทน้ี ก็อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการคิดค านวณ เพราะบางคร้ังการจดัน าเท่ียวจะไม่ทราบจ านวน

ท่ีแน่นอน จนกว่าจะถึงวนัเดินทาง หรือ วนัปิดการขาย ดังนั้นการคิดราคาค่าจดัน าเท่ียวส่วนใหญ่ 

จะคิดค านวณจากตวัเลขจ านวนหน่ึงท่ีเหมาะสม โดยจะมีการประมาณการว่าจะมีผูม้าใช้บริการ

จ านวนเท่าไหร่และท าการตั้งเป้าหมายราคาท่ีคิดวา่น่าจะใกลเ้คียงความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด 

2.4.1.3 ค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปร (Semi Variable Cost) ค่าใชจ่้ายน้ี จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง

ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการจดัน าเท่ียว หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด” โดยผ็

ท่ีจะมีบทบาทควบคุมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีมากท่ีสุด คือ มคัคุเทศก ์หรือผูน้ าเท่ียว เพราะค่าใชจ่้ายส่วน

น้ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดเหตุจ าเป็น และผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีน้ีจะตอ้งใชจ่้ายเงินส่วนน้ีใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

2.4.1.4 ค่าใช้จ่ายพิเศษ (Specific Variable Cost) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีคิดข้ึน 

ในกรณีพิเศษต่างๆ เช่นการคิดค่าโรงแรม ซ่ึงโดยปกติ จะคิดราคาห้องท่ีเป็นเตียงคู่ ซ่ึงลูกค้า 

จะจ่ายกนัคนละคร่ึงของราคาหอ้งพกั แต่ถา้ลูกคา้ตอ้งการพกัคนเดียว ลูกคา้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 

โดยในบางคร้ัง บางบริษทัจะคิดรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายก่ึงแปรผนั 
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 แต่อยา่งไรก็ตามหลกัในการคิดค่าใชจ่้ายของหลายๆ บริษทัจะนิยมคิดตามค่าใชจ่้ายหลกัๆ 

อันได้แก่ ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหาร และถ้า 

เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ก็จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ด าเนินงานของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนในต่างประเทศ หรือ ท่ีเรียกสั้ นๆว่า  ค่า land และ 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดอ่ืนๆ 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

สถานประกอบการ : บริษทั แตงโมทวัร์ จ  ากดั 

ท่ีอยู ่:  623 หอ้ง 108 ซอย 20 มิถุนา11 ถ.ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 

           แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์: 02 277 0000                                

โทรสาร  : 02 274 9111 

อีเมล ์      :  tangmotourbkk@gmail.com      

 เวบ็ไซต ์: www.tangmotour.com 

Line @ : @tangmotour 

Facebook : tangmotour 

เวลาท าการ : วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. 

                     วนัเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 สญัลกัษณ์ของบริษทั แตงโมทวัร์ จ ากดั 

mailto:tangmotourbkk@gmail.com
http://www.tangmotour.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั แตงโมทวัร์ จ  ากดั ด าเนินธุรกิจบริการดา้นการท่องเท่ียว ภายใตใ้บอนุญาตน าเท่ียว

เลขท่ี 11/05875 ด าเนินกิจการบริการน าเท่ียวอย่างครบวงจรเช่น บริการรับจองทวัร์ โรงแรม 

แพค็เกจทวัร์ ทั้งในและต่างประเทศ จ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินทัว่โลก บริการรถเช่า บริการจดักรุ๊ปเหมา 

สัมมนา ศึกษาดูงาน การท่องเท่ียวเพื่อตอบแทนกบัผูแ้ทนการคา้ การท่องเท่ียวเพื่อกิจกรรมพิเศษ 

เช่น งานสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ กิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียว Car rally. Walk rally,  

Team building และ Sport Day 

 พร้อมทั้งน าเสนอบริการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการบริการท่ีท าให้ลูกคา้รู้สึกได้ว่า คุม้ค่ากบั

งบประมาณ ในรูปแบบท่ีแตกต่างจากท่ีเคยสัมผสั โดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เพื่อให้ไดรั้บ

ความพึงพอใจสูงสุดจากการบริการของเราในราคาท่ียติุธรรม 

 นอกจากน้ีทางบริษทั แตงโมทวัร์ จ  ากดั ยงัมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ช านาญงาน อีกทั้งยงั

เป็นท่ีปรึกษาในดา้นการท่องเท่ียวและกิจกรรมอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

  

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั แตงโมทวัร์ จ ากดั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่ง 

  นางสาวกญัญว์ราพชัร  สมหวงั แผนก ขายทวัร์หนา้ร้าน 

 3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  1. พิมพเ์อกสาร 

  2. ส าเนาเอกสาร 

  3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษทั 

  4. ปฏิบติังานเป็นผูช่้วยผูน้ าทวัร์ท่ีประเทศกมัพชูา 

  5. เตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการออกเดินทาง 

  

รูปท่ี 3.3 รูปแบบการจดัการองคก์ร 

คุณธนพล  ชีวรัตนพร 

ประธานบริษทั 

คุณสายใจ  อญัชุลีพงษ ์

ผูจ้ดัการบริษทั 

คุณพิกลุ  คุลิลงั 

พนกังานขาย 

คุณลินดารัตน์  นุอินทร์ 

พนกังานขาย 

คุณนพพร  ป่ินทอง 

พนกังานขาย 

คุณปาริชาติ  คนเท่ียง 

หวัหนา้แผนกขายทวัร์ 



31 
 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นางสาวปาริชาติ  คนเท่ียง  ต าแหน่ง หวัหนา้แผนกขายทวัร์หนา้ร้าน 

3.6 ระยะเวลาทีฝึ่กปฏิบัติงาน 

 เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม – 8 ธนัวาคม 2560 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษาขอ้มูลและเอกสารภายในบริษทั เพื่อท่ีจะไดน้ ามาจดัท าโครงการ 

 3.7.2 คิดหวัขอ้และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการท าโครงการ เสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

                       และพี่เล้ียงเพื่อขอค าปรึกษา และส่งเพื่อรอการพิจารณา 

 3.7.3 คน้หารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการท าโครงการ เช่น  

                       สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร เส้นทางการเดินทาง 

 3.7.4 น าเสนอโครงงานท่ีจดัท า ต่อบริษทั เพื่อพิจารณาในการวางขายหนา้ร้าน 
3.7.5 จดัท าเอกสารรายงาน และจดัท าแบบการน าเสนองาน Power point 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ภายในส านักงาน 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 - เคร่ืองโทรสาร 
 - โทรศพัทส์ านกังาน 
 3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

 - โปรแกรม Microsoft Office Word 
 - โปรแกรม Microsoft Office Excel 
 - โปรแกรม Microsoft Office Power point 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม 

1. ศึกษาขอ้มูลและเอกสารภายใน
บริษทั 

     

2. คิดหวัขอ้ น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา      
3. คน้หารายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีใชใ้น
การจดัท าโครงการ 

     

4. น าเสนอโครงงานต่อบริษทัเพ่ือ
วางขายหนา้ร้าน 

     

5. จดัท าเอกสาร และ น าเสนอ      

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาการด าเนินงาน 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ผลของการปฏิบติังานตามโครงการ ประกอบดว้ย 

4.1 ขั้นตอนในการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเท่ียว 

4.2 การคิดราคาขายโปรแกรมการท่องเท่ียว “นครพนม-บึงกาฬ” 

4.3 รายละเอียดและโปรแกรมในการเดินทาง 

4.4 ช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

4.1 ขั้นตอนในการจัดเตรียมเส้นทางการท่องเที่ยว 

 ในส่วนของการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเท่ียวนั้น ผูจ้ดัท าไดท้  าการปรึกษากบัพี่เล้ียงและ

อาจารยท่ี์ปรึกษา เก่ียวกบัเส้นทาง นครพนม-บึงกาฬ  ซ่ึงทั้งสองท่านไดใ้ห้ค  าแนะน าในส่วนของ

การจดัเรียงเส้นทางในการเดินทาง ว่าควรเดินทางไปท่องเท่ียวท่ี จงัหวดับึงกาฬก่อนแล้วค่อย

เดินทางกลับมาท่องเท่ียวท่ี จงัหวดันครพนม พร้อมกับให้ค  าแนะน าว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่การ

เดินทางโดยเคร่ืองบิน เป็นตวัเลือกการเดินทางท่ีดีท่ีสุด เพราะสามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง 

และสะดวกสบายกบันกัท่องเท่ียว 

 4.1.1 การก าหนดเส้นทางในการท่องเทีย่ว 

  4.1.1.1 การก าหนดสถานทีท่่องเทีย่ว 

  การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดันครพนม และจงัหวดับึงกาฬนั้น ส่วน

ใหญ่จะพิจารณาจากความส าคญั และความน่าสนใจของสถานท่ี รวมไปถึงมีความเหมาะสมในเร่ือง

ของเวลา และการเดินทาง ซ่ึงมีการจดัเรียงสถานท่ีท่องเท่ียวตามเส้นทางดงัน้ี 
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วนัที ่1 สนามบินนครพนม – วดัค าสมบูรณ์ – วดัเจติยาราม (วดัภูทอก) – วดัอาฮงศิลาวาส 

 

  

 

 

 

 

วนัที ่2 หินสามวาฬ - วดัพระธาตุท่าอุเทน – บ้านลุงโฮ – วดัศรีเทพประดิษฐาราม 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.1 แผนท่ีการเดินทางวนัท่ี 1 

รูปท่ี 4.2 แผนท่ีการเดินทางวนัท่ี 2 
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วนัที ่3 พระธาตุพนม – พระธาตุศรีคูณ – พระธาตุเรณุนคร – ร้านของฝากเหรียญทอง 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 การศึกษาค้นคว้า เกบ็รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 

         การศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีก าหนดข้ึนนั้น ผูจ้ดัท า

ไดท้  าการคน้ควา้ จาก Internet และ จากการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา 

  4.1.2.1 สถานทีท่่องเทีย่วจังหวดับึงกาฬ 

   สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดับึงกาฬ ท่ีผูจ้ดัท าเลือกมาแต่ละท่ีนั้น ผูจ้ดัท า

ตอ้งการเผยแพร่ช่ือเสียงและสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ี เน่ืองจากจงัหวดับึงกาฬ เป็นจงัหวดัท่ีก่อตั้ง

ข้ึนมาใหม่ ท าใหน้กัท่องเท่ียวบางท่านยงัไม่ทราบวา่ จงัหวดัน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใดบา้ง 

4.1.2.1.1 วดัค าสมบูรณ์ (บึงโขงหลง) 

 

           

 

 

 

รูปท่ี 4.3 แผนท่ีการเดินทางวนัท่ี 3 

รูปท่ี 4.4 บึงโขงหลง 
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- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

 เพราะสถานท่ีแห่งน้ีมีบรรยากาศ และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เหมาะแก่การแวะพกั เน่ืองจาก

นักท่องเท่ียวได้เดินทางมาเป็นเวลานาน ผูจ้ดัท าจึงอยากให้นักท่องเท่ียวได้พกัผ่อน ผ่อนคลาย 

ถ่ายรูปตามอธัยาศยัก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัจุดหมายต่อไป  

4.1.2.1.2 วดัเจติยาราม (วดัภูทอก) 

 

 

 

 

 

 

  - เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

 เพราะสถานท่ีแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีโด่งดงัของจงัหวีดบึงกาฬ และมีความโดด

เด่นท่ีไม่เหมือนกบัสถานท่ีอ่ืนๆ ตรงท่ี สถานท่ีแห่งน้ีเป็นวดัท่ีอยูก่ลางภูเขา และมีบนัไดรอบภูเขา 

ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมทศันียภาพรอบๆ ได ้360 องศา 

4.1.2.1.3 วดัอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 วดัเจติยาราม (วดัภูทอก) 

รูปท่ี 4.6 วดัอาองศิลาวาส 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

จากท่ีผูจ้ ัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูลมานั้นท่ีแก่งอาฮง เป็นเสมือนสะดือของแม่น ้ าโขง 

เพราะ เวลาน ้าหลากและไหลแรง จะมีจ าพวกเศษซากไมต่้างๆ ท่ีเม่ือลอยมาถึงบริเวณน้ีก็จะมีการวน

อยู่อย่างนั้ นประมาณ 30 นาที แล้วจึงไหลต่อไป และอีกอย่างตรงจุดน้ีเป็นจุดท่ีไม่สามารถ 

วดัความลึกของแม่น ้าโขงได ้ชาวบา้นจึงมีความเช่ือวา่บริเวณน้ีคือ สะดือแม่น ้าโขง 

4.1.2.1.4 หินสามวาฬ 

 

 

 

 

 

  

  

รูปท่ี 4.8 หินสามวาฬ 

รูปท่ี 4.7 แก่งอาฮง 
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- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

หินสามวาฬนั้นเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสถานท่ีแรกของโปรแกรมการเดินทางวนัท่ี 2 ซ่ึงเป็ฯ

ทางผ่านท่ีเราจะเดินทางไปยงัจงัหวดันครพนม ซ่ึงทางผูจ้ดัท าเห็นว่า สถานท่ีแห่งน้ี เป็นอีกหน่ึง

สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดับึงกาฬ เหมาะแก่การสูดอากาศบริสุทธ์ิ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ี

สามารถชมทศันียภาพท่ีสวยงามของภูสิงห์ไดอ้ยา่งกวา้งไกล 

4.1.2.2 สถานทีท่่องเทีย่วจังหวดันครพนม 

   สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดันครพนม สถานท่ีส่วนใหญ่ท่ีผูจ้ดัท าเลือก

ข้ึนมานั้น จะเป็นพระธาตุ และวดั เพราะแต่ละสถานท่ี มีความเช่ือของชาวบา้นปะปนอยู ่เช่นความ

เช่ือท่ีว่า เป็นพระธาตุประจ าวนัเกิด ประจ าปีเกิด หรือ เช่ือว่า ขอบุตรตอ้งไปไหวท่ี้น่ี อยากเสริม

บารมีตอ้งไปไหวท่ี้น่ี เป็นตน้ และอีกประการหน่ึงท่ีผูจ้ดัท าเลือกสถานท่ีเป็น วดั เป็นพระธาตุนั้น 

เพราะวนัท่ีเดินทาง เป็นวนัปีใหม่ ซ่ึงชาวศาสนาพุทธมีความเช่ือว่า ปีใหม่ควรไปไหวพ้ระขอพร 

เพื่อจะไดมี้สิงดีๆ เขา้มาในชีวติ 

   4.1.2.2.1 วดัพระธาตุท่าอุเทน 

 

 

 

 

 

 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะเป็นสถานท่ีแรกท่ีติดกบัจงัหวดับึงกาฬ ผูจ้ดัเห็นวา่พระธาตุท่าอุเทนเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

และเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดันครพนม อีกทั้งยงัมีความเช่ือของชาวบา้นวา่ เป็นพระธาตุ

ประจ าวนัเกิดของคนท่ีเกิดวนัศุกร์  เม่ือไดม้าสักการะจะท าใหชี้วติมีแต่ความรุ่งโรจน์  

รูปท่ี 4.9 พระธาตุท่าอุเทน 
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4.1.2.2.2 บ้านลุงโฮจิมินห์ 

 

 

 

 

 

 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะทางผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นว่า เป็นสถานท่ีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครพนม เพราะ

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นบา้นพกัของลุงโฮ หรือ ท่านโฮจิมินห์ ท่ีล้ีภยัมาจากประเทศเวียดนาม ซ่ึงปัจจุบนั 

ภายในบา้นลุงโฮ ไดท้  าการจดัแสดงส่ิงต่างๆ ท่ีท่านโฮจิมินห์ได้เคยใช้อยู่ในชีวิตประจ าวนั เช่น  

โตะ๊ท างาน หอ้งนอน รวมไปถึงรูปภาพและประวติัต่างๆ 

   4.1.2.2.3 วดัศรีเทพประดิษฐาราม 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.10 บา้นลุงโฮ 

รูปท่ี 4.11 วดัศรีเทพประดิษฐาราม 
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- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะ วดัแห่งน้ี เป็นท่ีประดิษฐานหลวงปู่ จนัทร์ หรือ พระเทพสิทธาจารย ์ซ่ึงเป็นบุคคล

ส าคญัคนหน่ึงของจงัหวดันครพนม เป็นบุคคลท่ีสร้างคุณงามความดีไวม้ากมายในวงการของ  

พุทธสาสนา และนอกจากานั้นวดัแห่งน้ี ยงัมีความโดดเด่นในดา้นของจิตกรรมฝาผนงัของโบสถ ์

ซ่ึงเป็นภาพพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ 108 ภาพ และยงัมี พระแสง พระประธานภายในโบสถ์ท่ี

เป็นท่ีเคารพบูชาของชาวบา้นในละแวกนั้น 

4.1.2.2.4 วดัพระธาตุพนม 

 

 

 

 

 

 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี  

เน่ืองจากวา่ วนัท่ีสามของการเดินทาง ตรงกบัวนัข้ึนปีใหม่ ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นวา่ควรไปไหว้

พระ ท าบุญตอนเชา้ เพราะ คนไทยมกัมีความเช่ือวา่ วนัปีใหม่ควรไปไหวพ้ระขอพร เพื่อความเป็น

สิริมงคลตลอดปี อีกทั้ งพระธาตุพนมยงัเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีเคารพนับถือของ 

ชาวจงัหวดันครพนม ซ่ึงคนในพื้นท่ีมีความเช่ือวา่ พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจ าวนัเกิดของคนท่ี

เกิดวนัอาทิตย ์และเม่ือใครท่ีไดม้าสักการะพระธาตุครบ 7 คร้ัง คนนั้นจะไดช่ื้อวา่เป็น “ลูกพระธาตุ” 

ซ่ึงจะพบแต่ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในชีวติ 

 

  

รูปท่ี 4.12 พระธาตุพนม 
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4.1.2.2.5 วดัพระธาตุศรีคูณ 

 

 

 

 

 

 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

เพราะสถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และมีความเช่ือวา่เป็นพระธาตุประจ าวนัเกิดของ

คนท่ีเกิดวนัองัคาร และยงัเช่ือกนัอีกวา่ ถา้ผูใ้ดท่ีไดม้ากราบสักการะ จะท าใหมี้พลงัเขม้แขง็ในจิตใจ 

   4.1.2.2.6 วดัพระธาตุเรณูนคร 

 

 

 

 

 

 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี  

 เพราะสถานท่ีแห่งน้ี เป็นสถานท่ีบรรจุพระไตรปิฎก และพระพุทธรูปทองค า และยงัเป็น

พระธาตุประจ าปีเกิดของคนท่ีเกิดวนัจนัทร์ จึงมีความเช่ือว่า ถ้าได้มาสักการะจะท าให้หน้าตา 

ผอ่งใส มีเสน่ห์  

รูปท่ี 4.13 พระธาตุศรีคูณ 

รูปท่ี 4.14 พระธาตุเรณูนคร 
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4.1.2.2.7 ร้านของฝากเหรียญทอง 

 

 

 

 

 

 

- เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

ร้านของฝากน้ีเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงของเมืองนครพนม รวมไปถึงเป็นทางผา่นท่ีจะเดินทาง

กลบัไปยงัสนามบิน และอีกอยา่งร้านน้ี จะมีของฝากท่ีใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเลือกซ้ือกลบัไปฝาก

ญา ติพี่ น้ อ ง ไ ด้ห ล า กหล า ย  แ ต่ สิ นค้ า ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ข อ ง ร้ า น น้ี ม า ก ท่ี สุ ด  คื อ  หมู ย อ  

ซ่ึงได้รับค าชมและส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวมกัจะบอกว่า ถ้าไม่ได้ซ้ือหมูยอท่ีน่ีกลับไปแสดงว่า  

มาไม่ถึงจงัหวดันครพนม 

  

รูปท่ี 4.15 ร้านของฝากเหรียญทอง 
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 4.1.3 การศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบัโรงแรมทีพ่กั  

  เ น่ืองจากสถานท่ีท่องเ ท่ียวของจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนมนั้ น  

มีระยะห่างท่ีไกลกนั ท าให้ผูจ้ดัท าเห็นว่าควรท่ีจะเลือกพกัจงัหวดัละ 1 คืน เพื่อท่ีจะได้สะดวก 

ต่อการเดินทาง และเพื่อรักษาเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวดว้ย  

  4.1.3.1 โรงแรม Century Grand Buengkan 

  เ น่ืองจากสถานท่ีสุดท้าย ท่ี เรา เ ดินทางไปท่องเ ท่ียวคือ ว ัดอาฮงศิลาวาส  

ซ่ึงอยูใ่น อ.บึงกาฬ และสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปตอนเชา้คือ หินสามวาฬ ผูจ้ดัท าเลยเลือกท่ีจะพกัท่ีน่ี 

เพราะ สะดวกสบายต่อการเข้าพัก และเดินทางในวันต่อไป อีกทั้ งการบริการ ส่ิงอ านวย 

ความสะดวก และทศันียภาพโดยรอบโปร่งโล่ง เหมาะแก่การพกัผอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 ดา้นหนา้โรงแรม Century Grand Buengkan 

รูปท่ี 4.17 หอ้งพกัโรงแรม Century Grand Buengkan 
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  4.1.3.2 โรงแรม ฟอร์จูน ววิโขง 

  คืนท่ีสองของการท่องเท่ียว ผูจ้ดัท าเลือกพกัท่ีโรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง เพราะทีพกั

มีบริเวณท่ีติดริมแม่น ้าโขง มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เหมาะส าหรับการพกัผอ่น และเหมาะ

ส าหรับจดักิจกรรม Countdown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.18 บรรยากาศโรงแรม ฟอร์จูน ววิโขง 

รูปท่ี 4.19 หอ้งพกัโรงแรม ฟอร์จูน ววิโขง 
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 4.1.4  การเดินทาง 

  4.1.4.1 การเดินทางจากกรุงเทพฯ – นครพนม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 

   เน่ืองจากเวลาท่ีเราเดินทางเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นว่า

สมควรจะเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพื่อจะไดเ้ป็นการล่นระยะในการเดินทาง หลีกเล่ียงปัญหา

รถติด และเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้เวลาเท่ียว

อยา่งเต็มท่ี สายการบินท่ีผูจ้ดัท าเลือกคือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เพราะมีการบริการท่ีดี 

และมีเท่ียวบินท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

  4.1.4.2 การเดินทางระหว่างการท่องเทีย่ว นครพนม-บึงกาฬ โดยรถตู้ 

   ผูจ้ดัท าเลือกรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

รถตูส้ามารถท าเวลาไดดี้กวา่รถบสั เม่ือตอ้งเจอซอยเล็กๆ ทางแคบๆ หรือข้ึนเขา รถตูจ้ะคล่องตวัใน

การเดินทางมากกวา่  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 สายการบิน Air Asia 

รูปท่ี 4.21 รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ ท่ีใชต้ลอดการเดินทาง 
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 4.1.5 ขั้นตอนการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 

  - ประสานงานกบัสายการบิน เพื่อทราบตารางเวลาในการเดินทาง 

  - ประสานงานกบัโรงแรมท่ีพกั 

  - ประสานงานกบัร้านอาหาร 

  - ประสานงานกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อทราบถึง วนั เวลาในการเขา้ชม 

  - ประสานงานกบัรถตูใ้นพื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

 4.1.6 ขั้นตอนในการน าเสนอโปรแกรมให้บริษัทพจิารณาถึงความเหมาะสมในการวางขาย 

  - น าโปรแกรมท่ีคิดข้ึนมาเขียนโครงร่าง ส่งให้พนกังานท่ีปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ

ถึงความสมบูรณ์ของโปรแกรม วา่ วนั เวลา สถานท่ี ท่ีพกั ร้านอาหร มีความเหมาะสมหรือไม่ 

  - น าส่ิงท่ีพนักงานท่ีปรึกษาแนะน า มาท าให้สมบูรณ์ โดยการพิมพ์เป็นเอกสาร 

รายการทวัร์พร้อมแนบรูปภาพใหเ้รียบร้อย และน าส่งพนกังานท่ีปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง  

  -   เม่ือได้รับการตอบรับจากพนักงานท่ีปรึกษาว่า โปรแกรมมีความเหมาะสม  

และสมบูรณ์ ก็จดัท าเอกสารรายการทวัร์ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อยื่นเสนอให้กับทางบริษทัพิจารณา  

เพื่อวางขายต่อไป 

  



47 
 

 

4.2 การคิดราคาขายโปรแกรมการท่องเที่ยว “นครพนม-บึงกาฬ” 

 การคิดราคาขาย โปรแกรม  “นครพนม-บึงกาฬ แดนอีสานท่ีคร้ังหน่ึงต้องไปเยือน”  

3 วนั 2 คืน ของบริษทั แตงโมทวัร์ จ  ากดั โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) 

ค่าใช้จ่ายคงที ่(Fixed Cost) 

ล าดบั 
ที ่

รายการ 
ราคา 

หมายเหตุ 
กรุ๊ป 1 ท่าน 

1. 
ค่ารถตูป้รับอากาศรวมน ้ ามนัตลอดการเดินทาง 2 คนั 
9,000 บาท/คนั 

18,000.00 1,285.00 
*คิดตน้ทุนท่ี 
ลูกคา้ 14 ท่าน 2. ค่ามคัคุเทศก ์1,500 บาท/วนั 4,500.00 321.00 

รวมค่าใช้จ่ายคงที ่ 22,500.00 1,606.00 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) 

ล าดบั 
ที ่

รายการ 
ราคา 

หมายเหตุ 
กรุ๊ป 1 ท่าน 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 18 ท่าน  36,000.00 2,000.00  
2. ค่าโรงแรม จ.บึงกาฬ  9 หอ้ง 2,000 บาท/คืน 18,000.00 1,000.00  
3. ค่าโรงแรม จ.นครพนม 9 หอ้ง 2,000 บาท/คืน 18,000.00 1,000.00  
4. ค่าอาหาร Count down Party  18 ท่าน  21,600.00 1,200.00  
5. ค่าประกนัภยั 18 ท่าน 540.00 30.00  
6. ค่าอาหาร ณ ร้านอาหาร รวม 4 ม้ือ 2,400 บาท/ม้ือ 9,600.00 685.00 

*คิดตน้ทุนท่ี 
ลูกคา้ 14 ท่าน 

7. ค่าตัว๋เคร่ืองบินมคัคุเทศก ์2 ท่าน 4,000.00 285.00 
8. ค่าโรงแรมมคัคุเทศก ์1,000 บาท/คืน 2,000.00 143.00 
9. ค่าโรงแรมคนขบัรถ 1,000 บาท/คืน 2,000.00 143.00 
10. ค่าประกนัภยัของมคัคุเทศก ์2 ท่าน 60.00 4.00 
11. ค่าขนม + เคร่ืองด่ืม ระหวา่งการเดินทาง   2,400.00 171.00 
12. ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ (ค่าน ้ าแขง็, ค่าเคร่ืองด่ืมคนขบั) 1,000.00 71.00 

รวมค่าใช้จ่ายผนัแปร 115,200.00 6,732.00  

  

หมายเหตุ อตัราค่าบริการโรงแรมของมคัคุเทศกแ์ละคนขบั เป็นสิทธิท่ีทางโรงแรมสงวนไวเ้ฉพาะ

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัเท่านั้น 

                  

 

ตารางท่ี 4.1 การค านวณค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 
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ดงันั้น เม่ือรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด / กรุ๊ป               = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร  

                                                                      = 22,500 + 115,200 บาท 

                                                                     = 137,700 บาท 

          ค่าใชจ่้ายทั้งหมด / 1 ท่าน           = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร 

                                                                     = 1,606 + 6,732 บาท 

ดงันั้น ราคาตน้ทุน / 1 ท่าน            = 8,338 บาท  

          ค่าภาษี 7 %                                           = 8,338 + 583.66 บาท 

                                                          = 8,921.66 บาท 

          ตอ้งการก าไรท่ี 1,500/ 1 ท่าน                   = 8,921.66 + 1,500 บาท 

ดงันั้นตน้ทุนราคาขาย / 1 ท่าน                           = 10,421.66 บาท 

 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทางบริษทัต้องการตั้งตวัเลขท่ีสวยงามและมีความน่าเช่ือถือและ

เหมาะสม เพื่อดึงดูดใหลู้กคา้มีความสนใจ ทางบริษทัจึงขายทวัร์ในราคา 11,900 บาท / 1 ท่าน 

ดงันั้น ก าไรจากการขายต่อ 1 ท่าน จะอยูท่ี่ 11,900 – 8,921.66 =  2,978.34 บาท 

          ก าไรจากการขายทั้งหมดจะอยูท่ี่       = (11,900 x 14) – 137,700 

                                                             = 166,600 – 137,700  

                                                             = 28,900 บาท 

          จากการค านวณค่าใชจ่้ายขา้งตน้ เป็นเพียงการค านวณตน้ทุนท่ีลูกคา้ จ  านวน 14 ท่านเท่านั้น 

ซ่ึงจ านวนท่ีตอ้งการขายจริงอยูท่ี่ 16 ท่าน ถา้ค านวณการขายตามจ านวนท่ีตอ้งการจะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

                                        = ราคาขาย x จ านวนคนท่ีตอ้งการขายจริง 

                                        = 11,900 บาท x 16 คน = 190,400 บาท  

 จากการค านวณจะเห็นไดว้า่ หากขายไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ จะท าให้รายไดข้องบริษทัถึง

จุดคุม้ทุน เน่ืองจากเป็นการก าหนดจ านวนคนท่ีตอ้งการขายไวต้ั้งแต่แรก แต่จากตารางขา้งตน้จะ

เห็นไดว้า่ กรุ๊ปทวัร์สามารถรับไดเ้ตม็อตัราอยูท่ี่ 18 ท่าน เพราะฉะนั้น ถา้มีการขายเพิ่มไดถึ้ง 18 ท่าน

รายไดจ้ากอีก 2 ท่าน ถือเป็นรายไดท่ี้เป็นก าไรของบริษทัโดยตรง 
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4.3 รายละเอยีดการเดินทาง โปรแกรม “นครพนม-บึงกาฬ แดนอสีานทีค่ร้ังหน่ึงต้องไปเยอืน” 

  วนัท่ี 1 : สนามบินดอนเมือง – นครพนม – บึงกาฬ – วดัค าสมบูรณ์ – วดัภูทอก – วดัอาฮงศิลาวาส  

06.30 น.     คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเขา้ประตูท่ี 11-12 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สังเกตป้ายตอ้นรับ  

“แตงโมทวัร์” มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีส่งกรุ๊ป คอยตอ้นรับท่านท่ีหนา้ทางเขา้เคาน์เตอร์เช็คอิน และ

อ านวยความสะดวกเร่ืองบตัรโดยสารท่ีนัง่และโหลดสัมภาระ แลว้เดินเขา้สู่ประตูทางออกข้ึนเคร่ือง 

08.30 น.     น าท่านเดินทางสู่จงัหวดันครพนม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD 3398 

10.00 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนครพนม เจา้หน้าท่ีน าท่านรับสัมภาระ ณ สายพาน 

รับกระเป๋า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวนั (1) ท่ีหอ้งอาหาร 

13.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ วดัค าสมบูรณ์ จงัหวดับึงกาฬ กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ และ 

ชมความงดงามของหาดค าสมบูรณ์ หรือบึงโขงหลง ซ่ึงเป็นทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่และยงัเป็น

พื้นท่ีอนุรักษพ์นัธ์ุนกน ้า ซ่ึงจะมีนกน ้าท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาท่ีน่ีในช่วงฤดูหนาว  

14.30 น.     น าท่านเดินทางสู่ วดัเจติยาราม หรือวดัภูทอก ท่ีสร้างอยูบ่นเชิงเขา มีความสูง

ถึง 7 ชั้น โดยมีการสร้างสะพานไมเ้พื่อให้ข้ึนไปชมวิวดา้นบน ซ่ึงสามารถชมวิวทิวทศัน์รอบๆ ได้

อยา่งกวา้งไกล และ สามารถเห็นไดไ้กลถึงอุทยานแห่งชาติภูลงักา 

16.30 น.     น าท่านเดินทางสู่วดัอาฮงศิลาวาส กราบไวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ และ ชมความงามของ 

แม่น ้ าโขงยามเย็น หรือบริเวณนั้นชาวบา้นเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สะดือแม่น ้ าโขง แต่ถ้าเป็นช่วง 

น ้านอ้ย จะปรากฏโขดหินเล็ก ใหญ่ ท่ีใความสวยงาม วางเรียงสลบักนัไป 

18.30 น.     บริการอาหารค ่า (2) ร้านอาหาร 

19.30 น.     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม เซ็นจูร่ีแกรนดโ์ฮเทล หรือเทียบเท่า เชิญท่านพกัผอ่น

ตามอธัยาศยั 

  

** ท่ีพกั โรงแรม เซ็นจูร่ี แกรนด ์โฮเทล  หรือ เทียบเท่า** 
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   วนัท่ี 2 : บึงกาฬ – หินสามวาฬ – นครพนม – วดัพระธาตุท่าอุเทน – บา้นลุงโฮ –  

             วดัศรีเทพประดิษฐาราม -  Countdown Party  

07.00 น.      บริการอาหารเชา้ (3) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬ ท่ีเรียกว่า หินสามวาฬ เพราะถ้ามองจาก

ระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยวาฬ บางคนก็มองวา่ เป็น พ่อ แม่ ลูก ตามขนาดเล็กใหญ่ของหิน 

เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด ของ ภูสิงห์ สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของภูสิงห์ได้อย่างกวา้งไกล  

ณ จุดน้ี เชิญท่านถ่ายรูปพกัผอ่น ตามอธัยาศยั 

10.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง  

11.30 น.      บริการอาหารกลางวนั (4)  ร้านอาหาร 

13.30 น.     น าท่านเขา้ชม วดัพระธาตุท่าอุเทน กราบสักการะพระธาตุของพระอรหันต ์ 

ซ่ึงพระอาจารยศ์รีทตัถไ์ดอ้ญัเชิญมาจาก เมืองยา่งกุง้ 

15.00 น.     น าท่านเขา้สู่ บา้นลุงโฮ บา้นพกัของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ท่ีเคยล้ีภยัมาจาก 

เวยีดนาม ซ่ึงปัจจุบนั ไดมี้การจดัแสดงประวติั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไวภ้ายใน 

17.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ วดัศรีเทพประดิษฐาราม สักการะพระแสง พระพุทธรูป 

ท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังท่ีเก่ียวกับพุทธประวติั  ซ่ึงได้รับรางวลั 

อนุรักษศิ์ลปสถาปัตยกรรมในดา้นปูชนียสถานและวดัวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ 

18.30 น.     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ฟอร์จูน ววิโขง หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพกัผอ่นตามอิสระ 

19.30 น.     บริการอาหารค ่า (5) ท่ีหอ้งอาหารและเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิง  

00.00 น.     ร่วมสนุกกบักิจกรรม Countdown นบัถอยหลงัสู่ปีใหม่ สวสัดีปีใหม่ไทย  

เสร็จส้ินกิจกรรม พกัผอ่นตามอธัยาศยั.... 

 

  

** ท่ีพกั โรงแรม ฟอร์จูน ววิโขง  หรือ เทียบเท่า** 
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  วนัท่ี 3 : นครพนม – พระธาตุพนม – พระธาตุศรีคูณ – พระธาตุเรณุนคร – ร้านของฝาก –  

              สนามบินดอนเมือง 

07.00 น.     บริการอาหารเชา้ (6) ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น.    น าท่านสู่ ว ัดพระธาตุพนม เพื่อสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองของ 

จงัหวดันครพนม ซ่ึงชาวนครพนมมีความเช่ือว่า เป็นพระธาตุประจ าวนัของผูท่ี้เกิดวนัจนัทร์ และ

เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนท่ีเกิดปีวอก 

10.30 น.     น าท่านสู่วดัพระธาตุศรีคูณ เพื่อสักการะพระสารีริกธาตุของพระโมคลานะ 

พระสารีบุตร และพระสังกจัจายานะ ซ่ึงชาวนครพนมมีความเช่ือวา่ เป็นพระธาตุประจ าวนัของผูท่ี้

เกิดวนัองัคาร  

12.00 น.     บริการอาหารกลางวนั (7) ร้านอาหาร 

13.00 น.     น าท่านสู่ พระธาตุเรณูนคร เพื่อสักการะพระสารีริกธาตุของพระอรหนัต ์และ

น าท่านสักการะพระแสง ซ่ึงเป็นองคพ์ระประธานท่ีประดิษฐานไวใ้นพระอุโบสถท่ีมีอายกุวา่ 100 ปี 

15.00 น.      น าท่านเดินทางสู่ร้านของฝาก ร้านเหรียญทอง ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า  

ของท่ีระลึกฝากญาติท่ีบา้น ของฝากข้ึนช่ือ ไดแ้ก่ หมูยอ แหนมหมู ขนมแปรรูปต่างๆ ฯลฯ 

18.00 น .      น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครพนม เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก

ในการเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ 

20.00 น.         เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3395 

21.20 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความทรงจ า

ท่ีประทบัใจ 
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** อตัราค่าบริการทวัร์นีร้วม 

1. ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ท่ีนัง่ ท่องเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัท่ีช านาญทาง 

2. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ดอนเมือง-นครพนม สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

        ค่าตัว๋เคร่ืองบิน นครพนม-ดอนเมือง สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

3. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

4. ค่าอาหาร 7 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 

5. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 

6. ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน (ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 

7. ค่าเคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียว บริการบนรถในระหวา่งการเดินทาง 

8. ค่ามคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

(ค่ าประกัน อุบัติ เห ตุ คุ้มครองในระหว่า งการ เ ดินทาง  วง เ งินท่ านละ  1,000,000 บาท ,  

ค่ า รั ก ษ าพ ย าบ า ล ในก ร ณี ท่ี เ กิ ด จ า ก อุ บั ติ เ ห ตุ  ว ง เ งิ น ไ ม่ เ กิ นท่ า นล ะ  500,000 บ า ท  

ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

** อตัราค่าบริการทวัร์นีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ (ม้ือท่ีทานอิสระ) , ค่าโทรศัพท์และ 

ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในหอ้งพกัโรงแรม 

3. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียม

อุทยานแห่งชาติ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 
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4.4 ช่องทางในการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของทางบริษทันั้นมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 ช่องทางหลกัๆ คือ 

 4.4.1 เวบ็ไซตข์องบริษทั www.Tangmotour.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Page Facebook ของบริษทั www.facebook.com/Tangmotour 

  

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.22 หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 

รูปท่ี 4.23 หนา้ Page Facebook ของบริษทั 
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4.4.3 แอพพลิเคชัน่ Line ของทางบริษทั @Tangmotour 

 

รูปท่ี 4.24 Line @ ของบริษทั 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการท าโครงงาน “นครพนม-บึงกาฬ แดนอีสานท่ีคร้ังหน่ึงต้องไปเยือน” นั้ น  

เป็นการจัดท าเส้นทางการท่องเ ท่ียวเส้นทางใหม่ของบริษัท แตงโมทัวร์ จ  ากัด เน่ืองจาก 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในปีท่ีผ่านๆ มานั้ น ทางบริษัทจะเน้นจัดเส้นทางท่องเท่ียวในภาคเหนือ 

เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ลูกค้าท่ีเคยเดินทางไปเท่ียวภาคเหนือแล้ว ไม่ค่อยมีตัวเลือกอ่ืนมากนัก  

ท าให้การจัดท า เ ส้นทาง น้ี เ ป็นการจัดท า ข้ึนค ร้ังแรก จึงต้องค้นคว้าหาข้อมูล เ ก่ี ยวกับ  

เส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั รวมไปถึงร้านอาหาร อยา่งละเอียดและหลายขั้นตอน 

 หลงัจากการด าเนินการท าโครงการเสร็จส้ินแล้วนั้น ท าให้ตวัผูจ้ดัท าเองได้มีการเรียนรู้

เก่ียวกบั การจดัท าโปรแกรมการเดินทาง การก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว การศึกษาและเรียนรู้

แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ และเม่ือโปรแกรมการเดินทาง 

เสร็จสมบูรณ์ ท าให้ทางบริษทั มีโปรแกรมการเดินทางให้ลูกค้าเพิ่มข้ึน และถ้ามีการวางขาย 

ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัทางบริษทัอีกดว้ย  

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาในการจดัท าโครงงาน 

  - เน่ืองจากเวลาท่ีท าโครงงาน และเวลาท่ีตอ้งการวางขาย กระชั้นชิดเกินไป ท าให้

ไดร้าคาตัว๋เคร่ืองบินท่ีสูงกวา่ปกติ 

  - ไม่สามารถเดินทางไปส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยตวัเองได ้

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้น 

  - เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีเราไม่คุน้เคย ดงันั้นการหาขอ้มูลจาก Internet ควรหาจาก

หลายๆ เวบ็ไซต ์เพื่อความแน่นอน และไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

  - ไดน้ าความรู้ท่ีไดศึ้กษาในห้องเรียน ไปใชใ้นการท างานจริง 

  - ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานในรูปแบบของบริษทั 

  - ไดส้ัมผสักบัการท างานจริง และ แกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง 

 5.2.1 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

  - ช่ วงแรกของการปฏิบัติสหกิจศึกษา  ย ังไม่ มีทักษะและความช านาญ 

ในหลายๆ เร่ือง เช่น การจองทวัร์ผา่นระบบ การติดต่อขอ contract rate เป็นตน้ 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจ 

  - ควรตั้งใจ และขยนัท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เสมอ  
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Nakhon Phanom and Bueng Kan-Isan land that everyone should visit 

กญัญว์ราพชัร  สมหวงั 

ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสยาม 
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บทคดัย่อ 

บริษัท แตงโมทัวร์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจ

บริการดา้นการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร พร้อมทั้ ง

น าเสนอบริการใหม่ๆ โดยมุ่งเนน้การบริการท่ีจะท า

ใหลู้กคา้รู้สึกไดว้า่ คุม้ค่ากบังบประมาณในรูปแบบ

ท่ีแตกต่างจากท่ี เคยสัมผัส โดยค านึงถึงความ

ต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ

สูงสุดจากการบริการของเรา ดังนั้นผูจ้ ัดท าจึงได้

ท าการศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ และส่ิงท่ี

ผูจ้ ัดท าได้พบคือ ลูกค้าตอ้งการตัวเลือกใหม่ๆ ท่ี

เดินทางโดยเคร่ืองบินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผูจ้ดัท า

จึงไดท้ าการคิดคน้โปรแกรมการท่องเท่ียวเส้นทาง

ใหม่ โดยมีว ัตถุประสงค์ เ พ่ือ 1)  ศึกษาแหล่ง

ท่องเท่ียวในเส้นทางจงัหวดันครพนมและจงัหวดั

บึงกาฬ และ 2) เพื่อสร้างโปรแกรมการเดินทาง

ท่องเท่ียวในเส้นทางจงัหวดันครพนมและจงัหวดั

บึงกาฬ จากการศึกษาท าให้ผู ้จัดท า  ได้ทราบ

เก่ียวกบัขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั 

ของจงัหวดันครพนม และจงัหวดับึงกาฬ ตลอดจน

ศึกษาวธีิการและรายละเอียดในการจดัท าโปรแกรม

เส้นทางการท่องเท่ียวจนเกิดโปรแกรมน าเท่ียว 

“นครพนม-บึงกาฬ แดนอีสานท่ีคร้ังหน่ึงต้องไป

เยือน”  เป็นเวลา 3 วนั 2 คืน ในราคา 11,900 บาท 

ซ่ึงลูกค้าจะได้ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ ของ

จงัหวดับึงกาฬ และจงัหวดันครพนม เช่น วดัภูทอก- 

บึงโขงหลง -แก่งอาฮง -หินสามวาฬ -พระธาตุ 

ท่าอุเทน-บ้านลุงโฮ-พระธาตุพนม-พระธาตุเรณู

นคร -พระธาตุศ รี คูณ เ ป็นต้น ทั้ ง น้ีโปรแกรม

ดงักล่าวจะมีการจดัวางจ าหน่ายผ่านหน้าเว็บไซต ์

www.Tangmotour.com, Facebook Fanpage และ 

Line @ ของบริษทั เพ่ือจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีมี

ความสนใจท่ีจะเดินทางและใช้บริการของทาง

บริษทั แตงโมทวัร์ จ ากดั 

Abstract 

Tangmo Tour Co., Ltd. has operated the 

full-integrated tourism and related services 

including offering new services to the customers.  

The Company has emphasized on distinctly 

serving  the customers to make them feel valued 

by concerning the customers’ needs and maximum 

satisfaction. Firstly, the author decided to conduct 

the need analysis of the customers and it was 

found that they request for new choices through air 

traveling during the New Year festival. Therefore, 

in order to increase the choices for customers 

when deciding to travel, the author decided to 

study and explore the new routes in Nakhon 

Phanom and Bueng Kan provinces. Then, gather 

the data about tourist attractions, restaurants, and 



hotels in Nakhon Phanom and Bueng Kan and 

create a new tour program titled “Nakhon Phanom 

and Bueng Kan-Isan land that everyone should 

visit”. With this program, the customers will travel 

to various places within 3 days 2 nights such as 

Wat Phu Thok, Beung Khong Lhong, Kang A-

hong, Hin Sam Wan, Prathat Tha U-thain, Lung 

Ho’s house, Pra That Phanom, Pra That Renu 

Nakhon, and Pra that Sri Khun. This new 

developed tour program costs 11,900 baht and 

would be promoted through the Company’s site at 

www.Tangmotour.com to inform program’s 

details would like to travel in Isan (Northeast) trip 

and use the Company’s services. 

วตัถุประสงค์ 

 เ พ่ือ ศึกษาแหล่งท่อง เ ท่ียวและสร้าง

โปรแกรมการเดินทางการท่องเท่ียวในจังหวัด

นครพนมและ จงัหวดับึงกาฬ 

ขอบเขต 

1. ขอบเขตของพ้ืนท่ีจดัท าโครงการ 

     - สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั แตงโม

ทวัร์ จ ากดั 

2. ขอบเขตของประชากร 

     - นักท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางท่องเท่ียวใน

เสน้ทาง “นครพนม – บึงกาฬ”  

3. ขอบเขตของระยะเวลา 

     - ตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2560 

4. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

     - ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

ร ว ม ไป ถึ ง ท่ี พัก  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กั บ ก า ร จั ด ท า 

โครงการจากฐานขอ้มูลของทางบริษทั  

     - ศึกษาวธีิในการจดัท าโปรแกรมการเดินทางจาก 

พนกังานบริษทั แตงโมทวัร์ จ ากดั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. สามารถสร้างรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนใหก้บับริษทั 

2. สามารถเพ่ิมเส้นทางทางการท่องเท่ียวทางภาค  

    อีสานใหก้บันกัท่องเท่ียวไดมี้ทางเลือกท่ีเพ่ิมมาก    

    ข้ึน 

3. สามารถสร้างความพึงพอใจ และตอบสนอง 

    ความตอ้งการไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องลูกคา้ 

    ได ้

4. สามารถเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียวให้เดินทางไป 

    ท่องเท่ียวภาคอีสานมากข้ึน 

5. สามารถท าให้นักท่องเท่ียวได้รู้จักกับสถานท่ี 

    ท่องเท่ียวใหม่ของจงัหวดับึงกาฬ 

6. สามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัชุมชนทอ้งถ่ิน เพราะมี 

    นกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยอืนเพ่ิมข้ึน 

7. สามารถท าให้ผูจ้ ัดท า ได้มีความรู้เก่ียวกับการ 

    จัดท าเส้นทาง และได้ศึกษาเก่ียวกับสถานท่ี 

    ท่องเท่ียวต่างๆ 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ก าหนดเสน้ทางในการท่องเท่ียว 

2. ศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกับ สถานท่ีท่องเท่ียว  

    ท่ีพกั การขนส่งและ ร้านอาหาร 

3.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่ างๆ  ท่ี 

     เก่ียวขอ้ง 

4. ก าหนดตารางเวลาการเดินทางของโปรแกรม 

5. ค านวณราคาตน้ทุน และราคาขาย 

 



 
รูปท่ี 1 ตารางการคิดค านวณค่าใชจ่้าย 

6. น าเสนอโปรแกรมใหท้างบริษทัพิจารณาถึงความ 

    เหมาะสมท่ีจะวางจ าหน่าย 

 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งโปรแกรมการเดินทาง 

7. วางจ าหน่ายตามช่องทางต่างๆ ของบริษทั 

      
รูปท่ี 3 หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 
.รูปท่ี 4 เพจเฟสบุค๊ของบริษทั 

 

 
รูปท่ี 5 ไลน@์ของทางบริษทั 

 

สรุปผล 

 หลงัจากการด าเนินการท าโครงการเสร็จ

ส้ินแล้วนั้ น ท าให้ตัวผู ้จัดท าเองได้มีการเรียนรู้

เ ก่ี ย วกับ  ก า ร จัดท า โปรแกรมการ เ ดิ นท า ง  

การก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว การศึกษาและ

เรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวของจังหวดันครพนม และ

จังหวัดบึงกาฬ และเม่ือโปรแกรมการเดินทาง 

เสร็จสมบูรณ์ ท าให้ทางบริษัท มีโปรแกรมการ

เดินทางให้ลูกค้าเ พ่ิมข้ึน และถ้ามีการวางขาย 

ก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัทางบริษทัอีกดว้ย 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ บริษทั แตงโมทวัร์ จ ากดั 
และผู ้ ท่ี มี ส่วนเ ก่ี ยวข้องทุกท่าน ท่ี มี ส่วนร่วม 
ในการใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน
ฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและ 



ใหค้วามเขา้ใจกบัชีวติของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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