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บทคดัย่อ 

 
โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค1์)เพื่อจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ให้เป็น

อีกหน่ึงในรูปแบบตวัเลือกใหม่ในการท่องเท่ียวในอนาคต2)เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดีข้ึนจากการจดักิจกรรมอีเวน้ทก์ารแข่งขนัฟุตบอลการกุศลข้ึนและ
เพื่อจดัท าโปรแกรมทางการท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงกีฬา3)เพื่อการกุศลเพื่อซ้ืออุปกรณ์การเรียนและ
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาสในพื้นท่ีโรงเรียนในชนบท ณ จงัหวดั น่าน  

จากท่ีกล่าวมาคือการสร้างนวตักรรมใหม่ให้กับสถานท่ีประกอบการอีกทั้ งเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และยงั
สามารถเพิ่มรายได้ให้กบับริษทั รวมไปถึงสร้างประสบการณ์ในการท่องเท่ียวแบบใหม่ให้กับ
บริษัทและนักท่องเท่ียวอีกด้วย จึงได้จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงกีฬา (Sport 
Tourism) โดยใชช่ื้อโปรแกรมน้ีวา่ “เดินสายเตะบอล ตะลอนทวัร์สายบุญ” ของ บริษทั เนวิเกเตอร์ 
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Abstract 
 

The objectives, of this project were: 1) to organize activities of sport tourism as 
alternatives for future tourism; 2) to promote exercise for physical and psychological health 
through events of football competition; and 3) to raise funds for purchasing educational 
equipment and grant scholarships to underprivileged children in rural schools in Nan province. 

From the above objectives, this innovative project for the company promoted sport 
tourism and increased the company revenue. Also, the project created new tourism expiries for 
both company and tourists. The authors thus prepared a sport tourism program entitled “Football 
Trip for Charity” for Navigator Service (Thailand) Co., Ltd. 

From preparing this project, “Football Trip for Charity” for Navigator Service (Thailand) 
Co., Ltd., the authors have gained direct experience from real practice at real site, understood the 
problems, and learned to solve the potential problems at the real working situation the methods of 
solving the problems at hand during working.    
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบัน บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว 
ทั้งภายในและนอกประเทศมาแล้วหลายปีและเป็นบริษัททัวร์ที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็น
จ านวนมากโดยรูปแบบการขาย จะเป็นการประชาสัมพันธ์ซ่ึงบริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด  ได้รับการยอมรับจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครือบริษัท ออฟฟิศ  โรงงานและกลุ่ม
สมาคมต่าง ๆเนื่องจาก ในด้านการน าเท่ียวและการบริการด้วยความเอาใจใส่ ในส่วนของโปรแกรม
การเดินทาง อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักสะดวกสบาย และมีความเป็นกันเองระหว่าง
เจ้าของบริษัท ท าหน้าที่ผู้จัดงาน  (Organizer) ซ่ึงจะเดินทางไปกับงานคณะทัวร์ทุกครั้ง รวมไปถึง
การจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  จะท าโปรแกรม
ที่แปลกใหม่จึงท าให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
 ทั้งนี้คณะผู้จัดท าและทางบริษัทจึงได้ร่วมกันจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวและสอดแทรก
การจัดกิจกรรมอีเว้นท์การเตะบอลขึ้นร่วมกับทางสมาคมนักฟุตบอลผู้อาวุโสแห่งประเทศไทยที่       
สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซ่ึงหลังจากจบงานกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางบริษัทได้รับผลตอบรับเป็น
อย่างดี ซ่ึงตัวคณะผู้จัดท าและเจ้าของบริษัท ( นายกรณ์ พงษ์พันธ์ ) ต่อมาจึงได้ปรึกษากันโดยมี
ความคิดเห็นและข้อสรุปว่าต้องการจัดท าการท่องเที่ยวในรูปแบบของการผสมผสานโดยการน าการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ทางกลุ่มลูกค้าชื่นชอบมาเป็นโจทย์หลักในการจัดท าโครงงานเดินสายเตะ
บอล ตะลอนทัวร์สายบุญนี้ ซ่ึงการท่องเที่ยวแบบนี้เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
เพือ่ตอบโจทย์ของทางสมาคมท่ีต้องการเตะบอลมีการท ากิจกรรมบริจาคของให้กับโรงเรียนที่ด้อย
โอกาสทางด้านอุปกรณ์การศึกษาและเพื่อเป็นการเปิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และกระตุ้น
ยอดขายทัวร์ของบริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  เพราะฉะนั้นจึงจัดท าโปรแกรม
การท่องเที่ยวในรูปแบบ Sport tourism โดยใช้ช่ือโปรแกรมนี้ว่า “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สาย
บุญ’’  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับสถานที่ประกอบการอีกทั้งเป็น
การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซ้ึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) และยัง
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท รวมไปถึงสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแบบใหม่ให้กับ
บริษัทและนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ให้เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบ
ตัวเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวในอนาคต 

1.2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นจากการ
จัดกิจกรรมอีเว้นท์(Event) การแข่งขันฟุตบอลการกุศลขึ้น 

1.2.3 เพื่อจัดท าโปรแกรมทางการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงกีฬา เพื่อการกุศลเพื่อซ้ืออุปกรณ์
การเรียนและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่โรงเรียนในชนบท ณ จังหวัด น่าน  

 
1.3 ขอบเขตโครงงาน  

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน “ เดินสายเตะบอล ตะลอน
ทัวร์สายบุญ ” ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั  

1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึง วนัที่ 30 เมษายน 2561 
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  

 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.4.1 นักศึกษา 
 - ได้ประสบการณ์ตรงจากขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงานในสถานที่จริง บรรยากาศการ
ท างานและได้ทราบถึงปัญหาต่างๆในการท างาน และ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่าง
การลงมือปฏิบัติงานจริง และได้รับโอกาสจากบริษัทให้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการท าโปรแกรมทัวร์ การ
ขายโปรแกรมทัวร์ การติดต่อประสานงานระหว่างการด าเนินงานในโครงงาน “เดินสายเตะบอล 
ตะลอนทัวร์สายบุญ” 
 1.4.2 สถานประกอบการ 
 - บริษัทได้รับการประชาสัมพันธ์จากโครงการในครั้งนี้  เพื่อเป็นการกระจายชื่อเสียงของ
บริษัทรวมถึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าจาก “สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทย”  
ในการจัดการจัดกิจกรรมทริป “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” ในครั้งนี้  
 
 1.4.3 กลุ่มลูกค้า 
 - กลุ่มลูกค้าจากสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม”เดินสายเตะบอล ตะลอน
ทัวร์สายบุญ” ในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนานพร้อมกับอ่ิมอกอ่ิมใจและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ตั้งไว้ว่าด้วยการได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนและได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมแข่งฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อน ารายได้จากการรับบริจาคจากโครงงานครั้งนี้เพื่อน าไปซ้ือ
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อุปกรณ์การเรียนต่าง ๆเพื่อน าไปบริจาคให้กับโรงเรียนภูเค็งพัฒนา และโรงเรียนประกิตติเวชศักดิ์ 
ณ อ าเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน  
 1.4.4 พื้นที่และชุมชนที่ได้ลงปฏิบัติงาน 
 - ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ส่วนหนึ่งคือการร่วมบริจาคส่ิงของอุปกรณ์การเรียน
และทุนการศึกษาท่ีน าส่งมอบให้แก่โรงเรียนภูเค็งพัฒนาและโรงเรียน ประกิตติเวชศักดิ์ เพื่อให้เด็ก 
ๆนักเรียนในพื้นที่ชนบทได้รับการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ในชนบทให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ถึงแม้จะเป็นเพียงเศษเส้ียวหนึ่งของ
การพัฒนาแต่ก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมส่งความสุขไปยังพื้นที่เล็กๆในชนบทท่ีห่างไกลต่อ
ความเจริญของประเทศไทยให้ได้มีอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆที่ในอนาคต
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของชาติ 
 
 1.5 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 1.5.1 ก าหนดหัวข้อในการศึกษาท าโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานที่ปรึกษาว่า
ต้องการน าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
 1.5.2 น าหัวข้อที่ก าหนดไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา รวมไปถึงเรียบเรียงหัวข้อโครงงาน
รายละเอียดให้ครอบคลุมกับเนื้องานที่ต้องการ และตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 1.5.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.5.4 ศึกษาข้อมูลการเดินทางไปยังจังหวัดน่านและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 

1.5.5 เก็บเรียบเรียงข้อมูล โดยทางผู้จัดท าได้ท าการศึกษาจากรายการน าเที่ยวของบริษัท 
เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  และรวบรวมข้อมูลสถานที่ต่าง ๆจากการออกทริปใน
สถานที่จริง 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง  “ เดินสายเตะบอล ตะลอนทวัร์สายบุญ” ของ บริษทั เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จาํกดั คณะผูจ้ดัทาํได้รวบรวมขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี เอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานหรือช่วยใหโ้ครงงานสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์
 2.1 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัน่าน 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 2.3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมอีเวน้ท ์(Event) 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและการพฒันากิจกรรมกีฬา  

 2.7 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัธุรกิจจดันาํเท่ียวและคิดตน้ทุน 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ประวตัิความเป็นมาของจังหวดัน่าน 
 จงัหวดัน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซ่ึงวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้โดยเฉพาะ
บริเวณชายแดนดา้นเหนือและตะวนัออกซ่ึงเป็นรอยต่อกบัประเทศลาว มีภูเขา ในเขตอาํเภอบ่อ
เกลือ เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดั คือมีความสูงถึง 2,079 เมตร และมีดอยภูคาในเขตอาํเภอ
ปัว เป็นยอดเขาท่ีสําคญัของจงัหวดั มีความสูง 1,980 เมตร ส่วนพื้นท่ีราบจะอยู่บริเวณตอนกลาง
ของจงัหวดั และตามลุ่มนํ้าต่าง ๆ แหล่งนํ้าท่ีสาํคญัของจงัหวดัคือแม่นํ้ าน่าน ซ่ึงมีตน้กาํเนิดทางตอน
เหนือของจงัหวดั แลว้ไหลลงไปยงัเข่ือนสิริกิต์ิในจงัหวดัอุตรดิตถ์ และบรรจบกบัแม่นํ้ าปิงท่ีจงัหวดั
นครสวรรค์เป็นแม่นํ้ าเจ้าพระยา นอกจากน้ียงัมีลํานํ้ าสาขาต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ได้แก่ ลํานํ้ าสา ลํา
นํ้ าวา้ ลาํนํ้ าสมุน ลาํนํ้ าปัว ลาํนํ้ ายา่ง ลาํนํ้ าแหง เป็นตน้ มีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ พื้นท่ีเต็มไปดว้ยภูเขาสูง
สลบัซบัซอ้น ทั้งยงัมีประชากรหลายชาติพนัธ์ุ นบัวา่เป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศ(สาํนกังานจงัหวดัน่าน,2553) 
 เมืองน่าน   ในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตวัข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่นํ้าน่าน และแม่นํ้าสาขา ในหุบเขา ทางตะวนัออกของภาคเหนือ 
 ประวัติความเป็นมาจังหวัดน่าน น่านเป็นเมืองโบราณเมืองหน่ึง เดิมช่ือ เมืองน่าน หรือ 
เมืองนนัทบุรี สร้างข้ึนประมาณปี พ.ศ.1911 สําหรับประวติัการสร้างเมืองมีความเก่ียวขอ้งกบักบั
ตาํนานเมืองวรนคร ซ่ึง กล่าวไว้ว่า ประมาณต้น พ.ศ.1800 พญาภูคา เจ้าเมืองย่างมีราชบุตร          

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%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%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
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%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit
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บุญธรรมอยู่ 2 องค์ นามว่า ขุนนุ่น และ ขุนฟอง พญาภูคาไดส้ร้างเมืองใหม่ ขนานนามเมืองน้ีว่า     
“วรนคร” สถาปนาให้ขุนฟอง เป็นเจา้ผูค้รองเมือง ต่อจากขุนฟองไดมี้เจา้ผูป้กครองนครสืบต่อมา
เร่ือย ๆ จนถึงพญาการเมือง ในสมยันั้นเมืองวรนครตกเป็นเมืองข้ึนของกรุงสุโขทยั ต่อมาไดอ้พยพ
ผูค้นมาสร้างเมืองใหม่ เสร็จประมาณ พ.ศ.1902 และขนานนามเมืองน้ีวา่ “ เมืองภูเพียงแช่แห้ง ” 
หรือเวยีงแช่แหง้ พญาการเมืองครองเมืองได ้5 ปีก็ถึงแก่พิราลยั พญาผากองบุตรจึงสืบต่อครองเมือง
แทน 6 ปีให้หลงัพญาผากองไดพ้ิจารณา ทางฝ่ังแม่นํ้ าทางตะวนัตก (บริเวณบา้นห้วยไค)้ มีความ
อุดมสมบูรณ์ จึงไปสร้างเมืองใหม่ท่ีนั้น ในปี พ.ศ. 1911 เดิมเมืองน่านก็มีคนเรียกวา่ เมืองนนัทบุรี
บา้ง แต่ตามหลกัศิลาจารึกในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหง มหาราชเรียกวา่ “ เมืองน่าน ” มีการสันนิษฐาน
วา่ คงเพี้ยนมาจากคาํวา่ น่าง หรือนางเจียงในภาษาจีน ซ่ึงแปลวา่ทิศใต ้แต่อยา่งไรชาวเมืองน่านก็ยงั
เรียกวา่ตามเดิมวา่ “ เมืองน่าน ” 

มาถึงสมยัท่ีอาณาจกัรลา้นนารุ่งเรืองข้ึนเชียงใหม่เป็นราชธานีราวปี พ.ศ. 2004 เมืองน่านก็
ข้ึนต่อเชียงใหม่และรวมเป็นอาณาจกัรล้านนา จนอาณาจกัรล้านนาได้ตกเป็นเมืองข้ึน ของพม่า
รวมถึงน่านดว้ย ใน พ.ศ.2099 ถึง พ.ศ.2317 เมืองเชียงใหม่เอาชนะพม่าไดแ้ละรวมเมืองต่าง ๆ 
รวมถึงเมืองน่านเป็นอาณาจกัรลา้นนา ในปี พ.ศ.2352 อาณาจกัรลา้นนาถูกผนวกเขา้กบัอาณาจกัร
ไทย เมืองน่านถูกแบ่งออกจากล้านนา มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช  เจ้าเมืองข้ึนตรงกับกรุง
รัตนโกสินทร์เร่ือยมา 

ในรัชกาลท่ี 2 เมืองน่านนั้นถูกแม่นํ้าน่านท่วมตวัเมืองจนไดรั้บความเสียหายอยา่งมาก พญา
สุมนเทวราช เจา้ครองนครน่านในสมยันั้นไดอ้พยพชาวเมืองไปสร้างเมืองใหม่บนท่ีดอน เพื่อกนันํ้ า
ท่วม อยู่ท่ีนั้ นนาน 36 ปี จนปลายรัชกาลท่ี 4 แม่นํ้ าน่าน ได้เปล่ียนเส้นทางห่างไปมาก                    
เจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าครองเมืองน่านได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว ยา้ยเมืองมาตั้ง ณ ท่ีเดิม ไดมี้การซ่อมแซมเมืองเก่าท่ีทิ้งร้างไปให้กลบัคืนมาแล้วสร้าง
กาํแพงเมืองข้ึนใหม่ก่อดว้ยอิฐถือปูน ในปี พ.ศ.2400 ซ่ึงยงัปรากฏให้เห็นในปัจจุบนัตลอดมาจนถึง
เจา้ครองนครน่านคนสุดทา้ย ซ่ึงตรงกบัรัชกาลท่ี 6 ต่อถึง รัชกาลท่ี 7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.2475 รัฐบาลประกาศให้ ยกเลิกตาํแหน่งผูป้กครองเมืองต่าง ๆ และให้แต่ละ
จงัหวดัข้ึนต่อกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit
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รูปท่ี 2.1 ตราประจาํจงัหวดัน่าน 

ท่ีมา  :  https://goo.gl/DycpHL/ตราประจาํจงัหวดัน่าน 
 

ค าขวญัประจ าจังหวดั 
  แข่งเรือลือเล่ือง เมืองงาช้างดาํ จิตรกรรมวดัภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุ
แช่แหง้ 
 
ดอกไม้ประจ าจังหวดัน่าน 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั: ดอกเส้ียวดอกขาว (ช่ือวทิยาศาสตร์: Bauhinia variegata Linn.) 
ท่ีมา : https://goo.gl/Ixs3ZZ/ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั: ดอกเส้ียวดอกขาว 

 

https://goo.gl/DycpHL
https://goo.gl/Ixs3ZZ
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ต้นไม้ประจ าจังหวดัน่าน 

 
 

รูปท่ี 2.3 ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั: กาํลงัเสือโคร่ง (ช่ือวทิยาศาสตร์: Betula alnoides Buch.-Ham.) 
ท่ีมา : https://goo.gl/1XMQCU/ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั: กาํลงัเสือโคร่ง 

 
สถานทีท่่องเทีย่วจังหวดัน่าน 

 
รูปท่ี 2.4 สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ ภูพยคัฆ์ 

ท่ีมา  :  https://sites.google.com/site/canghwadnan/5-sthan-thi-thxng-theiyw/สถานีพฒันาการ
เกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ ภูพยคัฆ ์

 
 นพพร วิจิตร์วงษ์ (2554)  ภูพยคัฆ ์เดิมช่ือ ภูผายกัษ ์บนยอดภูเป็นหินผาสวยงาม มีสภาพ
เป็นป่าดิบและเป็นดงเสือ จึงไดช่ื้อวา่ ภูพยคัฆ ์อยูสู่งจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 1,500 เมตร เคยเป็น
ท่ีปลูกฝ่ินของราษฎรชาวไทยภูเขา ก่อนปี 2523 เคยเป็นสมรภูมิรบ ระหว่างทหารไทยกับ
ผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต ์ ปัจจุบนั ภูพยคัฆ์ ไดเ้ปล่ียนจากสมรภูมิรบ แหล่งวางกบัดกัระเบิดเป็น 
สถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดาํริ พฒันาให้ราษฎรชายไทยภูเขามีจิตสํานึกและมีส่วน
ร่วมในการฟ้ืนฟู พฒันาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธารท่ีมี 
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คุณภาพเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์สร้างงานสร้างรายไดใ้ห้ราษฎรใน
พื้นท่ีเป็นสถานีตวัอยา่งในการขยาย ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว  

 
 

รูปท่ี 2.5 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
ท่ีมา :  https://sites.google.com/site/canghwadnan/5-sthan-thi-thxng- 

theiyw/อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
 
 ชูศรี  ไตรสนธิ (2544) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นท่ีเป็นเทือกเขาสูงสลบัซบัซ้อน 
ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคามีเมฆปกคลุมตลอด
ฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีมีทั้งพืช
พรรณและสัตวป่์าท่ีมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น แหล่งกาํเนิดของแม่นํ้ าหลายสาย เช่น 
แม่นํ้ าน่าน ลาํนํ้ าปัว ลาํนํ้ าวา้ ท่ีคอยหล่อเล้ียงชีวิตของชาวจงัหวดัน่าน และยงัมีความสําคญัทาง
ประวติัศาสตร์ กล่าวคือ เป็นท่ีเช่ือกนัวา่เทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษ ของคนเมือง
น่านและในปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีศาลเจา้พ่อภูคา ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรท่ี 31 ถนนสายปัง-บ่อเกลือ อนั
เป็นท่ีเคารพสักการะของชาวจงัหวดัน่าน 
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รูปท่ี 2.6 วดัพระธาตุเบง็สกดั 
ท่ีมา :  https://sites.google.com/site/canghwadnan/5-sthan-thi-thxng-theiyw/วดัพระธาตุเบง็สกดั 

 
 กอบยศ ยิ้มอ่อน (2552) วดัพระธาตุเบ็งสกดั ตั้งอยู่บา้นแกม้ หมู่ท่ี 5 ตาํบลปัว อาํเภอปัว 
จงัหวดัน่าน เป็นสถาปัตยกรรมไทยล้ือ ท่ีไดมี้การปรับเปล่ียน รูปแบบหลายคร้ังลกัษณะวิหารเป็น
ทรงสูงแต่หลงัคาจะกดตํ่าแบบช่างลา้นนาเดิม มีลาดบวัท่ีฐานตอนล่างของพระวิหาร ดา้นขา้งของ
วิหารเจาะหน้าต่างเป็นบานเล็ก ๆ แคบ ๆ หนา้วิหารมีลกัษณะเป็น มุขโถงโล่ง ๆ ภายในวิหาร ซ่ึง
ภายในประกอบด้วยเสา เรียงสองแถว ตรงสู่แท่นฐานชุกชี ประตูด้านหน้าวิหาร เป็นประตูใหญ่
กวา้งและสูงประกอบดว้ยลวดลายปูนป้ันผสมผสานระหว่าง ศิลปะเก่ากบัใหม่  เจดียพ์ระธาตุเป็ง
สะกดั ความหมายของพระธาตุตามตาํนาน หมายถึง ส่ิงมหัศจรรยท่ี์เกิดข้ึนจากบ่อดินท่ีใช้ไมแ้หย ่
ลงไป แลว้ไมข้าดเป็นท่อน ๆ เหมือนมีอะไรมากดัใหข้าด และมีลาํแสงเกิดข้ึน เจดียเ์ป็นรูปทรงฐาน
ระฆงัคว ํ่า เป็นมุมแปดเหล่ียมลดหลัน่ กัน เป็นชั้น ๆ ไม่มีลวดลายเป็นศิลปะแบบพะเยา หรือท่ี
เรียกวา่เจดีย ์ทรงพะเยา ซ่ึงมีมากท่ีพะเยา เชียงราย และบริเวณแถบภาคเหนือ ตอนบน ภายในองค์
พระเจดียป์ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงถือเป็นศูนยร์วมศรัทธาของชุมชน เป็นสถาปัตยกรรม
ของช่างน่าน วดัตั้งอยู่บนเนินสูงมองเห็นหมู่บา้นอยู่เบ้ืองล่าง ด้านหลงัเป็นเนินเขา นับเป็นการ
เลือกสรรชัยภูมิท่ีส่งให้วดัดูโดดเด่นเป็นสง่า หากมาช่วง ฤดูฝนจะมองเห็นนาขา้วเขียวขจีของ
หมู่บา้นเบ้ืองล่าง 
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รูปท่ี 2.7 บ่อเกลือสินเธาว ์
ท่ีมา :  http://www.thailovetrip.com/view-bangkok.php?id_view=380/บ่อเกลือสินเธาว ์

 
 สมประสงค์ พยคัฆพนัธ์ (2558) “บ่อเกลือ” อาํเภอหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีเร่ืองราวและ
ความน่าสนใจมากมายเสียจนเราตอ้งตั้งหนา้ขบัรถผา่นเส้นทางเล้ียวลดคดเค้ียวจากอาํเภอเมืองมาก
วา่ 80 กิโลเมตร เพียงเพราะอยากจะเห็นบ่อนํ้ าเกลือกลางหมู่บา้นท่ีใช้ผลิต “เกลือสินเธาว”์ เกลือ
ภูเขาท่ีมีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น เดิมทีบ่อเกลือมีช่ือว่า “เมืองบ่อ” ซ่ึงก็น่าจะหมายถึงบ่อ
นํ้ าเกลือสินเธาวน่ี์แหละ มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาวา่ ในอดีตกาลเมืองบ่อแห่งน้ีเป็นชุมชนขนาดใหญ่
และภายในพื้นท่ีรอบๆ น้ีเคยมีบ่อนํ้าเกลือสินเธาวม์ากถึง 9 บ่อดว้ยกนั แต่ก่อนท่ีจะมีชุมชนมาอาศยั
อยู่นั้น บริเวณน้ีเคยเป็นป่าทึบมาก่อนจนมีนายพรานผูห้น่ึงผ่านมาเห็นเหล่าสัตวท์ั้งหลายมากินนํ้ า
กนัท่ีน่ี พอไดชิ้มดูจึงรู้วา่นํ้ ามีรสเค็ม ความไดล่้วงรู้ไปถึงหูของเจา้หลวงภูคาและเจา้หลวงบ่อ จึงได้
เกิดการแข่งขนัพุ่งสะเน้า (หอก) เพื่อครอบครองบ่อนํ้ าเกลือ เจา้หลวงภูคาพุ่งหอกออกไปทางทิศ
ตะวนัตกของลาํนํ้ามาง ส่วนเจา้หลวงบ่อพุ่งหอกไปทางทิศตะวนัออกของแม่นํ้ ามาง ซ่ึงทั้งสองจุดท่ี
หอกพุ่งไปถึงนั้น ชาวบา้นท่ีมาชมการแข่งขนัก็ไดน้าํหินมากองไวแ้ละตั้งเป็นโรงหอทาํพิธีระลึก
ตอบแทนบุญคุณเจ้าหลวงทั้ งสองทุกปี ชาวบ้านเช่ือกันว่าบ่อนํ้ าเกลือแต่ละบ่อนั้ นมี “เจ้าซาง
ค า” คอยปกปักรักษาอยู ่ดงันั้นทุกวนัแรม 9 คํ่า เดือน 5  ชาวบา้นบ่อหลวงจะทาํพิธีบวงสรวงเจา้
หลวงบ่อเรียกว่า “พิธีแก้ม” จะมีการเล้ียงเจ้าหรือเล้ียงผี เพื่อขอบคุณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีได้ปกป้อง
คุม้ครองและให้เกลือแก่พวกเขาใชท้าํมาหากินมาตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมถึงในช่วงเขา้พรรษาท่ี
ทางหมู่บา้นจะปิดไม่ใหบุ้คคลภายนอกเขา้ออกดว้ยยานพาหนะทุกชนิดดว้ยเช่นกนั 
 

http://www.thailovetrip.com/view-bangkok.php?id_view=380
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รูปท่ี 2.8 วดัพระธาตุแช่แหง้พระอารามหลวง (พระธาตุประจาํปีนกัษตัรเถาะ) จ.น่าน 
ท่ีมา :  https://travel.kapook.com/view20022.html/วดัพระธาตุแช่แหง้พระอารามหลวง (พระธาตุ

ประจาํปีนกัษตัรเถาะ) จ.น่าน 
 
 พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน วดัพระบรมธาตุแช่แห้งตั้งอยู่ท่ี
บา้นหนองเต่า ตาํบลม่วงต๊ึด ก่ิงอาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน อยูห่่างจากตวัเมืองไปราว 2กม. เส้นทาง
สายน่าน-แม่จริม สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีได้มาจาก กรุงสุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยูบ่น
ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ท่ี
งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา ทุกปีจะมีงานนมสัการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหวา่งวนัข้ึน 11 คํ่า 
ถึง 15 คํ่าเดือน 6 ทางเหนือ ซ่ึงจะอยูร่าวปลายเดือนกุมภาพนัธ์หรือตน้เดือนมีนาคมของทุกปี พระ
บรมธาตุแช่แหง้ปูชนียสถานท่ีสาํคญัของเมืองน่าน มีอายกุวา่ 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าววา่
พญาการเมืองโปรดเกลา้ให้ สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดม้าจากเมืองสุโขทยัระหวา่ง
ปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมดา้นโบสถ์ของวดัพระธาตุแช่แห้ง ท่ีสําคญัและแสดงให้เห็นถึง
แบบอยา่งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน (Wikipedia, 2553) 
 พระบรมธาตุแช่แห้งเป็นศิลปะการก่อสร้าง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหน่ึง ของ
ภาคเหนือ ท่ีเป็นศิลปะ การก่อสร้าง ท่ีไดรั้บอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ์ระธาตุหริภุณไชย 
โดยมีลกัษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทอ งจงัโกในส่วน ของ
ทางเดิน ข้ึนสู่องคพ์ระธาตุนั้น จะเป็นตวัพญานาค หนา้บนัเหนือประตูทางเขา้ลกัษณะของการป้ัน 
จะเป็นลายนาคเก้ียวท่ีเป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจงัหวดัน่านโดย
แทจ้ริง ชาวเมืองลา้นนามีความเช่ือกนั วา่การ ไดเ้ดินทางไปสักการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระ
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ธาตุแซ่แห้ง หรือชาวลา้นนาจะเรียกกนัวา่ การชูธาตุ แลว้นั้นจะทาํไดรั้บ อานิสงคอ์ยา่งแรงกลา้ ทาํ
ใหชี้วติอยูดี่ มีสุข ปราศจากโรคภยัต่างๆ มาเบียดเบียน หนา้ท่ีการงานเจริญกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 
 

รูปท่ี 2.9 วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวหิาร 
ท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร 

 
 วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวหิาร อยูต่รงขา้มพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุไวภ้ายใน นับเป็น ปูชนียสถานสําคญั เป็นเจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะ
สุโขทยั ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งคํ้า ซ่ึงเป็นศิลปสมยัสุโขทยั อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 
รอบเจดียมี์รูปป้ันช้างปูนป้ันเพียงคร่ึงตวั ประดบัอยู่โดยรอบ พระธาตุเจดียส์ร้าง ดว้ยอิฐถือปูน มี
สัณฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสซ้อนกนั 3 ชั้น กวา้งดา้นละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูป
ชา้งคํ้าอยูใ่นลกัษณะ เหมือนฐาน รองรับไวด้า้นละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ชา้งแต่ละตวัโผล่
ส่วนหัวลอย ออกมาคร่ึงตวัขาหน้าทั้งคู่ยื่นพน้ออกมาจาก เหล่ียมฐาน เหนือข้ึนไปเป็นฐานปัทม ์
(ฐานบวั) ซ้อนกนั 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆงัแบบลงักา ต่อจากองค์ระฆงัทาํเป็นฐานเขียงรองรับ 
มาลยัลูกแกว้ ลดหลัน่กนัไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบนัพระธาตุเจดียช์้างคํ้าไดรั้บการบูรณะซ่อมแซม 
และหุน้ดว้ยแผน่ทองเหลืองทั้งองคมี์ความสวยงาม มาก นอกจากน้ียงัมีพระพุทธรูปทองคาํ ปางลีลา 
คือ พระพุทธนนัทบุรี ศรีศากยมุนี ซ่ึงเป็นทองคาํ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทาํเสริม
เม่ือ พ.ศ. 2442 หนกั 69 บาท เจา้งัว่ฬารผาสุม เจา้ผูค้รองนครน่านองค์ท่ี 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็น
ผูส้ร้างเม่ือวนัพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทยั ประดิษฐานอยูท่ี่หอพระไตรปิฎกใหญ่
ท่ีสุดในประเทศ(Wikipedia, 2560) 
 พระวิหารหลวงวดัพระธาตุช้างคํ้ าวรวิหาร เป็นวิหารขนาด ใหญ่รูปทรงสร้างตาม
สถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ลกัษณะภายในโอ่โถง ดา้นหนา้มีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบนัใดดา้นละตวั มี
ทางเขา้ 3 ทาง ประตูกลางทาํเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็กอยูด่า้นซ้าย และดา้นขวามีทาง ข้ึนเป็น
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ประตูเล็ก ๆ ตรงขา้มพระประธานดา้น ทิศตะวนัออกและตะวนัตกอีก 2 ขา้ง ทาํหลงัคาซ้อนกนั 2 
ชั้น มุขลดด้านหน้าและด้านหลงั หน้าบนัตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน แล้วประดบัท่ีขอบเสา
ดา้นหนา้ทุกตน้ตามลกัษณะสถาปัตยกรรม ลา้นนาไทยภายในพระวิหาร กวา้งขวาง มีเสาปูนกลม
ขนาดใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบจาํหลกัลวดลายปูนป้ันนูนสูงไว ้เหนือจากระดบัพื้นพระวิหาร 1.50 
เมตร เป็นลวดลายกนอกระยา้ยอ้ยเหมือน ลวดลายท่ีเสาในวหิารวดัภูมินทร์ 
 

 
 

รูปท่ี 2.10 วดัภูมินทร์ 
ท่ีมา : www.amazingthaitour.com/วดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน 

 

 วดัภูมินทร์ ตั้งอยู่ท่ีบา้นภูมินทร์ อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ใกล้กบัพิพิธภณัฑสถาน-
แห่งชาติน่าน เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" เป็นวดัท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืน ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็น
อาคารหลงัเดียวกนัประตูไมท้ั้งส่ีทิศ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือลา้นนาสวยงามมาก นอกจากน้ี
ฝาผนงัยงัแสดงถึงชีวติและ วฒันธรรมของยคุสมยัท่ีผา่นมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วดัภูมินทร์
สร้างข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ เจา้ผูค้รอง เมืองน่านไดส้ร้างข้ึน
หลงัจากท่ีครองนครน่านได ้6 ปี มีปรากฏในคมัภีร์เมือง เหนือวา่เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" ซ่ึงเป็น
ช่ือของเจ้า เจตบุตรพรหมมินทร์ ผู ้ส ร้างว ัด แต่ตอนหลัง ช่ือว ัดได้เพี้ ยนไปจากเดิม เป็น                      
วดัภูมินทร์(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) 
 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ ไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่สมยัเจา้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ 
พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลท่ี 4) ใชเ้วลาซ่อม นานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนงัในวิหาร หลวงเขียนข้ึน
ในช่วงน้ี ภาพจิตรกรรมหรือ “ฮูบแตม้” ในวดัภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนา แต่ถา้พิจารณา
รายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมยันั้น มีภาพท่ีน่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่
ม่านย่าม่าน ซ่ึงเป็นคาํเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือในสมยัโบราณกระซิบสนทนากนั ผูช้ายสักหมึก 
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ผูห้ญิงแต่งกายไทล้ืออยา่งเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่น้ีมีความประณีตมาก ภาพน้ีไดรั้บการยก
ยอ่งวา่เป็นภาพท่ีงามเป็นเยีย่มของวดัภูมินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.11 กระซิบรักบนัลือโลก 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/กระซิบรักบนัลือโลก 

 
     กระซิบรักบนัลือโลก ภาพท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นงานจิตรกรรมท่ียอดเยี่ยมของเมืองน่าน 
มีการใชสี้แดง  ฟ้าดาํ นํ้าตาลเขม้เป็นป้ืนใหญ่ๆคลา้ยภาพสมยัใหม่ ของหนุ่มสาวไตล้ือกาํลงักระซิบ
บอกรัก นอกเหนือจากผลงานภาพปู่ ม่านย่าม่าน ยงัมีภาพอีกมากมายหลายภาพท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวน่านในยคุสมยันั้น(Wikipedia, 2560) 
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รูปท่ี 2.12 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
ท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 

 
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นท่ีประมาณ 583,750 ไร่ หรือ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม

พื้นท่ีอาํเภอเวียงสา อาํเภอนานอ้ย และอาํเภอนาหม่ืน เทือกเขาสลบัซบัซ้อนท่ีวางตวัในแนวเหนือ-
ใต ้ขนานกนัทั้งทางทิศตะวนัตก และตะวนัออกแบ่งพื้นท่ีออกเป็น ฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังตะวนัออก 
สองฝ่ังแม่นํ้าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังใน เขตเทือกเขาประกอบดว้ยป่าดิบเขา ป่าดิบแลง้ ป่า
สนเขา พบสัตวป่์าหายากหลายชนิด เช่น นกยงูซ่ึงมี อยูห่ลายฝงู เสือดาว เสือดาํ หมี กวาง หมาป่า 
และหมาในมีสัตวป่์าหลายชนิดท่ีสําคญั คือ ชา้งป่า ววั และกระทิง ซ่ึงจะอพยพไปมาระหว่างเขต
ติดต่อประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Wikipedia, 2561) 
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รูปท่ี 2.13 ดอยเสมอดาว 
ท่ีมา : https://pantip.com/topic/36043495/ดอยเสมอดาว 

 
 ดอยเสมอดาว อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นท่ีครอบคลุม 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอนา
หม่ืน อาํเภอนานอ้ย และอาํเภอเวยีงสานอ้ย 
 ดอยเสมอดาว เป็นภูเขาท่ีมีลานใหน้กัท่องเท่ียวพกัผอ่น กางเต็น และเป็นจุดชมพระอาทิตย์
ตกและชมพระอาทิตยข้ึ์น ท่ีววิดีอีกท่ีหน่ึงเลยท่ีเด๋ียว ในช่วงหนา้หนาวและฝนยงัสามารถเห็นทะแล
หมอกในตอนเขา้ สาํหรับผูท่ี้มากางเตน็นอนกลางคืนยงัมีโอกาสท่ีจะพบห้ิงห้อยอีกดว้ย(Wikipedia, 
2561) 
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รูปท่ี 2.14 วดัพระธาตุเขานอ้ย 

 ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระธาตุเขานอ้ย 
 

 วดัพระธาตุเขาน้อย ตาํบลดู่ใต ้อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน เป็นวดัราษฎร์ องค์พระธาตุ
ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซ่ึงอยูด่า้น ตะวนัตกของตวัเมืองน่าน สร้างในสมยัเจา้ปู่ แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 
2030 องคพ์ระธาตุเป็นเจดียก่์อ อิฐถือปูนทั้งองค ์เป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ รับการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ ในสมยัพระเจ้า         
สุริยพงศผ์ริต เดชฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมยัน้ีเช่นกนัวดั
พระธาตุเขานอ้ย เป็นปูชนียสถานท่ีสาํคญั และเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน สันนิษฐานวา่มีอายุรุ่น
ราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยูบ่นดอยเบานอ้ย สูงจาระดบันํ้ าทะเล ประมาณ 240 ม. หน้า
วดัมีทางข้ึนเป็นบนัไดนาค 303 ขั้น(Wikipedia, 2561) 
 จากวดัพระธาตุเขานอ้ย สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน ปัจจุบนับริเวณ
ลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปาง
ประทานพร บนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาํจากทองคาํหนกั 27 บาท สร้างข้ึนเน่ือง
ในมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูฯ่ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2542 
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รูปท่ี 2.15 เสาดินนานอ้ย 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/เสาดินนานอ้ย 

 
 เสาดินนานอ้ยมีลกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กนั
ไป บา้งเป็นแท่งแหลม บา้งเป็นแท่งมนกลม คลา้ยฉากคลา้ยหลืบม่าน แลว้แต่จะจินตนาการให้เป็น
รูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นท่ีประมาณ 20 ไร่คลา้ยกบัแพะเมืองผีท่ี จ. แพร่ โดยมีป่าเต็งรังข้ึนอยู่
กระจดักระจาย ในช่วงฤดูหนาว ป่าเต็งรังบริเวณรอบ ๆ เสาดินจะเปล่ียนสีเป็นสีเหลือง แดง ส้ม 
นํ้ าตาล ตดักบัสีนํ้ าเงินเขม้ของทอ้งฟ้า สวยงามน่าชม เราสามารถเดินชม ไดท้ัว่ทั้งบริเวณ ซ่ึงทาง
อุทยาน จดัใหมี้ ทางเดิน ชมธรรมชาติ(Wikipedia, 2561) 
 จากเสาดินนาน้อยประมาณ 300 ม. ก็จะพบกบัคอกเสือ  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งลึกจากเนิน
ดินดา้นบนประมาณ10 ม.มีทางลงไปชมทาํดว้ยไมอ้ยูท่างดา้นใต ้เม่ือลงไปจะพบว่าบริเวณรอบ ๆ 
หุบผามีลกัษณะเป็นหลืบม่าน เป็นร่อง รอยยาว รวมถึงมีแท่งดินรูปร่างต่าง ๆ กระจดักระจายอยู่
ภายในเหมือนกบัท่ีเสาดิน ในสมยัก่อนชาวบา้นเล่าว่า ใน บริเวณน้ีมีเสืออาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก 
และจะมาขโมยเอาววั ควาย และหมูของชาวบา้นท่ีเล้ียงไวกิ้นเป็นอาหาร ชาวบา้นจึงรวมกาํลงัไล่
ตอ้นเสือให้ตกลงไปในบ่อดินดงักล่าว แลว้ใชก้อ้นหินและไมแ้หลมขวา้งและ ท่ิมแทงเสือ จนตาย 
เขาจึงเรียกบริเวณน้ีว่า "คอกเสือ"แม้ว่าจะมีพื้นท่ีน้อยกว่าประมาณ 10 ไร่ แต่ก็มีความงดงาม
เฉพาะตวั แตกต่างไปจากท่ีเสาดินจึงไม่ควรพลาดชมทั้งสองแห่ง 
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รูปท่ี 2.16 วดัม่ิงเมือง 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/วดัม่ิงเมือง 
 

 วดัม่ิงเมือง ตั้งอยู่ท่ีถนนสุริยพงศ์ เป็น เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลักเมืองของจงัหวดัน่าน 
ประวติัของวดัม่ิงเมือง คือ เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลกัเมืองท่ีเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบท่ี
ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจา้อนนัตวรฤทธิเดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตั้งช่ือว่า วดัม่ิง
เมือง ตามช่ือท่ีเรียกเสาหลกัเมืองวา่ เสาม่ิงเมือง ต่อมาปี 2527ไดมี้การร้ือถอนและสร้างอุโบสถหลงั
ใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั 
 ลกัษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง
มาก เป็นฝีมือตระกลูช่างเชียงแสน มีความวจิิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงให้
เห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถ่ินยคุปัจจุบนั และในบริเวณวดัยงัเป็นท่ี ประดิษฐานเสา
หลกัเมือง ซ่ึงอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐาน
ประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพักตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา 
 เสาหลกัเมืองน่าน ซ่ึงแต่เดิมเรียกวา่ “เสาม่ิงเมือง” เดิมเป็น ไมส้ักทองขนาดใหญ่ มีเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ ๓ ฟุต สูง ประมาณ ๓ เมตร ลกัษณะเป็นเสาทรงกลมส่วนหวัเสาเกลาเป็น ดอก
บวัตูมฝังไวก้บัพื้นท่ีดินโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคารครอบ แต่อยา่งใด สันนิษฐานวา่อาจจะสร้างข้ึน
ในสมยัเจา้อตัถวรปัญโญ เป็นเจา้ผูค้รองนครน่าน เหตุเพราะแต่ก่อนมานั้นเมืองน่านไม่มีคติการ
สร้าง เสาหลกัเมือง(Wikipedia, 2561) 
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รูปท่ี 2.17 วดัหวัข่วง 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/วดัหวัข่วง 
 

 วดัหวัข่วง ตั้งอยูบ่นถนนมหาพรหม ตาํบลในเวียง อาํเภอเมืองน่าน เป็นวดัท่ีมีความสําคญั
ในเขตหัวแหวนเมืองน่าตั้งอยู่ใกล้หอคาํ หรือพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน มีวิหาร และเจดีย ์มี
ลกัษณะศิลปกรรมแบบทอ้งถ่ินล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงาม วดัน้ีไม่ปรากฏว่า
สร้างมาตั้งแต่สมยัใด มีเพียงหลกัฐานวา่ไดรั้บการบูรณะในราว พ.ศ. 2425โดยเจา้อนนัตวรฤทธิเดช 
เจา้เมืองน่าน และต่อมาราวปี พ.ศ.2472 ในสมยัเจา้มหาพรหมสุรธาดา เจา้ผูค้รองน่าน องคสุ์ดทา้ย 
ซ่ึงต่อมาเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2533 กรมศิลปากรไดส่้งเจา้หนา้ท่ีมาบูรณะเจดียว์ดัหวัข่วงและได้
ประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ 
 เจดียว์ดัหวัข่วง ลกัษณะเป็นเจดียท์รงประสาท หรือเรือนทอง อิทธิพล ศิลปะลา้นนา ฐาน
ล่างทาํเป็นหน้ากระดานส่ีเหล่ียม รับฐานบวัลูกแก้ว 2 ชั้น มีชั้นหน้า กระดานคัน่กลาง ฐานบวั
ลูกแกว้ชั้นบน ยอ่เก็จรับกบัเรือนธาต ไปจรดชั้นบวัถลาใตอ้งคร์ะฆงั ส่วนเรือนธาตุมีซุ้มจรนมั ดา้น
ละซุม้ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยัสําริด ท่ีมุมผนงัทั้งสองขา้ง ป้ันเป็นรูปเทวดาทรงเคร่ือง
ยนืพนมมือ เหนือชั้นอสัดงตอนสุดเรือนธาตุ เป็นชั้นบวัถลาซอ้นกนั 3 ชั้น องคร์ะฆงั มีขนาดเล็กไม่
มีบลัลงัก์ ลกัษณะของรูปทรง โดยส่วนรวมคลา้ยกบัเจดียว์ดัโลกโมลี อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงสร้างข้ึนระหวา่ง รัชกาลพระเมืองเกษเกลา้ รวม พ.ศ. 2071 แต่สวนฐานล่าง และชั้นบวัถลาของ
เจดีย์น้ียึดสูงข้ึน ทาํให้มีลักษณะเรียวสูงกว่า แสดงถึง พฒันาการ ทรงรูปแบบท่ีช่างเมืองน่าน 
ดดัแปลงนาํมาใชใ้นระยะหลงั ซ่ึงคงมีอายไุม่เก่าไปกวา่ คร่ึงแรกของพุทธศตวรรณท่ี 22(Wikipedia, 
2561) 
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รูปท่ี 2.18 วดัศรีพนัตน้ 

ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/วดัศรีพนัตน้ 
 

 วดัศรีพนัต้น ตั้ งอยู่ท่ี ถนนเจ้าฟ้า ตาํบลในเวียง อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ู
คา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960-1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยั
เรียกวา่ วดัสลีพนัตน้ (คาํวา่ สลี หมายถึง ตน้โพธ์ิ) ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยูด่า้นทิศเหนือและทิศ
ใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ 
พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดั
น่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวดั สี
ทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง 
ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติั
ของพระพุทธเจา้ และประวติั การกาํเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสี
ธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 
 วดัศรีพนัต้นเคยเป็นท่ีพาํนักของหลวงปู่ ครูชันทะ อดีต เจ้าอาวาสวดัศรีพนัต้น ซ่ึงเป็น
พระสงฆ์ผูป้ฎิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีวิชารักษาคนป่วย ด้วยการเป่าคาถาเสกนํ้ ามนต์และการใช้
สมุนไพรพื้นบา้นรักษาไดผ้ลดีมาก โดยเฉพาะโรคกระดูกและแผลอกัเสบจากตุ่มฝีหนอง ตลอดชีวิต 
ของหลวงปู่ ครูบาชนัทะ ท่านไดเ้มตาไปรักษาคนป่วยในโรงพยาบาลน่าน เป็นประจาํทุกวนัจนถึง
แก่มรณภาพ(Wikipedia, 2561) 
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รูปท่ี 2.19 ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ อ.ปัว 

ท่ีมา : https://www.paiduaykan.com/travel/ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ อ.ปัว 
 

ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ มาถึงอาํเภอปัว จงัหวดัน่าน  ตอ้งแวะมาจิบเคร่ืองด่ืม กาแฟ และจิบ
บรรยากาศสไตลไ์ทล้ือพื้นบา้น ท่ีของร้านลาํดวนผา้ทอ เป็นอีกหน่ึงร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาขา้วแฝงไป
ดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือดั้งเดิม  เม่ือไดเ้ห็นตอ้งร้องวา้วน่าซ้ือเคร่ืองด่ืมซักแกว้ ไปนัง่เล่น นอน
เล่น รับลมเยน็ มองดูวิวนาขา้วและขุนเขาท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้  พร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋  เก๋ ยงักระท่อม
ปลายนาในแบบฉบบัท่ีไม่เหมือนใคร ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ ตั้ งอยู่ท่ี ตาํบลศิลาแลง  อาํเภอปัว 
จงัหวดัน่าน  เป็นร้านกาแฟของร้านลาํดวนผา้ทอ  ร้านขายของท่ีระลึกและผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอนํ้ า
ไหล ลายโบราณ ช่ือดงัแห่งปัว  อาํเภอปัวถือว่าเป็นอาํเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยู่มากท่ีสุดชาวไทล้ือมี
ประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เร่ืองการแต่งกายแบบพื้นบา้น ไดแ้ก่ผา้
ทอไทล้ือ  นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของอาํเภอน้ี ผา้ทอส่วนใหญ่เม่ือทอมาแลว้ก็มีการจาํหน่าย
เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน(Paiduaykan, 2559) 
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 ประวตัิความเป็นมาของ โรงเรียนทีร่่วมกจิกรรมและบริจาดส่ิงของ 
1. โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่าอิงคุลานนท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.20 โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่าอิงคุลานนท ์
ท่ีมา : http://www.data.bopp-obec.info/โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า-อิงคุลานนท ์

 
โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 6 ตาํบล ภูฟ้า อาํเภอบ่อเกลือ  จงัหวดัน่าน   

สังกัด  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (สพป.น่าน.2)สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รหสัไปรษณีย ์ 55220   โทรศพัท ์054-059-737 

โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์ ช่ือเดิมคือโรงเรียนบา้นนากอก สาขาห้วยลอย ไดรั้บ
อนุมติัให้เปิดทาํการสอนระดบัประถมศึกษา จากสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัน่าน เม่ือวนัท่ี 
24 มีนาคม พ.ศ. 2446 ไดเ้ปิดทาํการสอนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีนกัเรียนชาย 58 คน 
นกัเรียนหญิง 49 คน รวม 107 คนโดยตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 6  ตาํบลภูฟ้า อาํเภอบ่อเกลือ  จงัหวดัน่าน  เขต
บริการของโรงเรียนมี 1  หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 6  บา้นหว้ยลอยมีประชากรครัวเรือนคน   
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์จะพฒันาโรงเรียน
บา้นนากอก สาขาห้วยลอย ให้สามารถบริการการศึกษาไดท้ัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นท่ี
ระลึกแก่ท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์พระอภิบาลในพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,175,000 และไดพ้ระราชทานส่ือวสัดุการศึกษาอีกจาํนวนมาก และดาํเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2548 
 วนัท่ี 3 มีนาคม 2548 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ไดอ้นุมติัให้เป็น
โรงเรียนเอกเทศ “โรงเรียนท่านผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์” และกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศเร่ือง
การเปล่ียนช่ือโรงเรียน เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 25548 คณะครูแลชุมชนไดมี้มติเห็นให้ดาํเนินการ

http://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_stu.php?School_ID=1055250458&page=kk_stu
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ยา้ยนกัเรียน วสัดุครุภณัฑ์จากอาคารเรียนชัว่คราวไปจดัการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนถาวรท่ี
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในการดาํเนินการพฒันา โรงเรียนท่าน
ผูห้ญิงสง่า อิงคุลานนท ์เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548(Data, 2561) 
 
2. โรงเรียนประกิตเวชศกัด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.21 โรงเรียนประกิตเวชศกัด์ิ 
ท่ีมา : https://www.prakitschool/โรงเรียนประกิตเวชศกัด์ิ 

 
โรงเรียนประกิตเวชศกัด์ิตั้งข้ึนเม่ือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 อาคารเรียนหลงัแรกเป็น

อาคารเรียนชัว่คราวทาํดว้ยไมไ้ผ ่หลงัคามุงดว้ยหญา้คา สถานท่ีตั้งเดิมอยูท่างทิศใตข้องโรงเรียนใน
ปัจจุบนัห่างกนัประมาณ 200 เมตร เดิมเป็นโรงเรียนในสังกดักองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน 
เขต 5 จงัหวดัเชียงใหม่ มีช่ือโรงเรียนวา่  โรงเรียน ภ.ช.ด. บาํรุงท่ี 50”  

โรงเรียนประกิตเวชศกัด์ิ ไดเ้ปิดทาํการสอนคร้ังแรกโดยมี พลฯ เฉลิม เป็นครูใหญ่ และ พล
ฯ สินแกว้ เป็นครูผูส้อน มีนกัเรียนทั้งหมด 42 คน ต่อมาปี พ.ศ.2508 อาคารเรียนหลงัเก่าไดช้าํรุดจน
ไม่สามารถใชก้ารได ้ทาง ต.ช.ด. จึงไดส้ร้างอาคารหลงัใหม่ข้ึน มี 2 ห้องเรียน มุงดว้ยสังกะสี แต่ฝา
ทาํดว้ยไมไ้ผ ่และเปล่ียนช่ือจากโรงเรียน  ภ.ช.ด. บาํรุงท่ี 50 เป็น โรงเรียน  ต.ช.ด.  การเรียนการสอน
ยงัอยู่ในสังกดัของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน เขต 5 ทั้งหมด โดยผลดัเปล่ียนกนัสอน
ประมาณ 3 ชุดๆละ 2 คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 นายแพทยป์ระกิต เวชศกัด์ิ ไดทู้ลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราช
กุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จาํนวน 60,000 บาท ต่อมาพระองค์ได้เสด็จเยี่ยม
ราษฎรหมู่บา้นขุนสถาน ต.สันทะ อ.นานอ้ย จ.น่าน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตั้งของโรงเรียน ไดท้รงเห็นวา่เด็ก
นกัเรียนมีจาํนวนมาก แต่อาคารเรียนไม่เพียงพอ พระองคจึ์งพระราชทานเงินจาํนวนดงักล่าวให้กบั
กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน เขต 5 เชียงใหม่ มาสร้างอาคารเรียนและบา้นพกัครู 1 หลงั มี 
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ส.ต.อ.มานพ ทศันเวทิน เป็นครูใหญ่ การก่อสร้างอาคารเรียนแลว้เสร็จในเดือนมกราคม .ศ.2514 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จมาเปิดโรงเรียน วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2514 เวลา 
14.00 น. และไดพ้ระราชทานนามใหม่วา่  โรงเรียนประกิตเวชศกัด์ิ  ตามนามของท่านผูบ้ริจาคทรัพย์
สร้างอาคารเรียน และทรงรับไวใ้น พระอุปถมัภข์องพระองค ์

ดา้นการจดัการเรียนการสอน ในปี พ.ศ.2509 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ได้ส่งครู พล
เรือนสามญัมาช่วยสอนด้วย ต่อมาปี พ.ศ.2517 กองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน ได้โอน
โรงเรียนให้อยู่ในสังกดัขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัน่าน จนถึง พ.ศ.2523 จึงโอนสังกดัให้
สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ในขณะนั้นมี
นายฝง แสนซุง้เป็นครูใหญ่ 

ปัจจุบนัโรงเรียนประกิตเวชศกัด์ิมีอาคารเรียนทั้งหมด 5 หลงั จาํนวน 18 ห้องเรียน อาคาร
อเนกประสงค ์1 หลงั บา้นพกัครู 2 หลงั เปิดทาํการสอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาจนถึงระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ นายยิง่ยศ สุวรรณคีรียง เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน(Prakitschool, 2561) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการท่องเที่ยว 
 นิคม จารุมณี(2544) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้อธิบายศัพท์ “การท่องเท่ียว” 
(Tourism) ไวว้่า เป็นคาํท่ีมี ความหมายค่อนขา้งกวา้งขวางเพราะวา่ มิไดมี้ความแต่เฉพาะเพียงการ
เดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความ สนุกสนานบนัเทิงเริงรมยด์งัท่ีคนส่วนมากเขา้ใจกนั 
การเดินทางเพื่อ การประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจตลอดจน
การเยี่ยมเยียน ญาติพี่น้อง นบัว่าเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ินฉะนั้นปรากฏการณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ในปัจจุบนั จึงเป็นกิจกรรมรายใหญ่ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตามลาํดบั จนกระทัง่มีผูก้ล่าวว่าธุรกิจ
การท่องเท่ียว ในทุกวนั เป็นธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดหากเทียบกบัธุรกิจอ่ืนๆดว้ยกนั 
 สํานกังานพฒันาการท่องเท่ียว(2546) อธิบายว่าการท่องเท่ียว เป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันทั้งเป็นการเดินทางเพื่อพกัผ่อน 
ประกอบกิจกรรมตามความสนใจ หรือเพื่อประกอบธุรกิจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานแต่ไม่ได ้
เป็นการเดินทางเพื่อไปทาํงานหรือประกอบอาชีพเป็นหลกั 
 วรรณา วงษว์านิช( 2546) และตุย้ ชุมสาย(2527)  กล่าววา่ การท่องเท่ียวและการเดินทาง ไว้
ในหนังสือ “ปฐมบทแห่งการท่องเท่ียว” การท่องเท่ียวเป็นเร่ือง ของการเดินทาง ถ้าไม่มี การ
เดินทางก็ไม่มีการท่องเท่ียวและในเร่ืองของการท่องเท่ียวผูด้าํเนินงานการท่องเท่ียวมกัใชค้าํวา่ การ
ท่องเท่ียวและการเดินทางปนกนั บางท่ีใช้คาํว่าการท่องเท่ียว ให้ความหมายถึงการท่องเท่ียว และ
การเดินทาง เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ใช้ช่ือภาษาองักฤษว่า Tourism Authority of 
Thailand 
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ประเภทของการท่องเทีย่ว 
2.2.1 การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง ผูอ้าศยัอยูภ่ายในประเทศ

ของตนเองหรือภายในประเทศนั้น ๆ   
2.2.2 การท่องเท่ียวเขา้มาภายในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึงผูท่ี้มีถ่ินพกัอาศยัท่ี

อ่ืนและเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศนั้นๆ  
2.2.3 การท่องเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึงผูท่ี้มีถ่ินพกัอาศยัอยู่ใน

ประเทศหน่ึงและออกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ 
รูปแบบของการท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ดังนี ้

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งตามความสําคญั และ สภาพแวดลอ้ม ได ้12 ประเภท
ดงัน้ี 
 1. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทาง
ธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราว ทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบ
นิเวศท่ีเก่ียวขอ้งโดย การจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้น จะตอ้ง มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศ นั้นมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตสํานึก ต่อการรักษาระบบนิเวศ
อยา่งหย ัง่ยนื 
 2. แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard)หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
แหล่งท่องเท่ียว ประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมยัเม่ือ
มีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ปัจจุบนั มีปรากฏอยู่
หลายๆ แห่ง ตวัอย่าง เช่นพิพิธภณัฑ์เฉพาะทางแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีและMICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) 
เป็นตน้ 
 3. แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความสําคัญและคุณค่าทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนา รวมถึง สถานท่ีหรืออาคาร
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สําคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์เช่น โบราณสถาน 
อุทยานประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณ กา แพงเมืองคูเมือง พิพิธภณัฑ์วดัศาสนสถาน และส่ิงก่อสร้าง
ท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 
 4. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  โ ด ย มี ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม  ช า ติ เ ป็ น ส่ิ ง ดึ ง ดู ด ใ จ ใ ห้ นัก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ม า เ ยื อ น  ซ่ึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติความ แปลกตา ของสภาพ
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ธรรมชาติ สัณฐานท่ีสําคญัทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อนั เป็นเอกลกัษณ์หรือเป็น สัญลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน นั้น ๆ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Special Environmental Features) 
หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวชิาการก็ได ้
 5. แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อการพกัผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน ร่ืนรม บนัเทิง และ
การศึกษาหาความรู้แมไ้ม่มีความสําคญัในแง่ประวติัศาสตร์โบราณคดีศาสนา ศิลปวฒันธรรม แต่มี
ลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั ตวัอยา่งเช่น ยา่นบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตวส์วนสนุก
และสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา 
 6. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า
ทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกนั
มาแหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบด้วยงานประเพณีวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของผูค้น การแสดง
ศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมืองการแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นตน้ ตวัอย่างของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สําคญัของประเทศไทยในประเภทน้ีไดแ้ก่ ตลาดนํ้ าเนินสะดวกงานแสดงของช้างจงัหวดัสุรินทร์
งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานตเ์ป็นตน้ 

7. แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนํ้ าพุร้อนธรรมชาติ คือ ในการจดัทาํเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
แหล่งท่อง เท่ียวนํ้ าร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในกา รจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทนํ้ าพุร้อน ธรรมชาติอยา่งชดัเจน โดยเน้นในดา้นการ กาํหนดมาตรฐานท่ีจาํเป็น
สําหรับการบริการต่างๆ เน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งคาํนึงถึง ดา้นความปลอดภยัของ
นักท่อง เท่ียวเป็นสําคัญ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากนํ้ าพุร้อน จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการ กาํหนด
มาตรฐานท่ีชัดเจน การดาํเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้ าพุร้อน 
ธรรมชาติได ้นอกจากน้ี การจดัทาํเกณฑม์าตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนํ้ าพุร้อนธรรมชาติ ยงั
มี เป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวได้นาํไปใช้ เป็น เคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบ มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตน และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล ท่ีสําคญัเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ ของ นักท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว เชิงสุขภาพ นํ้ าพุร้อน
ธรรมชาติของ ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

8. แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ
ท่องเท่ียว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้ นักท่องเท่ียวมาเยือน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน บริเวณชายหาด ไดแ้ก่ 
การเล่นนํ้า การอาบแดด กีฬาทางนํ้าการนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหา เป็นตน้ 
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9. แหล่งท่องเท่ียวประเภทนํ้ าตก หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว โดยมีน้าตก
เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวมา เยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลิน
และนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและ อาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้
ไปด้วย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งนํ้ าตก ได้แก่ การว่ายน้า การนั่งพักผ่อน 
รับประทานอาหาร การเดินสาํรวจนา้ตก การล่องแก่งการดูนก และ การตกปลา เป็นตน้ 

10. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถํ้ า หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีถํ้าเป็น ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความ
เพลิดเพลินและ นนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
หาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวประเภทถํ้า ไดแ้ก่ การเขา้
ชมบรรยากาศและหิน งอกหินยอ้ยภายในถํ้า การศึกษาดา้นโบราณคดีของมนุษยย์คุต่างๆ ท่ีเคยอาศยั
ในถํ้า การนมสัการ พระพุทธรูป การใหอ้าหารสัตว ์การปิกนิกและรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

11. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว
โดยมีเกาะเป็นทรัพยากรธรรมท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหา
ความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวประเภทเกาะ ไดแ้ก่ การดาํนํ้ า ดูปะการัง
และสัตวท์ะเล การเล่นนํ้า การเท่ียวชมชาดหาดหรือนํ้าตก การดูนก เป็นตน้  

12. แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียว 
โดยมีแก่งเป็น ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่อง เท่ียวมาเยือน และมีวตัถุประสงคเ์พื่อความ
เพลิดเพลินและ นนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลกั 
ได้แก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพกัแรม และการเดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
ธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่การดูนก การสํารวจธรรมชาติ การศึกษาพันธ์ุพืชต่างๆ เป็นต้น          
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2546) 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วเชิงกฬีา Sport Tourism 
 “การท่องเท่ียวเชิงกีฬา” คือ รูปแบบการท่องเท่ียวหน่ึงท่ีมุ่งเนน้การพกัผอ่นหยอ่นใจเป็น
กิจกรรมแสดงออก ถึงความสามารถมุ่งประโยชน์ให้ผูเ้ล่นมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงเสริมสร้าง 
กาํลงัใจ (Gibson,1998 cited in Karnchanakit, S., 2011; Delpy Neirotti, 2003) โดยมีการเดินทางไป
เยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงมิใช่เป็นท่ีพาํนักอาศยัประจาํของตนแต่เป็นการไปเยือนเป็นการชั่วคราว 
(Homchuen, S., 2008) นอกจากนั้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นการเดินทางท่ีมิใช่เหตุผลเพื่อการ
พาณิชย ์(Hall, 1992; Standeven & De Knop, 1992) ทั้งยงัเป็นการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมของ
คนผา่นรูปแบบต่าง ๆ ในช่วงวนัหยุดพกัผ่อนโดยผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมกลางแจง้นอกพื้นท่ีของ
ชุมชนท่ีตนพกัอาศยัเพื่อเขา้ร่วมเพื่อชมหรือเพื่อเยี่ยมเยือนสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
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ทางดา้นกีฬาซ่ึงกิจกรรมจดัเป็นส่ิงดึงดูดใจหลกั (Ruskin, 1987; Gibson, 1998) นอกเหนือจากนั้น 
การท่องเท่ียวเชิงกีฬายงัก่อให้เกิดรายได้ดว้ยการกาํหนดแนวทางร่วมกนัระหว่างผูป้ระกอบการ 
ทางด้านกีฬาและทางการท่องเท่ียวและองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Tassiopoulos and 
Haydam, 2007)จากการให้คาํจาํกัดความของนักวิชาการหลายๆ ท่าน งานวิจัยช้ินน้ีขอสรุป
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง รูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การพกัผอ่นหยอ่น
ใจเป็นผสมผสานระหว่างการท่องเท่ียวและการกีฬาโดยมีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการ
แข่งขนักีฬาการออกกาํลงักายการชมการแข่งขนักีฬาหรือการชมสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬา 
 

 2.4 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 “พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว”  หมายถึง การกระทาํทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียวไม่วา่การกระทาํ
นั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม  และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระทาํนั้นไดห้รือไม่ก็ตามก็
เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง  โดยพฤติกรรมภายนอกของ
นกัท่องเท่ียว เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั  ส่วนพฤติกรรมภายในของ
นกัท่องเท่ียว เป็นการทาํงานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ี
ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพนัธ์กนั  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม
ภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 
 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเทีย่วน้ันมีองค์ประกอบส าคัญ  7  ประการ  คือ 

- เป้าหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวทุก ๆ พฤติกรรม  จะตอ้งมีเป้าหมายในการ
กระทาํ  เช่น  นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเดินทาง
ท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดล้อมในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
ดงัเดิม 

- ความพร้อม  หมายถึง  ความมีวุฒิภาวะ  และความสามารถในการทาํกิจกรรม  เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั  นิยมไต่เขา  ปีนหนา้ผาตอ้งมี
ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะทาํกิจกรรมท่ีตนชอบได ้

- สถานการณ์ หมายถึง  เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออาํนวยให้เลือกกระทาํกิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ  เช่น  การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ  ควรกระทาํในยามคล่ืนลมสงบ  ไม่ควร
ทาํในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง 

- การแปลความหมาย  หมายถึง  วิธีการคิดแบบต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
พอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึง ๆ  เช่น  เวลาสิบสองนาฬิกา  เป็นเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรเป็น
เวลาท่ีนกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

- การตอบสนอง  คือ  การตดัสินใจกระทาํกิจกรรมตามท่ีตนได้ตดัสินใจเลือกสรร
แลว้  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  เช่น  นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วง
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วนัหยดุ เพื่อพกัผอ่น ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการดาํเนินการล่วงหนา้ 
ในการกระทาํกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว ้ตั้ งแต่กิจกรรมการกําหนดสถานท่ี
ท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

- ผลลพัธ์ท่ีตามมา  คือ  ผลจากการกระทาํหน่ึง ๆ  อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว  ้ หรืออาจ
ตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้ เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้กาํหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผอ่น
วนัหยดุในประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และทาํให้สนามบินตอ้ง
ปิดทาํการ เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์ทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ี
คาดหมายไวไ้ด ้

- ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงั  คือ  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระทาํลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีตอ้งการจึงตอ้งกลบัมาแปลความหมายไตร่ตรองเพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆมาตอบสนองความ
ต้องการหรืออาจจะเลิกความต้องการไปเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ เช่นการก่อ
วินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเท่ียวท่ีตั้งใจจะ
เดินทางไปเมืองดงักล่าวจะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั และอาจ
ลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทางหรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 

ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
- ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียว

และช่วยให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของ
นักท่องเท่ียวในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ
ท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

- ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ข้ึน 
- เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ 
- ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่ง

ขนั 
 

2.5 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการจัดกจิกรรมอเีว้นท์(Event) 
 ในประเทศไทย คาํว่าการจัดกิจกรรมพิเศษ(Special Event) มักจะถูกใช้ทับศัพท์
ภาษาต่างประเทศ ว่า “อีเวน้ท์”หรือ “อีเวน้ต์” จนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปทั้งในแวดวงวิชาการ
นกัการตลาด นกัส่ือสารการตลาด หรือส่ือมวลชน หากแปลความหมายตามพจนานุกรม Lexitron 
(ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552) แลว้จะหมายถึง เหตุการณ์สําคญั
การแข่งขนักีฬา หรือผลลพัธ์นกัวิชาการฝ่ังตะวนัตกมากมายท่ีพยายามจะให้ความหมายของคาํวา่อี
เวน้ท์ดงัเช่น Getz (2007: 18) บอกว่าอีเวน้ท์หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาหน่ึงและสถานท่ี
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หน่ึง (an occurrence at a given place and time) หรือกลุ่มของเหตุการณ์พิเศษ (a special setof 
circumstances) หรือเหตุการณ์ท่ีสําคญัหรือน่าจดจาํ (a noteworthy occurrence)นอกจากน้ีในงาน
เขียนของ Getz ยงัใชค้า้ วา่ Planned events เพื่อเจาะจงหมายถึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อหวงัผลเฉพาะ
อยา่ง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจวฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนนั้นตอ้งผา่นการคิด
และวางแผนมาอยา่งดจดัข้ึนเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป แต่มีส่ิงหน่ึงท่ีร่วมกนั
ของกิจกรรมเหล่าน้ีคือความต้องการสร้างหรือมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือ
ประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผูช้มหรือผูเ้ขา้ร่วมงาน ซ่ึงการสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมงานเป็น
ประเด็นท่ีสําคญัเพราะองค์กรตอ้งการจะสร้างภาพลกัษณ์ต่อองค์เม่ือคนไทยพูดถึง อีเวน้ทน์ นั้น
โดยส่วนใหญ่ยงัใช้จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆสามารถสรุปได้ว่า  อีเวน้ท์ ของคนไทย
สามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มุม คือ 
 1. อีเวน้ทท่ี์มาจากคาํวา่ Special Event หรือกิจกรรมพิเศษ 
 2. อีเวน้ทท่ี์หมายถึง  Event Marketing หรือการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม  (เกรียงไกร
กาญจนะโภคิน,2549, 2555 ) ซ่ึงบางคร้ังก็จะแปลวา่ การทาํ กิจกรรมทางการตลาด (ธีรพนัธ์ โล่ห์
ทองคา , 2545) 
 3. อีเวน้ทท่ี์อาจหมายถึง  Marketing Event ซ่ึงอาจแปลไดว้า่ กิจกรรมเพื่อการตลาด 
 4. อีเวน้ทท่ี์หมายถึงไดท้ั้ง Special Event และ Event Marketingจะเห็นไดว้า่ คาํวา่ อีเวนท ์  
( Event) ยงัไม่มีคาํจาํกดัความภาษาไทยท่ีชดัเจน เม่ือเอ่ยถึงการจดัอีเวน้ทผ์ูฟั้งก็จะคิดไปถึงกิจกรรม
ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงคาํ ๆน้ีถูกใช้
อย่างกวา้งขวาง ทาํให้คนสวนใหญ่เขา้ใจความหมายของคาํน้ีแลว้จนกระทั้งทาํ ให้เกิดการใชค้าํน้ี
กนัอยา่งสับสน เม่ือวเิคราะห์ถึงความหมายของกิจกรรมใน 4แง่มุมอยา่งละเอียดมีดงัน้ี 
 2.5.1 อีเวน้ทท่ี์มาจากคาํวา่ Special Event 

หากจะเจาะจงไปท่ีคาํว่า Special Event หรือกิจกรรมพิเศษนั้น Goldblatt (1997: 2) ให้
ความหมายไวว้า่ “เป็นช่วงเวลาท่ีพิเศษสําหรับการเฉลิมฉลอง ดว้ยการจดัพิธีการ (Ceremony)และ
พิธีกรรม (Ritual) เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการเฉพาะดา้น”Shone and Parry (2004) มองว่า 
กิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event คือกิจกรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสนทนาการ 
(Leisure Events) เช่นกีฬา หรือกิจกรรมทางวฒันธรรม (Cultural Events) เช่นศิลปะ การเฉลิมฉลอง 
หรือกิจกรรมสําหรับองค์กร(Oganisational Events) เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการขาย การเมือง หรือ
กิจกรรมส่วนบุคคล (Personal Events) เช่นงานแต่งงานเป็นตน้ จากมุมมองน้ีสามารถสรุปไดว้า่อี
เวน้ท์ในความหมายของกิจกรรมพิเศษนั้น คือกิจกรรมทุกรูปแบบท่ีจดัทาํข้ึนหรือสร้างข้ึน เพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะข้ึนอยูก่บัผูจ้ดักิจกรรมพิเศษนั้นๆ 
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 2.5.2 อีเวน้ทที์หมายถึง Event Marketing 
คาํวา่อี เวน้ทใ์นความหมายของ Event Marketing นั้น Goldblatt (1997: 5) ระบุวา่ เป็นการ

จดักิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความตระหนกัรู้และโนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ
ดา้น เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ไดแ้ปลคาํวา่ อีเวน้ทม์าร์เก็ตต้ิงวา่ คือ “การส่ือสารการตลาด
ผา่นกิจกรรม” ซ้ึงหมายถึง “เคร่ืองมือส่ือสารท่ีนาํแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้าดว้ยตวัเขาเองผา่นทางรูป รส กล่ิน 
เสียง สัมผสั” ซ่ึงดา้นการประชาสัมพนัธ์ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ก็ยงัใชค้าํ วา่ กิจกรรมพิเศษ หรือการจดั
กิจกรรมอีเวน้ทเ์ม่ือกล่าวถึงกิจกรรมพิเศษในบริบทของการประชาสัมพนัธ์และยงัมองวา่ กิจกรรม
พิเศษเป็นองคป์ระกอบเชิงกลยทุธ์ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการทาํงานประชาสัมพนัธ์มุมมอง 
 ดร.วราภรณ์  ฉตัราติชาต (คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลยั
หอการคา้:2556) ความหมายของกิจกรรมหรืออีเวน้ท์ นั้นข้ึนอยู่กบับริบทท่ีน่าไปใช้หากเป็นงาน
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ก็จะหมายถึงกิจกรรมพิเศษหรือ Special Event แต่หากใช้กิจกรรมเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาดก็จะหมายถึงการส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรมหรือ Event 
Marketing นั้นเอง  
 
2.6 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงกฬีาและการพฒันากจิกรรมกฬีา 
(Sports Tourism and the Development of Sports Events) 

การพฒันาประเทศชาติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ ข้ึนอยูก่บัผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ การพฒันาให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามยั ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ สามารถเป็น  กาํลังสําคญัในการพฒันาประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจาํ เป็น การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยการ เสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน และมีกลยุทธ์ท่ีส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้าง
โอกาส ให้เด็กและเยาวชนพฒันาทกัษะดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สร้างนิสัยรักกีฬา และใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ มุ่งเน้นการใช้ กีฬาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ดงันั้น แนวคิดการพฒันาการกีฬาใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ เป็นส่ิงท่ีสาํคญัและจาํ เป็นอยา่งยิ่ง เพราะ
นอกจากจะทาํ ใหป้ระชาชนไดอ้อกกาํลงักายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
แล้ว ความเจริญด้านการกีฬายงัเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วย ทั้ งด้าน
คุณภาพ ของคนในสังคม และความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ การพฒันาดา้นการกีฬาเก่ียวขอ้งกบั
องค์ประกอบในดา้นบุคลากร ดา้นการกีฬา รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัประชาชนทัว่ไปในการเขา้มาชม
กีฬาหรือใช้บริการเพื่อการออกกาํลงักายและเล่นกีฬา โครงสร้างพื้นฐานรองรับการแข่งขนัและ
อุปกรณ์ ดา้นการกีฬา รวมทั้งองคค์วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จึงจาํ เป็นตอ้งมี
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การบริหารจดัการองคก์รแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมและมีความเขา้ใจใน
ทุกมิติ ดงัน้ี  

มิติดา้นการกีฬา กีฬา (sport) สามารถนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือ ส่ือ (media) ในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยไ์ด ้ในหลายๆ มิติ ดงัน้ี  

  1) มิติกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นมิติของการส่งเสริมกีฬา เพื่อการออกกาํลงักายและ
ก่อให้เกิดสุขภาวะท่ีดีของประชาชน เป็นมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ และคุณภาพของประชาชนทั้ง
ประเทศ จึงเป็นมิติ ท่ีควรไดรั้บการพฒันาและการสนบัสนุน จากภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วน และทุกระดบั เพื่อส่งเสริมและผลกัดนัให้ประชาชนเล่นกีฬา เพื่อการออกกาํลงักายจน
เป็นวถีิชีวติ  

  2) มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นมิติกีฬาท่ีมีพื้นฐาน เพื่อสร้างความมีนํ้ าใจเป็น
นกักีฬาความสามคัคี รู้แพ ้รู้ชนะรู้อภยัให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งกายและ
จิตใจ และเป็นมิติท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความภูมิใจในความสําเร็จในการแข่งขนักีฬาทั้งของ
ตนเอง และของคนทั้งชาติในทุกระดบัความสําเร็จของนกักีฬา จะนาํไปสู่ความมีช่ือเสียงและความ
เจริญในด้านต่างๆ ของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพฒันากีฬาอาชีพของประเทศไทยให้มี
ศกัยภาพเทียบเท่าระดบัสากลโดยมุ่งเนน้ใหมี้การบริหารจดัการดา้นการกีฬาส่งเสริมให้มีการลงทุน
และการพฒันาดา้นกีฬา โดยสร้าง แรงจูงใจ เพื่อกระตุน้ให้ภาคเอกชนเห็นประโยชน์ในการพฒันา
และการลงทุนในการกีฬาเช่นนโยบายดา้นภาษี เพื่อการพฒันากีฬาเป็นตน้รวมทั้งการสนบัสนุน
คุณภาพชีวติของบุคลากร และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการกีฬาของประเทศ นอกจากน้ี ส่ิงท่ีสําคญัต่อ
การพฒันากีฬาอาชีพอีกเร่ืองหน่ึงคือนกักีฬาอาชีพจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถ และมีคุณภาพใน
ระดบัมาตรฐานสากลจึงจะไดรั้บความนิยมจากผูช้มและไดรั้บการสนบัสนุนจากผูใ้ห้การสนบัสนุน 
(Sponsor) หน่วยงานและสถาบนักีฬาอาชีพจะตอ้งนาํหลกัการตลาด(Marketing Mixed) เขา้มา
บริหารจดัการดา้นต่างๆดว้ยไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์หรือผลผลิตสนามแข่งขนั ราคาค่าชมและการส่งเสริม
การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  

  3) มิติกีฬาเพื่อการอาชีพ เป็นมิติกีฬาท่ีมุ่งเนน้การแพช้นะจากการแข่งขนั เป็นมิติท่ี
มุ่งพฒันาใหค้นมีความอดทน มุ่งมัน่ และรับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งจากการแข่งขนั ความ
มีช่ือเสียงและผลตอบแทนท่ีได้จากการแข่งขนักีฬา มิติด้านการกีฬาทั้ง 3 มิติน้ี เก่ียวขอ้งกับ
ประชาชนโดยตรง แตกต่างกนัท่ีจาํนวนประชากรท่ี เขา้มาเก่ียวขอ้งในการพฒันาการกีฬาของชาติ 
จะตอ้งพิจารณาให้ความสําคญัของกีฬาแต่ละมิติอยา่งเหมาะสม มิติกีฬาเพื่อสุขภาพจะเก่ียวขอ้งกบั
ประชาชนทุกกลุ่มทั้งประเทศ มิติกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนและ ประชาชนส่วน
หน่ึง ส่วนมิติกีฬาเพื่อการอาชีพจะเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเพียงส่วนนอ้ย แต่ทั้งสามมิติมีความสําคญั 
ซ่ึงกนัและกนัต่อการพฒันาการกีฬาของประเทศ  
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  4) มิติกีฬาเพื่อความมัน่คง เป็นมิติกีฬาท่ีมีเป้าหมายนาํการกีฬามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
แกไ้ขปัญหาความมัน่คงของประเทศ แกไ้ข ปัญหาความขดัแยง้ ก่อให้เกิดความรักสามคัคี และ
ความเขา้ใจระหวา่งประชาชนทุกกลุ่ม ตวัอยา่งท่ีผา่นมาไดเ้คยมีการใช ้กีฬาเพื่อลดปัญหาส่ิงเสพติด
ให้แก่เยาวชน ดงันั้นประเด็นมิติกีฬาเพื่อความมัน่คง สามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปัญหาความไม่สงบในเขตพื้นท่ีชายแดน 3 จงัหวดัภาคใต้ หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกิดปัญหาใน
ลกัษณะเดียวกนัได ้ 

  5) มิติกีฬาด้านเศรษฐกิจความสําเร็จด้านการกีฬาของประเทศ เป็นดชันีบ่งช้ีถึง
ความสําเร็จ และความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากมีการ
จัดการแข่งขัน มีผู ้ชมกีฬาเ ป็นวิ ถี ชีวิต มีรายได้จากการแข่งขันมีการลงทุนด้านส่ือและ
ประชาสัมพนัธ์ด้านการกีฬา มีการท่องเท่ียวและมีอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์กีฬาและ
ประการสุดทา้ย ประชาชนมีทศันคติการเล่นกีฬาเป็นดูกีฬาเป็นและใช้กีฬาเพื่อการออกกาํลงักาย
ประชาชน มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคท่ีรักษาได้และค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลลดลงสามารถนาํงบประมาณไปพฒันาและสร้างความเจริญในดา้นอ่ืนของประเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ดงันั้นในการพฒันาดา้นการกีฬาจึงควรให้ความสําคญัต่อการพฒันาทั้งมิติดา้นสังคมและ
มิติดา้นเศรษฐกิจโดยมิติดา้นสังคมให้ความสําคญัในการรณรงคใ์ห้เด็กเยาวชนและประชาชนเห็น
ความสําคัญและต่ืนตัวในการเล่นกีฬาออกกําลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการและ
สนบัสนุนให้มีกิจกรรมการกีฬาการออกกาํลงักายและกิจกรรมนนัทนาการการจดัสร้างสถานกีฬา
ส่งเสริมการใชแ้ละบริหารจดัการสถานกีฬาสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนอกจากน้ี
แนวโนม้ของการใชค้วามสําเร็จดา้นการกีฬามาสร้างความโดดเด่นของชาติ จึงควร ให้ความสําคญั
ต่อการพฒันาและสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อให้เป็นกลไกสําคญัใน
ความสําเร็จของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การพฒันาบุคลากรดา้นการกีฬา การเตรียมความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานสนามกีฬาและ นกักีฬาใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ สํา หรับมิติ
ดา้นเศรษฐกิจ มุ่งเนน้พฒันากีฬาเพื่อการอาชีพ ส่งเสริม และพฒันาระบบการบริหารจดัการธุรกิจ
กีฬา ส่งเสริมและพฒันากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพท่ีได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ 
(ยทุธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559) 
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัธุรกจิจัดน าเทีย่วและการคิดต้นทุน 
 “ธุรกิจจดันาํเท่ียว” หมายความว่า ธุรกิจเก่ียวกบัการนาํนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว 
หรือเดินทางไปเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น โดยจดัให้มีบริการหรือการอาํนวยความสะดวกอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงหรือหลายอย่าง อนัได้แก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 
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2.7.1 องคป์ระกอบในการจดันาํเท่ียว  
 “แหล่งท่องเท่ียว” แหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีสําคญั จดัเป็นอุปทานการท่องเท่ียว ซ่ึง    
(ปีเตอร์, 1969 อา้งถึงใน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545) ไดจ้ดัหมวดหมู่ของแหล่งท่องเท่ียว
เป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ 
  - แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงแสดงออกถึง
ประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions) 
              - แหล่งท่องเท่ียวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซ่ึงแสดงถึงความงดงามใน
รูปแบบต่าง ๆของภูมิประเทศ 
              - แหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Attractions)                 
- แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions)              

ในส่วนของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดจ้าํแนกแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 
ประเภท คือ 1) แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 2) แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ โบราณคดี และ 3) แหล่ง
ท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบนัเทิงนั้น จดัเป็นส่วนหน่ึงในสถาน
บริการนกัท่องเท่ียว 
          2.7.2 บริการการท่องเท่ียว คือ บริการท่ีรับรองการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหน่ึง ซ่ึง
ไม่ไดเ้ป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว แต่เป็นบริการท่ีรองรับความสะดวกสบายและความ
บนัเทิงแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดูดใจไดเ้ช่นกนั การบริการการท่องเท่ียวท่ี
สําคญัไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหาร แหล่งจาํหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอ่ืน ๆ ทั้งน้ี 
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืน ๆ ดว้ย 

2.7.3 ตลาดการท่องเท่ียว คือ เป็นการแสดงออกของอุปสงค ์(Tourism Demand) ซ่ึงมีความ
ปรารถนาในการท่องเท่ียวจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ 
และเพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ (ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเนน้ท่ีนกัท่องเท่ียว) ซ่ึงในกระบวนการจดัการได้
รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาการขายและการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 
           โดยองค์ประกอบหลกั 3 ด้าน ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกัน โดยท่ี ความสัมพนัธ์
ระหว่างระบบย่อยทั้ง 3 เกิดข้ึน เม่ือนกัท่องเท่ียวไดไ้ปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อ
นนัทนาการหรือทศันศึกษา ซ่ึงอาจเป็นการใชป้ระโยชน์โดยตรงและจากการบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ปกติทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีใช้ไม่มีวนัหมด เพราะรูปแบบการใช้มกัเป็นการสัมผสัแต่ภายนอก 
โดยไม่มีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรใดๆ หรืออาจมีการชดเชยไดอ้ยู่ตลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม ในการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นจริงนั้น การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรมกัมีการแปรรูปทรัพยากร และอาจไม่มีการ
คาํนึงถึงการสูญเสียหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบย่อยต่างๆ รวมทั้งผลต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 
ในทางกลับกันส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นระบบอ่ืน เช่น ระบบชุมชน ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมี
ผลกระทบมาสู่ระบบท่องเท่ียวด้วย ดงันั้น การท่องเท่ียวท่ีขาดระบบการจดัการท่ีดี เขา้มามีส่วน
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เก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ประสบความสําเร็จไดเ้ลย นอกจากองค์ประกอบภายในระบบ
แล้ว การท่องเท่ียวยงัมีส่ิงแวดล้อมสําคญัท่ีเก่ียวข้องสัมพนัธ์กันอีกหลายประการ เช่น สภาพ
กายภาพและระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและ
วฒันธรรม องคก์รและกฎหมาย 
           จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของระบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ี
จะทาํให้การท่องเท่ียวประสบผลสําเร็จอนัเน่ืองมาจากระบบการจดัการท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ  จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาระบบการจดัการท่ีดี เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นกลไกในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว และสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้
 
การจัดโปรแกรมนักท่องเทีย่ว การคิดต้นทุน 

การคิดราคาขายเป็นกระบวนการพิจารณาต้นทุนและหาผลกาํไรเพื่อกาํหนดราคาขาย 
(Pricing) เป็นส่ิงสําคญัประการแรก ๆ ของการจดันาํ เท่ียวโดยบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายทุกอยา่งท่ีใช ้
ในการจดันาํเท่ียวแต่ละคร้ังจากจาํนวนลูกคา้ท่ีบริษทั ตั้งเป้าหมายไวพ้ร้อมทั้งบวกเปอร์เซ็นต์ หรือ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งการเพื่อเป็นกาํไร กล่าวไดว้า่การคิดราคาขายแทบจะเป็นส่วนสําคญัท่ีสุด ของการ
วางแผนจดันาํ เท่ียว เพราะนั้นหมายถึงการอยู่รอดของบริษทัถา้ขาดความระมดัระวงัรอบคอบใน
การคิดอาจเกิดความผิดพลาดทาํให้ราคาขายอาจแพงเกินไปจนไม่สามารถขายได้ หรือราคาถูก
เกินไปจนทาํให้ขาดทุน ราคาตน้ทุนจึงเป็นส่ิงท่ีผูว้างแผนตอ้งคิดเป็นอนัดบัแรก จากนั้นจึงค่อยคิด
ว่าจะขายราคาเท่าไรโดยคาํนึงถึงศกัยภาพของลูกคา้ คู่แข่งขนั และสถานการณ์ ปัจจยัต่าง ๆ 
ประกอบสําหรับการคิดราคาค่าใช้จ่ายในการจดันาํเท่ียว ผูว้างแผนจดัรายการตอ้งคิดทุกอย่างทั้ง 
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางออ้ม ค่าใช้จ่ายท่ีทางตรง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ ภาษีสนามบิน ค่าท่ี พกั 
ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม ส่วนค่าใชจ่้าย ทางออ้ม ไดแ้ก่ เอกสารนาํเท่ียว แผน่พบัใบปลิว ค่าส่ง ไปรษณีย ์
การโฆษณาและส่งเสริมการขายรวมถึงการข้ึนลงของอตัราการเปล่ียนแปลงเงินตรา ต่างประเทศ  
เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานนั้นมีค่อนขา้งมากผูจ้ดัรายการนาํเท่ียวจึงตอ้งมี ส่วนช่วย บริษทั
ในการประมาณการจาํนวนลูกคา้จะเขา้มาซ้ือบริการให้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงท่ีสุด เพราะถ้า
สมมุติบริษทัคิดราคาค่าใชจ่้ายจากลูกคา้ 40 คน แต่มีลูกคา้ซ้ือบริการจริง ๆ เพียง 25 คน บริษทัก็จะ
ไดผ้ลกาํไรนอ้ยหรืออาจตอ้งขาดทุนไปเลยก็ได ้ส่วนการลดตน้ทุนในการจดันาํเท่ียวคือ การลดหรือ
ตดัทอนราคา ค่าใช้จ่าย จากองค์ประกอบต่าง ๆ ในการจดันําเท่ียว เพื่อให้บริษทัจดันาํเท่ียวได้
ตน้ทุนในราคาท่ีต่างลง ทาํให้มีผลกาํไรมากข้ึนหรือเป็นการลดหรือตดัทอนราคาให้ไดร้าคาตน้ทุน
ท่ีตํ่าลงเพื่อประโยชน์ในการตั้งราคาขายท่ีถูกลงตามไปดว้ย ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงค่าใช้จ่ายประเภท
ต่าง ๆ 
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2.8 วจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
พรพรรณ ไมสุ้พรและคณะ (2551) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบจากกิจการสนามกอล์ฟและ

สนามฝึกซอ้มกอลฟ์ ผลจากการศึกษา พบวา่ กิจกรรมของสนามกอล์ฟส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ กิจการสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟยงัมีส่วนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการในการไดรั้บบาดเจ็บท่ีเกิดจาก ลูกกอล์ฟและ
การตีกอล์ฟมากเกินไป (ผูตี้กอล์ฟไดรั้บบาดเจ็บหรือทรัพยสิ์นเสียหาย 5 คน/ 46 คน และเห็นผูตี้
กอล์ฟคนอ่ืนไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียทรัพยสิ์นเสียหาย 9 คน/ 46 คน ผูใ้ห้บริการไดรั้บบาดเจ็บหรือ
ทรัพยสิ์นเสียหาย 39 คน/ 241 คน และเคยเห็นผูใ้ห้บริการคนอ่ืนได้รับบาดเจ็บหรือทรัพยสิ์น
เสียหาย 61 คน/ 241 คน ทั้งจากการสัมภาษณ์สอบถามและจากขอ้มูลของบุคคลซ่ึงเป็นคดีความท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทยและจากขอ้มูลการบาดเจบ็จากการตีกอลฟ์มากเกินไปของคุณวรีะยุทธ เชาวน์
ปรีชา โรงพยาบาลวิภาวดีซ่ึงถึงแม้ว่าจะมีจาํนวนไม่มากแต่ก็เป็นความเส่ียงต่อสุขภาพของ
ประชาชนท่ีรัฐควรเขา้มาควบคุมกาํกบัดูแล 

โดยสรุปการประกอบกิจการสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟก่อให้เกิดผลกระทบ 
ทางบวกโดยเฉพาะดา้นสุขภาพอนามยัและความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มต่าง ๆรวมทั้งผลทางเศรษฐกิจ 
การสร้างงานแลว้ยงัก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นกิจการ
น้ีจึงจาํเป็นตอ้งถูกควบคุมเพื่อให้มีการดาํเนินการท่ีไดม้าตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งผู ้
ให้บริการผูรั้บบริการสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อมดว้ยแต่ทั้งน้ีควรเปล่ียนช่ือจาก “กิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ” เป็น “กิจการท่ีตอ้งควบคุมเพื่อคุม้ครองสุขภาพ” แทนเพื่อส่ือให้คนทัว่ไป
สามารถเขา้ใจไดว้า่จาํเป็นตอ้งควบคุมแต่ไม่ถึงขั้นท่ีจะทาํให้น่ากลวัอนัตรายหรือมองไปในทางลบ
ทั้งหมด 

คมสัน สุริยะ และกุสุมาลย ์วรงค์สุรัตน์ (2548) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองอุตสาหกรรมสนาม
กอล์ฟในจังหวดัเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่าอุตสาหกรรมสนามกอล์ฟของจังหวดัเชียงใหม่              
มียอดขายในปี พ.ศ. 2545 เป็นมูลค่า 195 ลา้นบาท แยกเป็นยอดขายจากลูกคา้ต่างประเทศ ร้อยละ 
43.40 ลูกคา้ท่ีเป็นคนทอ้งถ่ิน ร้อยละ 39.78 และลูกคา้นกัท่องเท่ียวชาวไทย ร้อยละ 16.82 ก่อให้เกิด
การจา้งงานประมาณ 1,213 คน โดยเป็นการจา้งแกค้ดีมากท่ีสุดถึง ร้อยละ 49.46 คิดเป็นจาํนวน 600 
คน มูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมสนามกอล์ฟของจงัหวดัเชียงใหม่ปี พ.ศ. 2545 มีมูลค่า 
ประมาณ 115 ลา้นบาท และเป็นมูลค่าเพิ่มในประเทศ 110.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 
96.08 ของมูลค่าเพิ่มทั้งหมด ในส่วนของประสิทธิภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมสนาม กอล์ฟ
ของจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวดัดว้ยดชันีมูลค่าเพิ่มต่อจาํนวนแรงงาน พบวา่ มีค่าเท่ากบั 94,806 บาทต่อ
คนต่อปี หรือประมาณ 7,900 บาทต่อเดือน ผลประโยชน์ท่ีอุตสาหกรรมสนามกอล์ฟไดรั้บจากการ
ท่องเท่ียวท่ีมาจากกรุ๊ปทวัร์ของชาวต่างชาติท่ีมาเล่นกอล์ฟ อาทิเช่น กรุ๊ปทวัร์ของเกาหลี ซ่ึงเม่ือเขา้
มาเล่นในสนามใดแลว้จะทาํให้มีผูเ้ล่นเต็มความจุของสนามและทาํให้แก้คดีมีงานทาํมากข้ึน ซ่ึง
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ผลประโยชน์น้ีจะยิ่งทวีมากข้ึนหากสามารถจดัการให้ทางกรุ๊ปทวัร์พานกักอล์ฟต่างชาติเหล่าน้ีมา
เล่นกอลฟ์กระจายไปแต่ละเดือนไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอเพราะทางสนามกอลฟ์มกัจะประสบปัญหามีผูม้า
ใช้สนามอยา่งคบัคัง่ในช่วงวนัหยุดเทศกาลยาวหลาย ๆ วนั จึงทาํให้เกิดภาพของความไม่เพียงพอ
ของความสามารถในการรองรับนกักอล์ฟทั้ง ๆ ท่ียงัเหลือความสามารถในการรองรับอีกเกือบหน่ึง
เท่าตวั 

อรัสธรรม พรหมมะ, ระพีพรรณ ทองห่อ, มงคล นาครัตน์และเทวรรณ นวลกัษณ์ (2548)  
ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการดา้นกีฬาและ 112 การออกกาํลงั
กาย กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัได้แก่ ผูบ้ริหารภาครัฐและเอกชนท่ีพกัอาศยัใน 7 จงัหวดั ได้แก่ 
กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ตและกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา่ 1. ศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย พบวา่ 
จงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัเชียงใหม่ มีศกัยภาพดา้นบุคลากรในการบริหารงานกีฬาและการออกกาํลงั
กายอยูใ่นระดบัสูง ดา้นการเงินอุดหนุนการกีฬาและการออกกาํลงักายพบวา่มีศกัยภาพอยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกจงัหวดั ด้านสถานท่ีสําหรับเล่นกีฬาและการออกกาํลงักายพบว่าจงัหวดัชลบุรีและ
เชียงใหม่ มีศกัยภาพอยู่ในระดบัสูง และดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการกีฬาและการออก
กาํลงักาย พบว่า ชลบุรี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานีมีศกัยภาพในระดบัสูง 2. แนวคิดและความ
ตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายพบวา่ประชาชนมีความ
ตอ้งการใหพ้ฒันาการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากประชาชนมีความตอ้งการให้พฒันาการกีฬาและการ
ออกกาํลงักายอยู่ในระดบัปานกลางสําหรับการกีฬาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงจะช่วยดึงดูด
นกัท่องเท่ียวประชาชนตอ้งการให้ภาครัฐส่งเสริมกีฬามวยไทยเป็นอนัดบัแรกส่วนการจดักิจกรรม
ดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายประชาชนตอ้งการให้ภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คิดกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกําลังกายในท้องถ่ิน 3.แนวทางการจดัการท่องเท่ียวเพื่อ
นนัทนาการดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินมี 4 ประการ คือ 1) การกีฬา
และการออกกาํลงักายท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 2) การบริหารกีฬาและการออกกาํลงักายในทอ้งถ่ิน 
3) การจดักิจกรรมดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายในทอ้งถ่ินและ 4) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ินเพื่อนนัทนาการดา้นกีฬาและการออกกาํลงักายส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการดา้นกีฬาและการออกกาํลงักาย ทุกจงัหวดัตอ้งการ
ให้ภาครัฐจดัการแข่งขนักีฬาในระดบัประเทศหรือนานาชาติเพื่อเป็นการกระตุน้และส่งเสริมการ
กีฬาและการท่องเท่ียวไปพร้อม ๆ กนั และตอ้งการให้พฒันาแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติให้คง
สภาพเดิมอยา่งย ัง่ยนืรวมทั้งจดัสร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อการท่องเท่ียวดา้นกีฬาและ
การออกกําลังกายเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มประเภทการท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวตามแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 



 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั  

3.1.2 ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 84/225 หมู่6 ถนนล าลูกกา  ต.บึงค าพร้อย   
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

     โทรศัพท์ ( Tel ) 02-033-7481 
     แฟกซ์ ( Fax ) 02-052-7381 
     เว็บไซต์ www.navigatortravelservice.com 
     E-mail : info@navigatortravelservice.com 
     https://www.facebook.com/NavigatorService/ 
     Hotline : 097-159-9992/098-289-2629 

Line : QR Code 
  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนที่การเดนิทาง บรษิัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  

mailto:info@navigatortravelservice.com
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รูปท่ี 3.2 สถานประกอบการบริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 
รูปท่ี 3.3 ตราสัญลักษณ์บรษิัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 
รูปท่ี 3.4 เว็บไซต์ Navigator Service www.navigatortravelservice.com 

http://www.navigatortravelservice.com/
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 
 บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส เปิดด าเนินการขึ้นครั้งแรก วันที่ 4 พ.ค. 2006 ซ่ึงได้รับการตอบ
รับจากลูกค้าและผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมอบโอกาสให้ทางบริษัทได้ท างานท้าทาย
ใหม่ๆ จึงได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เนวิเ กเตอร์ 
เซอร์วิส ( Navigator Service ) จ ากัด ในวันที่ 2 ก.ย. 2011 และได้ด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน ปี 
2018 ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบบริษัทให้ทันยุค ทันสมัย เพื่อรองรับฐานลูกค้าท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศให้มากขึ้น จึงได้ก าเนิดเป็น บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ณ ปัจจุบัน 

การให้บริการหลักของสถานประกอบการ 
- บริการจัดท่องเที่ยวสัมมนา 
- ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- จ าหน่ายแพคเกจทวัร ์ 
- บริการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
- สัมมนา, แรลล่ี, คาราวาน 
- จัดงานเล้ียงสังค์สรรค ์
- จ าหน่ายตัว๋เครื่องบิน 
- รับจองโรงแรมท่ีพกัทั้งในและต่างประเทศ 
- บริการให้เช่ารถตู้และรถทัวร์ทั่วประเทศ 
- รับยื่นวีซ่าท่ัวโลก 
- บริการให้เช่า Pocket Wifi ใช้งานต่างประเทศ 

 
3.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 รูปแบบการจดัองคก์ร 
 

 

คุณ กรณ์     พงษ์พันธ ์

เจ้าของบริษัท 

 

คุณ สิริวภิา   แสนกล้า 

เลขาฯ 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับหมอบหมาย 
 นายอนนท์   ศรีละคร แผนก ประสานงาน ต าแหน่ง สต๊าฟ 

 ลักษณะงาน 
- จัดเตรียมของในการท า ทัวร์ 
- เขียนใบ ตม. 
- ด าเนินงานสต๊าฟทัวร์ 
- ศึกษาเส้นทางและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
 

 นายฉัตรชัย   พลับขาว แผนก ประสานงาน ต าแหน่ง สต๊าฟ 
 ลักษณะงาน 

- จัดเตรียมของในการท า ทัวร์ 
- เขียนใบ ตม. 
- ด าเนินงานสต๊าฟทัวร์ 
- ศึกษาเส้นทางและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 

  
 นายทรรศกรณ์   กนกวนาวงศ์ แผนก ประสานงาน ต าแหน่ง ออฟฟิศ ( office ) 

 ลักษณะงาน 
- จัดพิมพ์เอกสารในการท่องเที่ยว  
- เขียนใบ ตม. 
- ด าเนินงานสต๊าฟทัวร์ 
- ศึกษาเส้นทางและค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
 

3.5 ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
3.6.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึกษา  คุณ กรณ์   พงษ์พันธ์ 
3.6.2 ต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา เจ้าของบริษัท 

 
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 14 สัปดาห์ 
 3.6.2 เริ่มการปฏิบัติงาน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 
          ส้ินสุดการปฏิบัติงาน วันที่  30 เมษายน พ.ศ.2561 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
3.7.1 การก าหนดหัวข้อในการศึกษาท าโครงงาน  
3.7.2 ปรึกษากับ พนักงานที่ปรึกษาว่ามีความต้องการท าเรื่อง การจัดน าเที่ยวในแบบ Sport 

Tourism สู่จังหวัดน่าน 
3.7.3 น าหัวข้อที่ก าหนดไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.7.4 เรียบเรียงหัวข้อโครงงานและรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมกับเนื้องานที่ต้องการจะ

ศึกษา และให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน  
3.7.5 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าโครงงานและศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัด

โปรแกรมน าเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยเก็บข้อมูลจากโปรแกรมน าเที่ยวของ บริษัท  Navigator 
Service และออกปฏิบัติลงพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวจริง 
 
ตารางแสดงแผนการด าเนินงานทั้งหมดดังรายการต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
ขั้นตอนและการด าเนินงาน มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1 .  ก าหนด หัวข้ อ ในก ารศึ กษ าท า
โครงงาน 

     

2. น าหัวข้อที่ก าหนดปรึกษาอาจารย์      
3.ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน      
4.ศึกษาข้อมูลและออกปฏิบัตินอก
สถานที ่

     

5.น าเสนอโครงงาน      
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
 3.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค ,เครื่องปรินท์  
  - โทรศัพท์มือถือใช้ในการติดต่อส่ือสาร Line , Facebook . 
  - โทรศัพท์บ้าน (ออฟฟิศ) 
 3.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  -โปรมแกรม Microsoft Word 
  -โปรแกรม Microsoft Power Point 
  -โปรแกรม Google Map 



บทที่ 4 
ผลปฏิบัติตามโครงงาน 

  
 จากการที่คณะผู้จัดท าได้ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  ใน
ต าแหน่ง ผู้ช่วยมัคคุเทศก์และพนักงานไดท้ าการศึกษาเรื่อง “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ ” 
ของบริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 ขั้นตอนการจัดน าเทีย่ว  
 คณะผู้จัดท าได้ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาในส่วนของเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว โดย
ทางคณะผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูล เส้นทางรายการน าเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยเริ่มเดินทางจาก
กรุงเทพด้วยรถส่วนตัวเวลา 8.00 โมง มุ่งสู่จังหวัดน่าน  

 4.1.1 การจัดรายการน าเที่ยว 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 เส้นทางการเดินทางจาก กรุงเทพ-น่าน 
ใช้เวลาเดินทาง 8 ชม. 45 นาที รวมระยะทาง 685 กิโลเมตร 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/dir/ 
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4.1.1.1 ศึกษาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 
    ที่ต้องการจัดโปรแกรมน าเที่ยวเท่ียวโดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม
น าเท่ียว เช่น เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆและรายการน าเท่ียวของบริษัท Navigator Serviceเกณฑ์ในการ
พิจารณาการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ใช้วิธีเลือกโดยดูจากความ  ความเหมาะสมของ
ระยะทางของแต่ละสถานที่  เวลา ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว 
 

 
 

รูปท่ี 4.2  ฅนขนุเขารีสอร์ท 
ที่มา : https://www.facebook.com › Places › Klang Wiang, Nan, Thailand › Hotel Resort 

 
 - เหตุผลที่เลือก “ฅนขนุเขารีสอร์ท”  เนื่องจากโรงแรมนั้น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองน่าน 
พร้อมท้ังมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมีสถานที่จอดรถส าหรับการจอดรถแบบขับรถ
ไปกันเองด้วย ทั้งยังได้รับอากาศที่สดชื่นในยามเช้าและดื่มด่ ากับบรรยากาศของชุมชนคนเมืองน่าน  
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รูปท่ี 4.3 วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุช้างค้ าวรวหิาร 
 

 

ใช้เวลาเดินทางจาก ฅนขุนเขารีสอร์ท - วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 26 นาท ี
ระยะทาง 24.1 กิโลเมตร 
 - เหตุผลที่เลือก “วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร”เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลาง
เวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน ส าหรับเจ้าผู้ครองนครใช้
เป็นสถานที่ประกอบพิธีส าคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ ๗๔ 
ซ่ึงถูกค้นพบภายในวัดกล่าวว่า พญาพลเทพฤชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารวัดหลวง
เมื่อ พ.ศ.๒๐๙๑ ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะ
สุโขทัย อาทิ เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) รอบฐานองค์เจดีย์ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่ งตัว 
ด้านละ ๕ เชือกและที่มุมอีก ๔ เชือกดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ ค้ าองค์เจดีย์ไว้ ลักษณะคล้ายวัด
ช้างล้อม และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีพระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน 
ฝีมือสกุลช่างน่าน ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งของเมืองน่าน  
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รูปท่ี4.4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวดัน่าน 

 ที่มา : https://www.paiduaykan.com/76_province/north/nan/nanmuseum.html/พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติจังหวัดน่าน 

 
ใช้เวลาเดินทางจากวดัพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน 

2 นาที ระยะทาง 400 เมตร 
 -เหตุผลที่เลือก “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน” สถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่ประทับ
ของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอค า" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ 
และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ส่ิงส าคัญที่สุดคือ "งาช้างด า" 
ซ่ึงไม่ทราบประวัติความเป็นมา งาช้างด านี้ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้า
พิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี  ท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็น
อุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม  เรียกได้ว่า เป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่านที่เมื่อมาถึงแล้ว
ต้องมาถ่ายภาพ 
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รูปท่ี 4.5 วัดพระธาตุแช่แห้ง 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุแช่แห้ง 

 
ใช้เวลาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง 9 นาที ระยะทาง  

3.8 กิโลเมตร 
 - เหตุผลที่เลือก “วัดพระธาตุแช่แห้ง” เพราะว่า วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง 
ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทาง
ไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้ว
นั้นจะท าได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน 
หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า และยังเป็นวัดประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ อีกด้วย 
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รูปท่ี 4.6 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท ์
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท ์

 
ใช้เวลาเดินทางจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน – โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลา

นนท ์1 ชม. 46 นาที ระยะทาง 77.8 กิโลเมตร  
- เหตุผลที่เลือก “โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์” โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่

ไกลจากตัวเมืองซ่ึงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความไม่เจริญกลางหุบเขา  จึงท าให้อุปกรณ์การเรียน
ต่าง ๆค่อนข้างจะขาดแคลนเป็นอย่างมาก เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
การศกึษาเป็นจ านวนมาก ท้ังยังขาดแคลนไฟฟ้าใช้ เส้ือผ้าเครื่องนุ่มห่ม ดังนั้นทางสมาคมจึงยื่นมือ
เข้ามาช่วยในส่วนของอุปกรณ์การเรียน การศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์
การเรียนที่ดีและจ าเป็นต่ออนาคต  
 



50 
 

 

 
รูปท่ี 4.7 ม่อนสายลม โฮมสเตย์ 

ที่มา : https://th-th.facebook.com/โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า-อิงคุลานนท ์
 

ใช้เวลาเดินทางจากโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์ - ม่อนสายลม โฮมสเตย์ 53 นาที 
ระยะทาง 34.9 กิโลเมตร 

- เหตุผลที่เลือก “ม่อนสายลม โฮมสเตย์” ม่อนสายลม เป็นอีกที่พักสุดน่ารักของอ าเภอบ่อ
เกลือ ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวของล าธาร หมู่บ้าน และสายหมอก พร้อมทั้งหุบเขาอัน
เงียบสงบโดยรอบได้อย่างเต็มอ่ิม ที่รีสอร์ทแห่งนี้จะมีวิวของสายหมอกให้ได้เห็นเกือบทุกวัน 
โดยเฉพาะหน้าหนาวที่จะมีสายหมอกโผล่มาทักทายผู้มาเยือนในทุก ๆ เช้า อากาศจะหนาวเย็นจัด 
บางวันอุณหภูมิจะลดลงไปเหลือแค่เลขตัวเดียว นอกจากนี้บรรยากาศโดยรอบของที่นี่ยังเงียบสงบ 
สามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริง บ้านพักตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ผ่อนคลายและอบอุ่น มีลานกาง
เต็นท์ไว้รองรับ 
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รูปท่ี 4.8 สนามกีฬากลาง อ.เวียงสา 

ที่มา : https://www.facebook.com/pages/สนามกีฬา-สภเวยีงสา 
 

ใช้เวลาเดินทางจากม่อนสายลม โฮมสเตย์ - สนามกีฬากลาง อ.เวียงสา 2 ชม. 16 นาที 
ระยะทาง 111 กิโลเมตร 

- เหตุผลที่เลือก “สนามกีฬากลาง อ.เวียงสา” เพื่อส่งมอบส่ิงของบริจาคและทุนการศึกษา
ให้กับตัวแทนจากโรงเรียนภูเค็งพัฒนา จากนั้นร่วมเตะบอลกับทีมฟุตบอล VIP จ.น่าน 
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รูปท่ี 4.9 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ ์

ที่มา : https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนประกิตเวชศักดิ ์
 

ใช้เวลาเดินทางจากสนามกีฬากลาง อ.เวียงสา – โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  1 ชม. 8 นาที 
ระยะทาง 52.5 กิโลเมตร 

- เหตุผลที่เลือก “โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์” โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ท่ามกลางภูเขา 
ส่วนมากนักเรียนที่นี้จะขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนเป็นอย่างมาก เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ส่วนมาก
นักเรียนจะเป็นชาวเขา และชาวชนเผ่า ส่ิงที่โรงเรียนขาดแคลนได้แก่อุปกรณ์การเรียนการศึกษา 
ดังนั้น ทางสามคมจึงได้เพ่งเล็งเห็นส่ิงที่โรงเรียนนี้ขาดแคลนจึงได้เลือกโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์
การศึกษาท่ีเพียบพร้อม ท้ังยังมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย 
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รูปท่ี 4.10 เส้นทางการเดินทางกลับกรุงเทพ ใช้เวลา 1 ชม. 38 นาที ระยะทาง 623 กิโลเมตร 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/dir/ 
 

4.1.1.2 ข้อมูลและสถานที่ตั้งของโรงแรมท่ีจะเข้าพกัในแตล่ะวัน 
   เกณฑ์การพิจารณาเลือกที่พักในจังหวัดน่านใช้วิธีเลือกโดยดูจากความเหมาะสม
ของระยะทางจากที่พัก เวลาและความสะดวกสบายหรือส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรม 

 
รูปท่ี 4.11 ฅนขนุเขารีสอร์ท 

ที่มา : https://www.facebook.com › Places › Klang Wiang, Nan, Thailand › Hotel Resort 
 

 - เหตุผลที่เลือก “ฅนขุนเขารีสอร์ท”  เนื่องจากโรงแรมนั้น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองน่าน 
พร้อมท้ังมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมีสถานที่จอดรถส าหรับการจอดรถแบบขับรถ
ไปกันเองด้วย ทั้งยังได้รับอากาศที่สดชื่นในยามเช้าและดื่มด่ ากับบรรยากาศของชุมชนคนเมืองน่าน  
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รูปท่ี 4.12 ม่อนสายลม โฮมสเตย์ 

ที่มา : https://th-th.facebook.com/ม่อนสายลม-โฮมสเตย์ 
 

- เหตุผลที่เลือก “ม่อนสายลม โฮมสเตย์” ม่อนสายลม เป็นอีกที่พักสุดน่ารักของอ าเภอบ่อ
เกลือ ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวของล าธาร หมู่บ้าน และสายหมอก พร้อมทั้งหุบเขาอัน
เงียบสงบโดยรอบได้อย่างเต็มอ่ิม ที่รีสอร์ทแห่งนี้จะมีวิวของสายหมอกให้ได้เห็นเกือบทุกวัน 
โดยเฉพาะหน้าหนาวที่จะมีสายหมอกโผล่มาทักทายผู้มาเยือนในทุก ๆ เช้า อากาศจะหนาวเย็นจัด 
บางวันอุณหภูมิจะลดลงไปเหลือแค่เลขตัวเดียว นอกจากนี้บรรยากาศโดยรอบของที่นี่ยังเงียบสงบ 
สามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริง บ้านพักตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ผ่อนคลายและอบอุ่น มีลานกาง
เต็นท์ไว้รองรับ 

 
4.1.2 การเขียนตารางระยะทาง 

   4.1.2.1 คิดค านวณระยะทางเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม Google   Map จากสถานที่
ต่างๆ ในโปรแกรมน าเที่ยวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แล้วน ามาคิดค านวณเป็นเวลาที่ต้องใช้ใน
การเดินทาง รวมถึงเวลาที่จะต้องใช้ในการท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ โดยคิดค านวณจ านวน
ระยะทางกับเวลาที่จะต้องใช้ระหว่างจุดต่อจุดอย่างงี้ตลอดไปจนครบตามโปรแกรมที่ก าหนด ( 
ยกตัวอย่าง เช่น รถตู้ หรือรถโค้ชปรับอากาศ คิดค านวณความเร็วต่อระยะทางที่ 80-100 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วที่ไม่เกิน 90 ตามกฎหมายใหม่ที่กรมการขนส่งก าหนด ขึ้นอยู่กับสภาพ
เส้นทาง และสภาพภูมิอากาศ ) 
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4.1.2.2 ยานพาหนะทีใ่ช้ในการเดนิทาง 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 รถยนต์ส่วนบคุคล 
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=รถกระบะอีซูซุ 

 
เหตุผลที่เลือกยานพาหนะนี ้
 ส าหรับการเดินครั้งนี้ เป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงกีฬา กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จึงอยากขับรถไป
กันเองมากกว่าและเป็นขบวน การที่น ารถส่วนตัวไปนั้นเพื่อความสะดวกสบายของกลุ่มลูกค้า ส่ิงที่
ส าคัญ คือ การที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวไปครั้งนี้เพราะว่า สามารถบรรทุกของบรรทุกส่ิงของ เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่จะน าไปบริจาคให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ชนบทในจังหวัดน่าน ได้มากขึ้นนั้นเอง ทั้งยัง
สามารถเดินทางได้สะดวกในการเข้าป๊ัม หรือจอดรถในสถานที่ต่างๆ 
 

4.1.3 ขั้นตอนการประสานงาน 
4.1.3.1 ติดต่อประสานงานกับทางโรมท่ีพกั และร้านอาหาร 
4.1.3.2 ติดต่อหรือตรวจสอบวันและเวลากับแหล่งท่องเที่ยวที่ 
4.1.3.3 ติดต่อประสานงานกับโรงเรยีนที่เดินทางไปบริจาคอุปกรณก์ารเรียน 

4.1.4 น าเสนอรายการน าเท่ียวเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 
   4.1.4.1 หลังน าเสนอ กับทางพนักงานที่ปรึกษาให้ผู้จัดท า เขียนรายการน าเที่ยว
ขึ้นมา โดยใส่รายละเอียดข้อมูลต่างๆในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว โดยให้ใช้รูปแบบการจัดวางของ
สถานประกอบการ และตั้งชื่อรายการน าเที่ยวให้เรียบร้อย โดยจะมีพนักงานที่ปรึกษาคอยให้
ค าแนะน า 
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   4.1.4.2 จัดท ารายการน าเที่ยว โดยมีรายละเอียดต่างๆเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้น
น ามาเสนอให้กับพนักงานที่ปรึกษาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ทางพนักงานที่ปรึกษาท าการตรวจสอบ
ข้อมูลทั้งหมด รวมไปถึงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โรงแรมท่ีพัก ร้านอาหาร โรงเรียน 
ที่ได้น าเสนอไว้ในรายการน าเท่ียว และเพื่อให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมด
อีกครั้ง 
   4.1.4.3 จัดท ารายการน าเท่ียวฉบับสมบูรณ์ พร้อมจ าหน่ายและส่งรายการน าเที่ยว
ให้แก่ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
 
4.2 การคิดราคาขายรายการน าเที่ยว 
 เนื่องจากกิจกรรม เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพื่อการกุศล จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านออก
เงินค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง อาหาร และที่พักกันเอง หากจะประเมินค่าใช้จ่ายในทริปต่อ   
1 ท่าน จะเฉล่ีย อยู่ที่ราคา ท่านละ 3,500 บาท ท่าน จะเฉล่ีย อยู่ที่ราคา ท่านละ 3,500 บาท  โดย
สามารถแจกแจงรายละเอียดคา่ใช้จ่ายดังนี้  
  4.2.1 ค่าใช้จ่ายคงท่ี ( Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมท้ังหมด 3 วนั 2 คืน  
  - ค่าน้ ามนัรถ 1 คัน/ 4 ท่าน ไป-กลับ   1,000  บาท 
  - ค่าท่ีพกัมาตรฐาน (2คน/2 คืน)   1,000  บาท 
   
 * Fix Cost : 1,000 + 1,000 + 500 = 2,500  บาท 
 4.2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน รวมท้ังหมด 3 วัน 2 คนื 
  - ค่าอาหารอย่างดี 6 มื้อ    900  บาท 
  - ค่าเครื่องดื่ม+ของเบ็ดเตล็ด                      300  บาท 
  - ค่าประกันการเดินทาง     50  บาท 
* Variable Cost : 900 + 300 +50 = 1,250 บาท 
 
 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด      = Fix Cost + Variable Cost 
        = 2,000 + 1,250  บาท 
 ราคาต้นทนุต่อ 1 ท่าน     = 3,150  บาท 
 ราคาขาย       = 3,500   บาท 
 โดยส่วนใหญ่ราคาของโปรแกรมทัวร์จะตั้งราคาให้ตัวเลขดูน่าสนใจ ดังนั้น ความ
เหมาะสมในการเพิ่มราคา หรือลดราคาเพื่อให้ได้ตัวเลขที่น่าสนใจยิ่งขึ้นและความสวยงามของเลข 
ในการตั้งราคาโปรแกรมท่องเที่ยวครั้งนี้จึงเพิ่มเป็น 3 ,500บาท/ท่าน ซ่ึงจะได้ก าไรส่วนต่างต่อ 1 
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ท่าน อยู่ที่ 350 บาท ก าไรส่วนนี้น าไปสมทบเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาและส่วนหนึ่งน าส่งมอบเพื่อ
เป็นค่าจ้างและรางวัลน้ าใจให้กับกรรมการตัดสินฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ 
 **การคิดก าไร  เนื่องจากโครงการ “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ”เป็นทริปการ
ท่องเที่ยวเพื่อการกุศล บริษัท Navigator Service จึงไม่มีความประสงค์จะแสวงหาก าไรจากการ
กิจกรรมการกุศลในครั้งนี้  
 
4.3. โปรแกรมทอ่งเที่ยว “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบญุ” 3 วัน 2 คืน 
 

ฟุตบอลการกศุลเพื่อนอ้ง จ.น่าน 16-18 ก.พ.61 
 ฟุตบอลการกุศลน่าน 3 โรงเรียน 
 มอบอุปกรณ์ การเรียนกีฬา และทุนการศกึษา 
 มีการแข่งฟตุบอล 2 แมท กับทีม VIP จังหวัดน่าน 
ก่อนเดินทางได้มีการระดมทุน บริจาค โดยการเตะฟุตบอล กับทีมต่างๆ เพื่อรวบรวมเงิน 

ได้มาประมาณ 60,000 บาทโดยจัดสรรเงินบริจาคที่ได้มา ซ้ือกระเป๋านักเรียนจ านวน 600 ใบ แบ่ง
จัดสรรให้กับ 3 โรงเรียน และนอกเหนือจากนั้นมีเงินบริจาค ส่วนอ่ืน ก็น าไปซ้ืออุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์การเรียนรวมท้ังอาหารขนม แจกให้น้องๆ ยังไม่รวม ทุนการศึกษา อีก 5000 บาท โดยส่ง
มอบให้โรงเรียนภูเค็งพัฒนา ให้อาจารย์ใหญ่ บริหาร จัดสรรปันส่วนให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

 
16 ก.พ.61 กทม. - จ.น่าน 
08.00 น.  ออกเดินทางจาก กทม.ไปยัง อ.เมือง จ.น่าน โดยรถยนต์ส่วนตัว จ านวน 5 คัน  โดย

มีผู้ร่วม เดินทางท้ังหมด 20 ท่าน 
20.00 น. เดินทางถึงตัวเมือง จ.น่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  พักที่ ฅนขุนเขารีสอร์ท  
 
17 ก.พ.61 บริจาคส่ิงของ อ.บ่อเกลือ  
07.00 น.   เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม แวะเที่ยวชมความงามและกราบไหว้สักการะ

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ของจังหวัดน่าน ณ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เดิมเรียก “วัดหลวง” 
หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ เป็นวัดหลวงใน
เขตนครน่าน ส าหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีส าคัญทางพุทธ
ศาสนาและพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ ๗๔ ซ่ึงถูกค้นพบภายในวัด
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กล่าวว่า พญาพลเทพฤ ชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารวัดหลวงเมื่อ         
พ.ศ.๒๐๙๑ ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพล
ของศิลปะสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.14 วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุช้างค้ าวรวหิาร 

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน 

เรียกว่า "หอค า" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิต
ความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ส่ิงส าคัญที่สุดคือ 
"งาช้างด า" ซ่ึงไม่ทราบประวัติความเป็นมา งาช้างด านี้ ถือเป็นของคู่บ้ านคู่เมือง
ของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่
ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม  เรียก
ได้ว่า เป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่านที่เมื่อมาถึงแล้วต้องมาถ่ายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.15 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
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วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่ง
หนึ่ง ของภาคเหนือ ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไป
สักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า 
การชูธาตุ แล้วนั้นจะท าได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี  มีสุข 
ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าท่ีการงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี4.16 วัดพระธาตุแช่แห้ง 
ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุแช่แห้ง 

 
จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ต.ภูฟ้า อ.บ่อ

เกลือ จ.น่าน บริจาคส่ิงของ และ ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล กับทีมฟุตบอล 
อบต.บ่อเกลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.17 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท ์
                               ที่มา : ผู้จัดท า 
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เย็น   พักทีม่่อนสายลมโฮมสเตย์บ่อเกลือ  
18 ก.พ.61 บ่อเกลือ - เวียงสา - นาน้อย 
เช้า เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางต่อไปยัง สนามกีฬากลาง อ.เวียงสา ระหว่างทาง

แวะถ่ายรูป ชิมกาแฟ ตามจุดชมวิวต่างๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

รูปท่ี 4.18 จุดชมววิ 
ที่มา :ผู้จัดท า 

 
 เดินทางถึงสนามกีฬากลาง อ.เวียงสา ส่งมอบส่ิงของบริจาค และ

ทุนการศึกษาให้กับตัวแทนจากโรงเรียนภูเค็งพัฒนา จากนั้นร่วมเตะฟุตบอลกับ
ทีมฟุตบอล VIP จ.น่าน 

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง โรงเรียนประกิตติเวชศักดิ์ อ.นาน้อย เพื่อส่ง
มอบส่ิงของบริจาค และทุนการศึกษาให้กับผู้อ านวยการโรงเรียน สมควรแก่เวลา
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.19 สนามกีฬากลาง อ.เวียงสา 
ที่มา : ผู้จัดท า 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
 โครงงาน “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ”  ของ บริษัท เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ตั้งแต่การศึกษารายการน าเที่ยว 
การรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การเขียนตารางระยะทางการเดินทาง  รถโค้ชปรับอากาศ ที่
พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการออกปฏิบัติตามรายการน าเที่ยวจริงๆ โดยแต่ละ
ขั้นตอนที่จัดท านั้น มีรายละเอียดค่อนข้างมากจ าเป็นจะต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆรวมไป
ถึงประสบการณ์ตรงจากพนักงานที่ปรึกษาเพื่อให้รายการน าเท่ียวออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นที่
น่าพึงพอใจมากที่สุด 
 หลังจากการศึกษาข้อมูล คณะผู้จัดท าได้น ามาเรียบเรียงจัดท ารายการน าเที่ยวในชื่อ
โครงงาน “เดินสายเตะบอล ตะลอนทัวร์สายบุญ” เพื่อที่จ าน าเสนอให้กับทาง บริษัท เนวิเกเตอร์ 
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  และออกโปรแกรมจริง ซ่ึงก่อให้เกิดรายการน าเที่ยวใหม่ เส้นทาง
การน าเท่ียวในจังหวัดน่านสามารถสร้างความสนใจแก่ลูกค้าท้ังรายเก่าท่ีใช้บริการทัวร์มานาน และ
ลูกค้ารายใหม่ ท่ีเกิดจากการบอกต่อจากฐานลูกค้าเดิม เพราะรายการน าเที่ยวนี้ มีความแปลกใหม่ 
อีกทั้งสามารถน าไปพัฒนาในเส้นทางอ่ืนๆ ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจได้ยิ่งขึ้น 
 
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงาน 

5.2.1. ข้อมูลมีความซับซ้อน และหลากหลายที่มา ซ่ึงควรใช้การสืบค้นจากหลาย
แหล่งข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

5.2.2. ในการออกปฏิบัติตามรายการน าเท่ียวจริง ๆ จะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น ฝนตก ดินสไลด์ อุบัติเหตุ ซ่ึงจ าเป็นต้องใส่ใจรายละเอียด และศึกษาข้อมูลหรือตรวจสอบ
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเดินทาง 

5.2.3. โครงงานที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัดน่านเท่านั้น 
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ซ่ึงสามารถน ากลับมาท ารายการน าเท่ียวใหม่ได้อีก 
 
5.3 สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 5.3.1 ข้อดีของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

5.3.1.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานในส่วนของงานออฟฟิตของบริษัททัวร์ 
  5.3.1.2 ได้ความรู้และได้ฝึก ท าโปรแกรมทัวร์ การท าใบ ตม. และเรียนรู้ส่ิงใหม่ 
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5.3.1.3 เกิดการพัฒนาทักษะในการท างานของตนเองร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.3.1.4 ได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากค าปรึกษาของพนักงานที่ปรึกษา เพื่อ

น าไปปรับใช้ในการท างานในอนาคต 
5.3.2. ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
  5.3.2.1 ขาดความช านาญในการจัดน าเที่ยว เพราะยังขาดประสบการณ์ตรงในการ

จัดน าเที่ยว 
  5.3.2.2 ขาดความช านาญเรื่องของข้อมูลในแต่และสถานที่ท่องเที่ยว จึงไม่สามารถ

ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ครอบคลุม 
5.3.3 ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา  
  5.3.3.1 ควรศึกษาข้อมูลและเส้นทางการน าเท่ียว ก่อนทุกครั้งที่จะจัดน าเที่ยว 

   5.3.3.2 ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติภาคสนามเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาท่ีจะต้องท างานในอนาคต 
 

ฟุตบอลการกศุลเพื่อนอ้ง จ.น่าน 16-18 ก.พ.61 
 ฟุตบอลการกุศลน่าน 3 โรงเรียน 
 มอบอุปกรณ์ การเรียนกีฬา และทุนการศึกษา 
 มีการแข่งฟุตบอล 2 แมท กับทีม VIP จังหวัดน่าน 
ก่อนเดินทางได้มีการระดมทุน บริจาค โดยการเตะฟุตบอล กับทีมต่างๆ เพื่อรวบรวมเงิน 

ได้มาประมาณ 60,000 บาท โดยจัดสรรเงินบริจาคที่ได้มา  ซ้ือกระเป๋านักเรียนจ านวน 600 ใบ แบ่ง
จัดสรรให้กับ 3 โรงเรียน และนอกเหนือจากนั้นมีเงินบริจาค ส่วนอ่ืน ก็น าไปซ้ืออุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์การเรียนรวมท้ังอาหารขนม แจกให้น้องๆ ยังไม่รวม ทุนการศึกษา อีก 5000 บาท โดยส่ง
มอบให้โรงเรียนภูเค็งพัฒนา ให้อาจารย์ใหญ่ บริหาร จัดสรรปันส่วนให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส 
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โปรแกรมการเดินทาง 
16 ก.พ.61 กทม. - จ.น่าน 
08.00 น.  ออกเดินทางจาก กทม.ไปยัง อ.เมือง จ.น่าน โดยรถยนต์ส่วนตัว จ านวน 5 คัน โดย

มีผู้ร่วมเดินทางท้ังหมด 20 ท่าน 
20.00 น. เดินทางถึงตัวเมือง จ.น่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย 
  พักที่ ฅนขุนเขารีสอร์ท  
 
17 ก.พ.61 บริจาคส่ิงของ อ.บ่อเกลือ  
07.00 น.   เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม แวะเที่ยวชมความงามและกราบไหว้สักการะ

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ของจังหวัดน่าน ณ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เดิมเรียก “วัดหลวง” 
หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ เป็นวัดหลวงใน
เขตนครน่าน ส าหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีส าคัญทางพุทธ
ศาสนาและพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ ๗๔ ซ่ึงถูกค้นพบภายในวัด
กล่าวว่า พญาพลเทพฤชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารวัดหลวงเมื่อ 
พ.ศ.๒๐๙๑ ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ านี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพล
ของศิลปะสุโขทัย 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน 
เรียกว่า "หอค า" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิต
ความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ส่ิงส าคัญที่สุดคือ 
"งาช้างด า" ซ่ึงไม่ทราบประวัติความเป็นมา งาช้างด านี้ ถือเป็นของคู่บ้ านคู่เมือง
ของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่
ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม  เรียก
ได้ว่า เป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่านที่เมื่อมาถึงแล้วต้องมาถ่ายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 5.1วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหารและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 
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วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่ง
หนึ่ง ของภาคเหนือ ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไป
สักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า 
การชูธาตุ แล้วนั้นจะท าได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี  มีสุข 
ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าท่ีการงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น  

จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ต.ภูฟ้า อ.บ่อ
เกลือ จ.น่าน บริจาคส่ิงของโดยมี และ ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล กับทีม
ฟุตบอล อบต.บ่อเกลือ 

เย็น   พักทีม่่อนสายลม โอมสเตย์ บ่อเกลือ  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5.2 วัดพระธาตุแช่แห้งและโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท ์
 
18 ก.พ.61  บ่อเกลือ - เวียงสา - นาน้อย 
เช้า เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางต่อไปยัง สนามกีฬากลาง อ.เวียงสา ระหว่างทาง

แวะถ่ายรูป ชิมกาแฟ ตามจุดชมวิวต่างๆ 
 เดินทางถึงสนามกีฬากลาง อ.เวียงสา ส่งมอบส่ิงของบริจาค และ

ทุนการศึกษาให้กับตัวแทนจากโรงเรียนภูเค็งพัฒนา จากนั้นร่วมเตะฟุตบอลกับ
ทีมฟุตบอล VIP จ.น่าน 

จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง โรงเรียนประกิตติเวชศักดิ์ อ.นาน้อย เพื่อส่ง
มอบส่ิงของบริจาค และทุนการศึกษาให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนสมควรแก่เวลา
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ 
อัตราค่าบริการท่านละ     3,500 บาท 
อัตรานี้รวม  ค่าเดินทาง /ค่าท่ีพักมาตรฐาน  จ านวน 2 คืน / ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อ 
ไม่รวม  ค่าอุปกรณก์ารกีฬา/อุปกรณก์ารเรียน 
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