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เพจ ไหวพ้ระ น าบุญ และถือเป็นช่องทางการจดัจ  าหน่ายโปรแกรมไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล 
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อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดัดว้ย 
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Abstract 
The cooperative study of The Route to the 9  Temples of  The Chakri Dynasty of  

Rattanakosin objectives was to construct travel routes and travel guide books of  The  Route to 
the 9  Temples of  The Chakri Dynasty of  Rattanakosin and to publicise of  The Route to the 9 
Temples of  The Chakri Dynasty of  Rattanakosin on the Facebook page, “ไหว้พ ระ น าบุญ ”, 
which comprises of  1. the related information of  the temples of  the 9 monarchs as follows;   
Wat Phra ChettuphonWimon Mangkhalaram (Rama1)  , Wat Arun Ratchawararam (Rama2)  ,  
Wat Ratcha Orasaram ( Rama3)  , Wat Ratchapradit Sathit Mahasimaram ( Rama4)  ,                   
Wat Benchamabophit Dusit Wanaram Ratchaworawihan ( Rama5)  , Wat Bowon Niwet 
Ratchaworawihan (Rama6), Wat Ratchabophit (Rama7) , Wat Suthat Thep Wararam (Rama8) , 
and Rama 9 Kanchanaphisek (Rama9) ,  2. construct travel guide books  in order to provide the 
tourists who were willing to take the tour, 3.  creating tour package products, namely (The Route 
to the 9  Temples of  The Chakri Dynasty of  Rattanakosin)   4. calculating for cost-profit of         
the tour package, and 5. creating a Facebook page, “ไหวพ้ระ น าบุญ”, in order to publish the tour 
package and to utilize a  Facebook page as a distribution channel. Furthermore, the researchers 
have constructed a new The Route of Buddhism-based Tourism for INSPIRATION 
EDUCATION LEISURE & TRAVEL COMPANY. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 การท่องเท่ียว ก่อให้เกิดรายไดห้มุนเวียนภายในประเทศในปีหน่ึงเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็น
รายไดท่ี้ไดรั้บจากการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและ
การท่องเท่ียวจัดเป็นอุตสาหกรรมอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคัญของประเทศไทย เพราะสามารถท า
รายได้ให้กับประเทศในล าดับต้นๆมีรายได้รองลงมาจากการส่งออกในด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ยงัมีบทบาทส าคญัต่อการจา้งงาน บริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงก่อให้ผูค้นมี
งานท าและมีรายไดน้อกเหนือจากการการจา้งแรงงานแลว้  การท่องเท่ียวยงัเป็นตวัท ารายไดใ้หก้บั
ชุมชนและทอ้งถ่ินอีกดว้ย  

บริษทั อินสปายเรชัน่ เอ็ดดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด์ ทราเวล จ  ากดั เป็นตวัแทนจดัการท่องเท่ียว

ชั้นน าทั้ งในและต่างประเทศ เช่ียวชาญการจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา การ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive) ได้รับความไวว้างใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยมีพนัธกิ์จท่ีจะเติมเต็มทุกประสบการณ์ท่องเท่ียวของลูกคา้ 

วดัเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของบุคคลทัว่ไปตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีวดัยงัเป็น

สถานท่ีประกอบศาสนพิธีของคนทุกชนชั้นตั้งแต่บุคคลธรรมดาทัว่ไปจนถึงระดบัพระมหากษตัริย ์

ซ่ึงวดัถือเป็นศูนยร์วมของทุกคน จึงตอ้งสร้างวดัใหม้ีความสวยงามน่าสนใจเพื่อเป็นการดึงดูดความ

สนใจใหผู้ค้นอยากเขา้วดัท าบุญ ซ่ึงในแต่ละยคุแต่ละสมยัของพระมหากษตัริยแ์ต่ละพระองคก์็ไดม้ี

การท านุบ ารุงวดัต่างๆรวมถึงสร้างวดัข้ึนมา และวดัแต่ละวดัก็มีสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป

ตามแต่ท่ีพระมหากษตัริยใ์นรัชกาลนั้นๆไดรั้บอิทธิพลจากการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆเขา้มา

ประยุกต์ใช ้กล่าวคือ ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 ไดรั้บอิทธิพลหลกัจากสมยัอยุธยายุค

ปลาย นิยมการปิดทอง รัชสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดรั้บอิทธิพลทั้งยโุรปและจีน โดยเฉพาะจีนนิยมประดบั

ประติมากรรมจีน  รัชสมยัรัชกาลท่ี 4 กลบัมานิยมแบบดั้งเดิมสมยัอยธุยา และเร่ิมมีอิทธิพลยโุรปเขา้

มามาก นิยมสร้างเจดียท์รงกลมมากกว่าทรงเหล่ียม รัชสมยัรัชกาลท่ี5เป็นช่วงท่ีประเทศไทยเปล่ียน

โฉมมากท่ีสุด ไดรั้บอิทธิพลจากยุโรปในหลายๆดา้น รวมถึงดา้นสถาปัตยกรรมดว้ย รัชสมยัรัชกาล

ท่ี 6 เป็นช่วงต่อเน่ืองของการรับศิลปะต่อจากรัชกาลท่ี 5  รัชสมยัรัชกาลท่ี 7 เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจของ
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โลกตกต ่าและมีการเปล่ียนแปลงการปกครองข้ึนในประเทศไทย ท าใหไ้ม่ค่อยมีงานสถาปัตยกรรม

ในยคุน้ีนกั รัชสมยัรัชกาลท่ี8เร่ิมเขา้สู่ยุคประชาธิปไตยของประเทศไทย สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น

คือ การสร้างอนุสาวรียต่์างๆ เช่น อนุสาวรียพ์ระเจา้กรุงธนบุรี ศาลฎีกา และจากอิทธิพลต่างๆ ท่ีใน

แต่ละรัชกาลไดรั้บเขา้นั้นพระมหากษตัริยแ์ต่ละพระองคจึ์งน าสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีมาประยกุตใ์ช้

ในการสร้างวดั และวดัประจ าแต่ละรัชกาลจึงมีสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป มีความน่าสนใจ 

มีจุดเด่นท่ีไม่เหมือนกนั 

 โดยลูกคา้ของทาง บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั ส่วนมาก อยู่
ในกลุ่มวยัผูสู้งอายุและวยัเกษียณมีความตอ้งการท่องเท่ียวเชิงศาสนา ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมองเห็น
โอกาสในการจดัท าเส้นทางไหวพ้ระ  9  วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ข้ึนมาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษทั อินสปายเรชัน่ เอ็ดดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์
ทราเวล จ  ากดัและเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบั ท่ีมาและส่ิงส าคญัของวดัหลวงประจ ารัชกาล ทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาขอ้มูล วดัหลวงทั้ง 9 รัชกาล และจึงเร่ิมเผยแพร่ความรู้เร่ือง 9 วดั 9 รัชกาล แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านทางเพจFacebook ช่ือ ไหวพ้ระ น าบุญ โดยขอ้มูลในเพจ จะเผยแพร่ความรู้
ในดา้น ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ประวติัและส่ิงส าคญัภายในวดัหลวงทั้ง  9 รัชกาล โดยมี แผน
ท่ีท่องเท่ียว เสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า  9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรูปแบบเขา้ใจง่าย ให้
ผูติ้ดตามเพจ ไหวพ้ระ น าบุญ ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวตามเส้นทางไหวพ้ระ 9 วดั 9 รัชกาล แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่นักท่องเท่ียว ในการออกเดินทางท่องเท่ียวตาม
เสน้ทางดงักล่าว 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อจดัท าเสน้ทางการท่องเท่ียวและคู่มือการท่องเท่ียว เสน้ทาง ไหวพ้ระ9 วดั ประจ า 9 

รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

1.2.2 เพื่อประชาสัมพนัธ์เส้นทางการท่องเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาลแห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ผา่น เพจFacebook ไหวพ้ระ น าบุญ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 
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1.3.1 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 

บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนดท์ราเวล จ  ากดั 

1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจ และสอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษาสหกิจ 
รวมทั้งบุคลากรของบริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนดท์ราเวล จ  ากดั 

ศึกษาขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ตและต าราท่องเท่ียวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 เพื่อเปิดเสน้ทางใหม่ให้กบัทาง บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนดท์ราเวล 
จ  ากดั 

1.4.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธใ์ห้ลูกคา้ของทางบริษทัให้ไดรู้้จกั 9 วดั 9 รัชกาลแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์มากข้ึน 

1.4.3 เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวและสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งในทริปการท่องเท่ียว 9 
วดั 9รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใหไ้ดมี้รายไดห้มุนเวียนในประเทศมากข้ึน 
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บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจดัท าโครงงานเร่ือง ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  คณะผูจ้ดัท า
ศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงศาสนา 

2.2 แนวคิดการจดัรายการน าเท่ียว 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาด 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชาสมัพนัธ ์

2.5 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวดัประจ ารัชกาล แห่งราชวงศจ์กัรี 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2548) กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาเพื่อ
เพ่ิมทางเลือกให้กบันักท่องเท่ียวหรือผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการเสริมสร้างความเจริญทางจิตใจและความ
เป็นมงคลให้กับชีวิตเพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนาให้สอด
ประสานกับกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบซ่ึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
ศาสนาและวฒันธรรมดงักล่าวนอกจากจะเอ้ือประโยชน์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวทางศาสนาและวฒันธรรมแลว้ ยงัจะมีส่วนช่วยกระตุน้ให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวทาง
ศาสนารวมทั้งเสริมสร้างสินคา้ใหม่ทางการท่องเท่ียวใหเ้กิดข้ึนเป็นรูปธรรมอีกดว้ย 

 (ศุภลกัษณ์ อคัรางกูล,2551) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงศาสนา เป็นการเดินทางโดยมีเหตุผล
ทางศาสนาเป็นหลกั ถือเป็นการปฏิบติัท่ีมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ซ่ึงเหตุผลในการเดินทางท่ีแทจ้ริงแลว้
อาจไม่มีการท่องเท่ียวเข้ามาเก่ียวข้องแต่ในปัจจุบันการเดินทางลักษณะน้ีจะรวมกิจกรรมอ่ืน
นอกเหนือจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซ่ึงอาจรวมถึงการเดินทางไปสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
ประกอบพิธีกรรม อย่างไรก็ดีกิจกรรมบางอย่างได้ลดความนิยมไปเน่ืองจากจ านวนผูท่ี้นับถือ
ศาสนาหรือความเช่ือนั้นลดลงสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนามิไดมี้เพียงผูท่ี้นบัถือศาสนานั้น
ท่ีเขา้เยี่ยมชม หากแต่นักท่องเท่ียวอ่ืนๆยงัให้ความสนใจเขา้ร่วมชมความงาม หรือเขา้ไปพกัผ่อน
สงบจิต สงบใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพสังคมท่ีวุ่นวายในปัจจุบนั ผูค้นนิยมสถานท่ีประกอบ
พิธีทางศาสนาเป็นท่ีพึ่งพิงทางจิตใจกนัมาก 
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 (ชนัญ วงษ์วิภาค,2545) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงศาสนาเป็นแง่มุมเฉพาะอย่างหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิงศาสนามีเป้าประสงค์ 2 ประการใหญ่คือการท่องเท่ียว
พกัผอ่นทางกายเหมือนเช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวบริบทอ่ืนๆ ขณะเดียวกนันกัท่องเท่ียวเชิงศาสนาก็
แสวงหาความสงบวิเวกทางใจผ่านส่ือกลางทางศาสนาความเช่ือ และความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ
เติมเต็มทางใจในรูปของโชคลาภ จากเคร่ืองรางของขลงัและส่ิงล้ีลบัท่ีเช่ือว่ามีปาฏิหาริยแ์ฝงอยูก่าร
ท่องเท่ียวเชิงศาสนาและความเช่ือ ส่ิงทั้งหลายท่ีเป็นวฒันธรรมสมัพนัธเ์ก้ือกูลต่อกนัโดยเฉพาะการ
ท่องเท่ียวนั้นยงัเป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัทรัพยากรหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่องเท่ียวได้
อย่างครอบคลุม หากพิจารณาแหล่งท่องเท่ียวทางท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีผา่นมาอาจกล่าวไดว้่า 
ศาสนาสถาน ในศาสนาต่างๆ อาทิโบสถ ์มสัยดิวดัในพระพุทธศาสนาสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในท่ีต่างๆ 
เช่น ศาลหลกัเมืองศาลเจา้และสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์อนัมีอนุสาวรีย ์และสุสาน ฯลฯ เป็น
ปลายทางการท่องเท่ียวท่ีมีผูม้าเยือนเสมอมาแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีจึงมีบทบาททบัซอ้นกนั กล่าวคือ
ในยามปกติผูเ้ก่ียวขอ้งใชเ้ป็นท่ีประกอบกิจพิธีและผูท่ี้มาร่วมงานส่วนใหญ่มกัได้แก่ ชุมชนใน
ละแวกนั้น เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัดึงดูดให้มีผูม้าเยอืน และเม่ือการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศาสนาและความเช่ือกลายเป็นกระแสสถานท่ีเหล่าน้ีจึงตอ้งปรับบทบาทเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการมาเยือน โดยทัว่ไปการปรับบทบาทเช่นน้ีมกัเป็นไปในเร่ืองของการปรุงแต่งกายทาง
กายภาพของสถานท่ีและการเพ่ิมบริการดา้นต่างๆ เช่นการให้ขอ้มูลประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ขอ้มูลการเดินทางข้อ มูลการติดต่อขอเยี่ยมชม และข้อมูลเก่ียวกับท่ีพกัในบางกรณีมีการใช้ส่ือ
หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพบัหนังสือคู่มือท่องเท่ียวท้องถ่ิน และการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
อินเตอร์เน็ต และเม่ือจะมีการจดังานคร้ังส าคญัก็จะมีการประชาสัมพนัธใ์นลกัษณะโฆษณาทั้งทาง
วิทยุและโทรทศัน์ในแง่ของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวโดยทัว่ไปแลว้มีเหตุผลหลายประการท่ีผูค้น
เดินทางท่องเท่ียวการเดินทางท่องเท่ียวพกัผอ่นดูจะเป็นเหตุผลของคนส่วนใหญ่ท่ีประสงค์จะหลุด
ออกไปจากความเบ่ือหน่ายจ าเจท่ีบา้นท่ีท างานหรือถ่ินก าเนิดการเท่ียวดว้ยเหตุผลเช่นนั้นอกจากจะ
ไดพ้กัผอ่นทั้งจิตใจและร่างกายแลว้ยงัไดเ้ติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างการไปเยือน กระนั้นก็
มีผูค้นอีกจ านวนไม่นอ้ยไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวดว้ยเป็นผลพวงจากการท่องเท่ียวระหว่าง
การเดินทางไปต่างถ่ินเพ่ือประชุม เพ่ือศึกษาต่อเพ่ือเยีย่มญาติและหรือเพ่ือไปติดต่อคา้ขาย ฯลฯตาม
นยัยะน้ีอาจกล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงศาสนาความเช่ือ ก็เป็นพฤติกรรมท่ีคลา้ยกนักบัผูค้นในกลุ่ม
หลงัดว้ยมีจุดประสงคห์ลกัแน่ชดัในการเดินทางเพื่อเติมเต็มความตอ้งการในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายไสย
ศาสตร์หรือศาสนา ส่วนประโยชน์ท่องเท่ียวอ่ืนๆดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการไป
เยือนปลายทางนอกจากน้ีนักเดินทางท่องเท่ียวเชิงศาสนายงัมีเป้าหมายอ่ืนๆในการไปเยือนแหล่ง
ท่องเท่ียวเหล่านั้นนักท่องเท่ียวจ านวนหน่ึงตอ้งการจะเช่ือมโยงการรับรู้เร่ืองราวของสถานท่ีแห่ง
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นั้นกบัขอ้มูลท่ีตนเคยรับทราบมาให้ชดัเจนยิง่ข้ึน จึงพบว่าแหล่งท่องเท่ียวเชิงศาสนา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
กนัมาแต่อดีตก็ยงัคงมีนกัท่องเท่ียวทั้งเก่าและใหม่มาเยือนอยูเ่สมอจุดประสงค์อนัอีกประการหน่ึง
ของการเดินทางท่องเท่ียวเชิงศาสนาก็คือการไดไ้ประลึกถึงความดีงามในอดีตของสถานท่ีนั้นๆหรือ
อาจจะเรียกว่าการเดินทางเพื่อจุดประสงค“์วนัวานยงัหวานอยู”่ (nostalgia) 

 สรุปไดว้่าการท่องเท่ียวเชิงศาสนาคือการท่ีนักท่องเท่ียว เดินทางไปยงัสถานท่ีส าคญัโดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือการท าบุญ การปฏิบติัพิธีกรรมศาสนา การสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เรียนรู้หลกัค า
สอนทางศาสนา เป็นตน้ คณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในการน าแนวความคิดมาใชใ้นการศึกษาเร่ือง
ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

2.2 แนวคดิการจดัรายการน าเที่ยว 

(ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์2542) การจดัรายการน าเท่ียวหรือการจดัรวมผลิตภณัฑ ์หมายถึง การ
จดัรวมสินคา้และบริการการท่องเท่ียวหลายๆอยา่งท่ีเหมาะสมเขา้ดว้ยกนัเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาด
เป้าหมายของธุรกิจการจดัรวมผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะกระท าได ้3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบธุรกิจ (Supplier) รายเดียวกนัเป็นผูจ้ดัแลว้หาตลาดลูกคา้และจ าหน่ายเอง เช่น 
Hotel weekend package โรงแรมจัดรวมท่ีพกัอาหารและกิจกรรมพกัผ่อนอ่ืนๆไวส้ าหรับลูกค้า
ครอบครัวในราคาเหมาจ่าย 

2. ผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายร่วมกันจัดรวมผลิตภัณฑ์แล้วรวมขายเป็นผลิตภัณฑ์เดียว 
(Single Product) ในราคาเหมาจ่าย ท าให้ลูกคา้มีโอกาสในการเลือกซ้ือในราคายุติธรรมและท าให้
ผลิตภณัฑข์ายง่ายกว่าการขายเด่ียว 

3. ประกอบธุรกิจการจัดน าเท่ียว (Tour Operator) บริษัทตัวแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว 
(Travel Agent) เป็นผูจ้ดัรวมผลิตภัณฑ์แลว้จ  าหน่ายเองโดยจ่ายค่านายหน้า(Commission)ให้แก่ผู ้
ประกอบธุรกิจนั้นๆ การจดัแบบน้ีช่วยให้ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวหลากหลายเป็นช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจและท าใหธุ้รกิจการท่องเท่ียวเจริญเติบโตอยา่งไรก็ตามการจดั
รายการน าเท่ียวของธุรกิจน าเท่ียวแต่ละแห่งจะตอ้งมี 3 ขั้นตอน คือ 

3.1 การวางแผนก าหนดวนัเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดจ านวนวนัเดินทาง
ท่องเท่ียวแต่ไม่ควรนานเกินไป และควรก าหนดวนัเดินทางในวันหยุดหรือเทศกาลจะท าให้
นกัท่องเท่ียวสามารถไปไดส้ะดวกแต่จะมีปัญหาเร่ืองท่ีพกัในช่วงวนัหยดุ 
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3.2 การวางแผนก าหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดค่าใชจ่้ายการ
ท่องเท่ียวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดว่าจะรวมค่าใชจ่้ายอะไรไวบา้งและค่าใชจ่้ายอะไร
ไม่รวมไวบ้า้ง เช่น ค่าอาหารจะใหมี้ก่ีม้ือ แต่ละม้ือจะกินดีขนาดไหน เป็นตน้ 

3.3 การวางแผนการส่งเสริมการตลาด เป็นการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้
หรือเร่งเร้าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวของเราแมว้่าเราจะมีการจดัรายการน า
เท่ียวท่ีดีแต่ถา้ไม่เป็นท่ีรู้จกัย่อมไร้ประโยชน์จึงต้องใช้การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วย
นอกจากนั้นยงัเป็นท่ียอมรับกนัว่าแมร้ายการน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนันักท่องเท่ียวจะเลือก
ซ้ือรายการน าเท่ียวท่ีมีระบบส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 

4. การวางแผนการจดัรายการน าเท่ียว 

การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวางแผนการจดัรายการน าเท่ียวจ าเป็นตน้ก าหนด
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้แน่นอนว่าเป็นใครในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาจก าหนดจากอาชีพ อายุ
การศึกษารายไดฯ้ลฯการวางแผนก าหนดสถานท่ีน าชมเป็นการวางแผนก าหนดประเภททรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีต้องการจะเข้าชมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยต้องท าการศึกษาว่า
ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทใดท่ีก  าลงัอยูใ่นความนิยมซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการ
วางแผนเลือกแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือน าชมนั้นควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ีคือ 

4.1 ตอ้งก าลงัอยูใ่นความนิยม 

4.2 มีส่ิงอ  านวยความสะดวกพร้อมพอสมควร 

4.3 มีส่ิงดึงดูดอยา่งกวา้งขวางแก่คนทุกกลุ่ม 

4.4 มีระยะทางไกลพอสมควร เน่ืองจากระยะทางไกลจะดึงดูดนักท่องเท่ียวมากกว่า
และใหร้ายไดแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียวไดดี้กว่าดว้ย 

4.5 มีฤดูกาลท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม 

4.6 มีตวัแทนหรือลูกคา้แนะน าใหก้  าหนดไวใ้นรายการท่องเท่ียว 

5. การด าเนินการจดัรายการน าเท่ียว 

การเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง เป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเสน้ทางการจดัรายการ
น าเท่ียวท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้โดยขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเขียนรายละเอียดการจดัรายการน าเท่ียว
ประกอบดว้ย 
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5.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้ งและระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงท าให้
สามารถค านวณระยะเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งคร่าวๆ 

5.2 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไป เช่น แผ่นพิมพ์วารสาร หรือ ส่ิง
ตีพิมพอ่ื์นๆท่ีมีประวติัและขอ้มูลอ่ืนๆของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

5.3 รายละเอียดของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่งผู ้
ประกอบธุรกิจท่ีพกัแรมผูป้ระกอบธุรกิจอาหาร ผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 

5.4 รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น ประเภทของการขนส่งท่ีจะเดินทางตารางการ
เดินทางของการขนส่งค่าโดยสาร ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งสถานีต ารวจ เป็นตน้ 

5.5 การส ารวจเสน้ทางรายการน าเท่ียวเป็นการเดินทางไปส ารวจของรายการน าเท่ียวท่ี
ไดว้างแผนไวโ้ดยจะก าหนดเสน้ทางส ารวจไวห้ยาบๆดงัน้ี 

5.5.1 ยานพาหนะท่ีจะใชใ้นการเดินทาง 

5.5.2 ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ 

5.5.3 ความยากง่ายในการเดินทาง 

5.5.4 จุดท่องเท่ียว จุดหยดุพกัจุดพกัรับประทานอาหาร จุดพกัแรมจุดซ้ือสินคา้ท่ี
ระลึก 

5.5.5 มาตรฐาน ศกัยภาพและคุณภาพของบริการ จุดต่างๆ ในขอ้ 4 

5.5.6 กิจกรรมการท่องเท่ียว 

6. การติดต่อกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเองท าให้สามารถสัมผสักบั
สถานท่ีจริงบรรยากาศของสถานท่ีรวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและไดร้ายละเอียดยิง่ข้ึนธุรกิจท่ีตอ้ง
ติดต่อเจรจา ไดแ้ก่ 

6.1 ท่ีพกัแรมเมื่อส ารวจแลว้ว่าจะมีจุดพกัแรมท่ีใดตอ้งติดต่อกบัธุรกิจท่ีพกัแรมในจุด
นั้น อาจเป็นโรงแรม บงักะโล รีสอร์ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองราคาค่าหอ้งและจองหอ้งพกัดว้ย 

6.2 อาหารเคร่ืองด่ืมเมื่อส ารวจแลว้ว่าจะตอ้งมีจุดพกัรับประทานอาหารก่ีแห่งก็ตอ้ง
ติดต่อกบัร้านอาหารท่ีมีช่ือของจุดพกันั้นๆ ไม่ควรจดัรายการอาหารซ ้ากนัระหว่างเดินทาง 
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6.3 จุดแวะชมระหว่างทาง เมื่อส ารวจแลว้ว่าจะแวะชมจุดไหนและชมอะไรถา้หาก
จ าเป็นตอ้งขออนุญาตเจา้ของสถานท่ีก่อนหรือจะตอ้งเสียค่าเขา้ชม หรือตอ้งมีการจองล่วงหน้าก็
ตอ้งติดต่อด าเนินการใหเ้รียบร้อย 

6.4 ยานพาหนะเดินทางเมื่อส ารวจแลว้ว่าจะตอ้งใชย้านพาหนะใดเดินทางซ่ึงอาจจะ
ตอ้งใชย้านพาหนะมากกว่าหน่ึงชนิดก็ไดน้อกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนวนัในการเดินทางเพื่อ
จะไดติ้ดต่อส ารองท่ีนัง่หรือเช่ายานพาหนะตามตอ้งการใหเ้รียบร้อย 

7. การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียว ส าหรับนกัท่องเท่ียวเป็นการเขียนรายละเอียดรายการ
น าเท่ียวแบบคร่าวๆ เพ่ือให้นักท่องเท่ียวทราบว่ารายการน าเท่ียวน้ีมีการเดินทางท่องเท่ียวก่ีวนัเร่ิม
ออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดการเดินทางวนัไหน เดินทางโดยยานพาหนะใด ออกเดินทางเม่ือไร 
ส้ินสุดท่ีไหน พกัท่ีใด มีการเล้ียงอาหารม้ือใดบา้งไม่เล้ียงม้ือใดบา้งจุดแวะพกัหรือจุดแวะชมอยู่ท่ี
ไหนแต่ละแห่งใชเ้วลาเท่าไร ซ่ึงอาจเขียนรายการน าเท่ียวได ้2 แบบ คือ 

7.1 การเขียนรายการน าเท่ียวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเท่ียวพร้อมวัน
เดินทางไปและกลบัหรือบอกจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว 

7.2 การเขียนรายการน าเท่ียวแบบก าหนดเป็นตารางท่ีบอกการท่องเท่ียวอยา่งละเอียด 

8. การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับหัวหน้าทวัร์ เป็นการเขียนรายการน าเท่ียว
อยา่งละเอียดส าหรับหวัหน้าทวัร์โดยการน ารายละเอียดรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อนกัท่องเท่ียวมา
เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการนัดหมายท่ีตอ้งติดต่อ หมายเลขโทรศพัท์สถานท่ีฉุกเฉินพร้อม
หมายเลขโทรศพัทเ์ช่น โรงพยาบาลโรงพกับริษทัรถเช่า 

8.1 การเขียนระบุเง่ือนไขไว ้ในรายการน าเท่ียวหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดข้ึน 
นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเอาผดิไดโ้ดยระบุเง่ือนไขไวด้งัน้ี 

หมายเหตุ : ราคาและรายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

9. การคิดราคารายการน าเท่ียว 

(บุญเลิศ จิตตั้งพัฒนา,2543) ปัจจัยก  าหนดราคารายการน าเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดราคารายการน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายซ่ึงมีปัจจยัส าคญัอยู ่5 ปัจจยั คือ 

9.1 คุณภาพของรายการน าเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียวถา้
หากก าหนดรายการน าเท่ียวมีคุณภาพสูง ราคาก็มกัจะตอ้งสูงดว้ย เช่น การจดัรายการน าเท่ียวท่ีเลือก
สถานท่ีดีมีท่ีพกัดียานพาหนะขนส่งดีรับประทานอาหารหรูเป็นตน้ 
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 9.2 ลกัษณะเฉพาะของรายการน าเท่ียว เป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีมีลกัษณะแปลก
เด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ยอ่มท าให้สามารถก าหนดราคาสูงกว่าราคาทัว่ไป
ไดเ้ช่น จดัรายการน าเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวข่ีชา้ง ล่องแพ นัง่รถมา้ชมเมืองเป็นตน้ 

9.3 สภาพการแข่งขนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัหน่ึงท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาถา้หากตลาดใด
มีสภาพการแข่งขนัสูงการก าหนดราคาก็ไม่สามารถก าหนดสูงไดท้ั้งน้ีตอ้งค านึงถึงราคาคู่แข่งขนั 

 9.4 ฤดูกาลถา้จดัรายการน าเท่ียวในช่วงฤดูการท่องเท่ียว สินคา้หรือบริการท่องเท่ียว
มกัจะไม่ลดราคาให้ผูซ้ื้อมากนักเพราะถือว่าเป็นเวลาทองของการด าเนินธุรกิจท าให้ตน้ทุนการจดั
รายการน าเท่ียวสูงจึงตอ้งคิดราคารายการน าเท่ียวสูงตามดว้ย 

 9.5 ก าไรท่ีตอ้งการโดยทัว่ไปราคารายการน าเท่ียวมกัประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิต+
ตน้ทุนการจดัการ+ก าไรถา้หากธุรกิจน าเท่ียวใดตอ้งการก าไรมากก็จะท าให้ราคาสูงกว่าคู่แข่งขนั
อาจขายรายการน าเท่ียวไม่ไดจึ้งมกัก  าหนดอตัราก าไรอยูร่ะหว่าง 10-20% 

2.3 แนวคดิและทฤษฎีทางการตลาด 

(สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา,2555) ได้ให้ความหมายค าว่า "Marketing" ไวด้ังน้ี                                
การตลาด คือการกระท ากิจกรรมต่างๆในทางการคา้ขายธุรกิจท่ีมีผลใหเ้กิดการน าสินคา้หรือบริการ
จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ช้บริการนั้ นๆ ให้ได้รับความพึงพอใจขณะเดียวกันก็บรรลุ
วตัถุประสงคข์องกิจการ 

 1. องคป์ระกอบของการตลาด 

1.1 มีส่ิงท่ีจะโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิคือสินคา้หรือบริการ 

1.2 มีตลาดคือผูซ้ื้อท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการ 

1.3 มีผูข้ายสินคา้หรือบริการ 

1.4 มีการแลกเปล่ียน 

2. ตลาดตามความหมายของบุคคลทัว่ไป 

ตลาด หมายถึง สถานท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนสินคา้สถานท่ีท่ีมีผูซ้ื้อและ
ผูข้ายจะไปตกลงซ้ือขายสินคา้กนั 

3. ตลาดตามความหมายของนกัธุรกิจหรือนกัการตลาด 
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ตลาด คือ บุคคล หน่วยงานองคก์รท่ีมีความคิดท่ีจะซ้ือขายสินคา้มีอ  านาจซ้ือขายและมี
ความเต็มใจท่ีจะซ้ือขายสินคา้หรือบริการ 

4. ความส าคญัของการตลาด 

การตลาด คือการท าส่ิงต่างๆในทางธุรกิจใหมี้สินคา้หรือบริการจากแม่คา้ไปสู่ลูกคา้
จากผูผ้ลิตสู่ผูบ้ริโภคโดยไดรั้บความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายและยงัเป็นการบรรลุเป้าหมายของกิจการ
การตลาดเป็นงานท่ีเก่ียวกบักิจการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงการท างานในดา้นการตลาด จะมี
ผลกระทบทั้งในดา้นดีและดา้นเสียผลประโยชน์ท่ีไดรั้บทั้งภายในและภายนอกจ าแนกความส าคญั
ของการตลาดไดเ้ช่นน้ี 

5. ความส าคญัของการตลาดในดา้นสงัคมและบุคคล 

5.1 การตลาดมีผลทางดา้นการตดัสินใจและพฤติกรรมการซ้ือ 

5.2 การตลาดช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องสงัคมและของประชากรใหสู้งข้ึน 

5.3 การตลาดท าให้เกิดการคา้ขายเกิดการว่าจา้งแรงงานเกิดอาชีพต่างๆให้ประชาชน
มากยิง่ข้ึน 

 6. ความส าคญัของการตลาดในดา้นเศรษฐกิจ 

การตลาดท าให้เกิดการซ้ือขายท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมีผูซ้ื้อผูข้ายติดต่อกันได้
ตลอดเวลาแต่ในดา้นการตลาดก็มีผลกระทบในส่วนของระบบเศรษฐกิจเช่นน้ี 

6.1 การตลาดช่วยใหป้ระชากรต่างๆมีรายไดเ้พ่ิมมากข้ึน 
6.2 การตลาดท าใหเ้กิดการหมุนเวียนเกิดปัจจยัในการผลิต 
6.3 การตลาดสร้างความกระตุน้ความตอ้งการในส่วนการคา้และการบริการ 
6.4 การตลาดท าใหม้ีความเปล่ียนแปลงในส่วนเศรษฐกิจในประเทศ 

7. แนวคิดในดา้นการตลาด 

 เพื่อบรรลุเป้าหมายและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และด าเนินงานในดา้น
ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ ผูผ้ลิตหรือนักการตลาดตอ้งมีความคิดก าหนดเป้าหมายทางการ
ตลาดจะประกอบดว้ย 

7.1 กลุ่มบุคคลทัว่ไป บุคคลธรรมดาในตลาด 

7.2 กลุ่มสถาบนัหรือกลุ่มองคก์รใหญ่ๆในอุตสาหกรรม 
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8. ก าหนดส่วนประสมในการตลาด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2541: 35-36,337) ส่วนประสมในการตลาดประกอบดว้ย 
4P (Marketing Mix) คือกลุ่มเคร่ืองมือต่างๆการตลาดซ่ึงธุรกิจใชร่้วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมายทางการตลาดในตลาดเป้าหมายเคร่ืองมือการตลาด 4 ประการไดแ้ก่ 

8.1 กลยทุธผ์ลิตภณัฑ ์(Product) 

ผลิตภณัฑห์มายถึง ส่ิงท่ีน าเสนอกบัการทางตลาดเพ่ือความสนใจ (attention) เกิดความ
อยากได ้(Acquisition) เกิดการใช ้(Using) หรือเกิดการบริโภค (consumption) ท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดน้กัการตลาดจึงก าหนดกลยทุธผ์ลิตภณัฑด์า้นต่างๆคือ 

8.1.1 ขนาดรูปร่างลกัษณะสินคา้และคุณสมบติัอะไรบา้งท่ีผลิตภณัฑค์วรมีเพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

8.1.2 ลกัษณะการบริการท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคคืออะไรท าอย่างไรให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความพอใจ 

8.1.3 การรับประกนัและโปรแกรมการให้บริการอะไรบา้งท่ีควรจดัให้และควรมีต่อ
ผูบ้ริโภค 

8.1.4 ลกัษณะของผลิตภณัฑป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งคืออะไร 

 8.2 ผลิตภณัฑ ์(Product) 

ผลิตภณัฑใ์นท่ีน้ี หมายถึง เส้นทางท่องเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยจะมีกิจกรรมหลกัเป็นการไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล และกิจกรรมรองเพื่อ
เพ่ิมกิจกรรมในการท่องเท่ียวเชิงศาสนาให้มีความน่าสนใจมากข้ึน อาทิ กิจกรรมหลกั ก็จะมีการ
ไหวพ้ระขอพรในเร่ืองต่างๆ นอ้มร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระมหากษตัริยไ์ทยทั้ง 9 พระองค ์ณ 
วดัหลวงประจ า 9 รัชกาล อีกทั้งยงัเผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวดัต่างๆว่ามีความเป็นมาและ
ความส าคญัอย่างไรและยงัสามารถช่ืนชม เรียนรู้ศิลปะในดา้นต่างๆภายในวดัทั้ง 9 รัชกาล อีกดว้ย 
ทั้งน้ียงัทางคณะผูจ้ดัท า ยงัเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวใหม้ีความหลากหลายมาก
ข้ึน โดยไดท้ าการเพ่ิมสถานท่ีท่องเท่ียวรองไวใ้นโปรแกรม 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล เช่น เสาชิงชา้ ณ 
ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯ และพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายรูปเก็บเป็นท่ี
ระลึก และด้านหน้าของพระท่ีนั่งอนันตสมาคมยงัมีลานพระบรมรูปทรงม้าเพ่ือสักการะ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (ร.๕) สุดทา้ยน าทุกท่านเพลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือ
สินคา้ ณ หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ICONSIAM 
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10. โครงสร้างราคารายการน าเท่ียวเป็นส่วนประกอบในการก าหนดราคารายการน าเท่ียว
แบบเหมาจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 5 รายการคือ 

10.1 ค่าขนส่งเป็นค่ายานพาหนะจากจุดเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวไปยงัจุดหมาย
ปลายทางและกลบัซ่ึงอาจรวมถึงค่ารับส่งนกัท่องเท่ียวจากสถานีขนส่งหรือท่าอากาศยาน ค่าพาหนะ
ขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียวค่าภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทางดว้ย 

10.2 ค่าท่ีพกัเป็นค่าพกัแรมของนกัท่องเท่ียวท่ีรวมในราคาเหมาจ่ายดว้ยอาจเป็นท่ีพกั
ในโรงแรมเกสเฮาส์ บงักะโล หรือท่ีพกัแรมอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัประเภทลูกคา้เป้าหมาย 

10.3 ค่าอาหารเป็นค่าจดัเล้ียงอาหารแก่นกัท่องเท่ียวซ่ึงอาจเล้ียงทุกม้ือหรือบางม้ือก็ได้
โดยอาจเล้ียงแบบธรรมดาหรือหรูหราก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทของลูกคา้เป้าหมายแต่ตอ้งแจง้ไว ้
ในรายการน าเท่ียวว่าจะบริการอาหารประเภทใด ก่ีม้ือ ม้ือใดบา้ง 

10.4 ค่าบริการอ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจ่ายในการบริการนักท่องเท่ียว เช่น ค่า
เท่ียวชมเมืองค่าเขา้ชมสถานท่ีค่าเขา้ชมการแสดง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋า ค่ามคัคุเทศกค่์าประกนัภยั
เดินทางค่าเบ็ดเตลด็ เป็นตน้ 

10.5 ค่าประกอบการและก าไรเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวแบบ
เหมาจ่ายพร้อมก าไรท่ีต้องการโดยปกติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดรายการน าเท่ียวจะ
ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการส่วนก าไรก็คือผลตอบแทนของผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีตอ้งเขา้มาเส่ียงในการด าเนินงานจดัน าเท่ียวโดยปกติมกัคิดในอตัรา 10 -
20% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดข้ึนอยูก่บัสภาพการแข่งขนัเป็นส าคญั 

2.4 แนวคดิ และทฤษฎีเกีย่วกบัประชาสัมพนัธ์ 

2.4.1 ความหมายของการประชาสมัพนัธ ์

นกัวิชาการแต่ละท่านไดใ้หค้วามหมายของการประชาสมัพนัธ ์ไวด้งัน้ี 

(อรจันทร์ ศิริโชติ ,2556) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างองคก์ารกบักลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น ลูกคา้ ผูข้ายปัจจยัการผลิต ผูถื้อ  13 หุน้ และ
ชุมชน อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดีระหว่างองคก์ารกบัสาธารณชน 

(ค  านาย อภิปรัชญาสกุล,2558) กล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามในการ
ติดต่อส่ือสารท่ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีดีต่อองค์การกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะเป็นลูกคา้ ผูถื้อหุ่น 
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พนักงาน สหพนัธ ์แรงงาน กลุ่มอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรม รัฐบาล ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
หรือกลุ่มอ่ืนๆ ในสงัคม 

จากความหมายของการประชาสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า การประชาสมัพนัธ์หมายถึง 
ความพยายามขององคก์ารท่ีท าการติดต่อส่ือสารกบับุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ลูกคา้พนกังาน กลุ่ม
บุคคลในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมทางการตลาด เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ และความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างองคก์ารกบัสาธารณชน 

2.4.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัประชาสมัพนัธ ์

นกัวิชาการแต่ละท่านไดใ้หแ้นวคิดของการประชาสมัพนัธ ์ไวด้งัน้ี 

(จินตวีร์ เกษมศุข,2554) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธไ์ดพ้ฒันาเป็นช่องทางในการส่ือสารและ
ใชเ้ป็นเครือข่ายการส่ือสารองค์การกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และ
ส่งผลในวงกวา้งต่อการรับรู้ของคนในสังคมจนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงกลไกการรับรู้
ข่าวสารน้ีไดรั้บการกระตุน้พฤติกรรมและมีส่วนร่วมตอ้งการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในสังคม การปรับเปล่ียนวิธีการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายในสังคม โดยส่ือสารในเชิงการ
ส่ือสารประเด็นทางสังคม (Social Content) โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีองค์การได้
ด  าเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

(ปณิศา มีจินดาและศิริวรรณ เสรีรัตน์,2554) กล่าวว่า การประชาสมัพนัธรู์ปแบบพิเศษมีดงัน้ี 

1. ตลาดผ่านการจดักิจกรรม ท่ีประสบความส าเร็จจะช่วยสร้างการรู้จกัตรา และสร้างความ
ประทบัใจต่อองคก์ารไดใ้นระยะยาว 

2. ความสัมพนัธข์องผูค้ดักรอง เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ว่าผลิตภณัฑ์
มีคุณภาพเทียบเท่ากับท่ีประชาสัมพนัธ์หรือไม่ บริษัทต้องพยายามท าให้ผูค้ ัดกรองยอมรับใน
ผลิตภณัฑเ์พ่ือใหบ้ริษทัไดรั้บการยอดรับจากผูบ้ริโภคในวงกวา้งและประสบความส าเร็จไดง่้ายข้ึน 

3. ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน จะช่วยสร้างความชดัเจน และความน่าเช่ือถือในสายตาของกลุ่ม
บุคคลสาธารณชน 

4. ความสัมพนัธ์กบัชุมชน องคก์ารหลายแห่งมองขา้มการรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน
ทั้งท่ีพนกังานส่วนใหญ่ในองคก์ารอาศยัอยูใ่นชุมชนใกลก้บัท่ีตั้งองคก์าร 
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5. ความสัมพนัธ์กบัรัฐบาล ธุรกิจน้อยส่วนใหญ่จะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายของรัฐใน
การปฏิบติังาน องคก์ารหลายแห่งจึงสร้างความสมัพนัธก์บัรัฐบาลเป็นระบบ เพื่อโนม้นา้วใหรั้ฐบาล
ออกนโยบายใหม่หรือเปล่ียนแปลงนโยบายเดิมเพ่ือเอ้ือต่อการส่ือสารการตลาด 

6. โปรแกรมเพ่ิมพูนมูลค่า การสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑส์ามารถท าไดโ้ดยการให้
ขอ้มูลความรู้เพ่ิมเติม 

7. องคก์ารไม่แสวงผลก าไร การประชาสมัพนัธเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ในการพฒันาและ
สรรหาความร่วมมือในการท างานท่ีไม่แสวงผลก าไร เพราะองค์เหล่าน้ีมกัจะให้ความสนใจกับ
สาธารณชนเป็นหลกัซ่ึงถือเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพและมีความคุม้ค่าในการส่ือสาร 

8. การตลาดเพื่อสังคม การท่ีองค์การเป็นผูส้นับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่งผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 2 ใน 3 ส่วน พร้อมท่ีจะเปล่ียนไปซ้ือผลิตภณัฑ์ตราท่ีสนับสนุนการ
ท างานเพ่ือสงัคม หากผลิตภณัฑต์รานั้นมีคุณภาพและราคาเท่ากบัตราเดิมท่ีเคยใช ้

9. การจดัประเด็นปัญหาและการควบคุมสถานการณ์วิกฤติ คือ การเตรียมพร้อมรับมือกับ
อุบติัเหตุ เร่ืองฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ท่ีส่งผลเสียต่อเช่ือเสียงของตรา และช่วยควบคุมสถานการณ์
ไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

สรุปไดว้่า การด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นบรรลุ เมื่อทราบถึงการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์
แลว้ จะให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์นั้นจะมีการโฆษณาคือ ตอ้งมีการ
วิจยั การวางแผน ทั้งกลยุทธ์การด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ และกลยทุธก์ารใชส่ื้อลงมือปฏิบติัและ
การประเมินผล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อเสริมสร้าง
ภาพพจน์ท่ีดีในสายตาของสาธารณชน 

2.5ข้อมูลที่เกีย่วกบัวดัประจ ารัชกาล แห่งราชวงศ์จกัรี 

(จนัทรานุมาศวิทยาคาร,2556) ชาติ หมายถึง แผ่นดินท่ีมีประชาชนด ารงอยู่ มีอาณาเขตท่ี
แน่นอน มีการปกครองเป็นสัดส่วน มีผูน้  าเป็นผูป้กครองประเทศและปกครองประชาชนทั้งหมด 
เช่น ประเทศไทยมีการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
ศาสนา หมายถึง ค าสอนของพระศาสดาแต่ละพระองค ์ศาสนาทุกศาสนาสอนใหม้นุษยล์ะความชัว่ 
กระท าความดี มนุษยผ์ูม้ีศาสนาจะน าค  าสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ ไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนั คือ ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผูไ้ม่มีศาสนาในจิตใจจะไม่มีค  าสอน
เพ่ือยดึเหน่ียวจิตใจไม่ละความชัว่ ไม่ประพฤติดี ปล่อยใหค้วามโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบง า
จิตใจ พระมหากษตัริย ์หมายถึง พระเจา้แผน่ดิน ผูเ้ป็นประมุขของประเทศ ผูท่ี้ปกครองประชาชน
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พลเมืองในประเทศ ให้อยูดี่มีสุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรม จารีตประเพณีวฒันธรรม
ของชาตินั้นๆสถาบนัทั้ง3น้ีมีความส าคญัต่อคนไทยเป็นอยา่งมาก เพราะชาติ คือผืนแผน่ดินท่ีเราอยู ่
ศาสนา คือค าสอนของพระศาสดาท่ีสอนให้เป็นคนดีมีแสงสว่างน าทางจิตใจ พระมหากษตัริย ์คือ
ผูป้กครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือความสุขสงบของพสกนิกรไทย ทั้ง 3 ส่ิงน้ีเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยมาชา้นานเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะปลูกฝังความรักใน ชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย ์ แก่ คนไทยโดยการน าทุกท่านตามรอยราชประวัติความเป็นมาของกรุง
รัตนโกสินทร์ 

(พระบรมวงศานุวงศ,์ 2556) ราชวงศจ์กัรี เป็นราชวงศท่ี์ปกครองประเทศไทย ต่อจากสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองด้วง 
ทรงสืบเช้ือสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการ
ปราบดาภิเษกเม่ือ พ.ศ.2325 ยคุของราชวงศน้ี์เรียกว่า "ยคุรัตนโกสินทร์" 

(สมหมาย จนัทร์เรือง,2560) การสร้างวดัเป็นส่วนหน่ึงของการท านุบ ารุงพุทธศาสนา การ
สร้างวดัแต่โบราณนั้น มีวตัถุประสงค์ใหเ้ป็นวดัประจ าตระกูลเป็นสถานท่ีบ าเพญ็กุศลและบรรจุอฐิั
ธาตุของคนในวงศต์ระกูลรวมทั้งเป็นอนุสรณ์แห่งเหตุการณ์และการร าลึกถึงตวับุคคลการสร้างวดั
เกิดจากความศรัทธา และความเช่ือเร่ืองบุญเร่ืองกรรม ประการส าคญัถือว่าการสร้างวดัไดบุ้ญกุศล
อยา่งยิ่ง ในส่วนของพระเจา้แผน่ดิน หรือพระมหากษตัริยไ์ทยท่ีเป็นอคัรศาสนูปถมัภกนั้น เป็นคติ
นิยมท่ีจะสร้างวดัประจ ารัชกาลซ่ึงมีมาแต่โบราณ และปรากฏเด่นชัดในสมยัรัตนโกสินทร์ดัง
ปรากฏต่อไปน้ี 

วดัประจ ารัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช คือ วดัพระเชตุพน
วิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมช่ือวดัโพธาราม สร้าง
ข้ึนตั้งแต่สมยั อยธุยาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ให้สถาปนาเป็นวดัหลวง โดยพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นท่ีบรรจุ พระ
บรมอฐิัของพระองค ์จึงถือว่าเป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี 1 
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วดัประจ ารัชกาลท่ี 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศเหลา้นภาลยัคือวดัอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร (วดัแจ้ง) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเดิมช่ือวดัมะกอกสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัทรงด าเนินการปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามว่า“วดั
อรุณราชวราราม” ต่อมาไดป้ฏิสงัขรณ์เพ่ิมเติมในรัชกาลท่ี 4 และไดอ้ญัเชิญพระบรมอฐิัของรัชกาล
ท่ี 2 บรรจุไวท่ี้พระพุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกพระประธานของวดัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัประจ ารัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจ้าอยู่หัว คือ วดัราชโอรสารามราช
วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมช่ือวดัจอมทอง สร้างข้ึนสมยัอยุธยา พระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงปฏิสงัขรณ์นอ้มถวายพระบรมราชชนก จึงมีความหมายถึงวดัท่ีพระราชโอรส

รูปท่ี 2.1 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 

 

รูปท่ี 2.2 (พระปรางค)์ วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 

 

http://www.travel.trueid.net/
http://www.travel.trueid.net/
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ทรงสถาปนาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯให้อญัเชิญพระ
บรมสรีรังคารของรัชกาลท่ี 3 มาบรรจุไว ้ณ พระพุทธอาสน์ของพระพุทธอนนัตคุณอดุลญาณบพิตร
ประธานในพระอุโบสถ 

 

 

 

 

 

 

 

วดัประจ ารัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว คือ วดัราชประดิษฐส์ถิตมหา
สีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นพระอารามแห่งแรกของคณะสงฆ์
ธรรมยุต จึงมีช่ือเดิมว่าวดัราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯให้บรรจุพระบรมอฐิัของรัชกาลท่ี 4 ในกล่องศิลาก่อนอญัเชิญมา
ประดิษฐานท่ีพระพุทธสิหงัคปฏิมากร ประธานในพระอุโบสถ 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 2.3 (พระอุโบสถ) วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 

 

รูปท่ี 2.4 (หอไตร) วดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 
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วัด เบญจมบพิ ตรดุ สิตวนารามราชวรวิห ารวัดประจ ารัชกาล ท่ี  5 เป็น วัดประจ า 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว มีพระราชประสงค์จะทรงสร้างพระราชอุทยาน เป็นท่ี
ประทบัแรมส าราญพระราชอิริยาบถในวนัสุดสัปดาห์ จึงโปรดเกลา้ฯ ให้จดัซ้ือท่ีบริเวณดา้นทิศ
เหนือของพระบรมมหาราชวงั ระหว่างคลองสามเสนกบัคลองผดุงกรุงเกษม ซ่ึงเป็นท่ีสวนและทุ่ง
นาตามราคาจากราษฎร ดว้ยพระราชทรัพยส์ าหรับใชจ่้ายการในพระองค ์พระราชทานนามว่า "สวน
ดุสิต" (พระราชวงัดุสิต ในปัจจุบนั) 

 

 

 

 

 

 

 

วดัประจ ารัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว คือ วดับวรนิเวศวิหารราช
วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวดัโบราณนาม เดิมช่ือ “วดัใหม่” ดงัได้กล่าวมาแลว้ว่า
รัชกาลท่ี 6 มิไดท้รงสร้างวดัข้ึนใหม่แต่ก็ไดท้รงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนามาตลอดรัชสมยัของ
พระองค์รวมถึงวดับวรนิเวศวิหารดว้ยเมื่อเสด็จสวรรคตจึงอญัเชิญพระบรมสรีรังคารบรรจุไวใ้ต้
บลัลงักพ์ระพุทธชินสีประธานในพระอุโบสถ 

 

 

  

รูปท่ี 2.5 (พระอุโบสถ)วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 

 

รูปท่ี 2.6 (พระเจดียท์อง) วดับวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 
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วดัประจ ารัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั คือ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหารเช่นเดียวกบัรัชสมยัของรัชกาลท่ี 6 ไม่มีการสร้างวดัข้ึนใหม่เน่ืองจากเศรษฐกิจตกต ่าทัว่
โลกและระยะเวลาท่ีทรงครองราชยเ์พียง 9 ปีไดท้รงสละราชสมบติัและเสด็จพระราชด าเนินไป
ประทบั ณ ประเทศองักฤษจนสวรรคตจึงอญัเชิญพระบรมราชสรีรังคารกลบัมาบรรจุไว ้ณ ฐาน
ชุกชีหินอ่อนท่ีประดิษฐานพระพุทธองัคีรส 

 

 

 

 

 

 

 

วดัประจ ารัชกาลท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอานันทมหิดล  คือ วดัสุทศันเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกรัชกาลท่ี 8 เคยเสด็จฯมาวดัน้ีและได้ทรงแสดง
พระองค์เป็นพุทธมามกะกบัสมเด็จพระสงัฆราช (แพ) เจา้อาวาสเมื่อเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯโปรดใหอ้ญัเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุ ณ ผา้ทิพยด์า้นหน้า
พุทธบลัลงักพ์ระศรีศากยมุนีพระประธานในพระอุโบสถ 

 

  

รูปท่ี 2.7 (พระอุโบสถ) วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 

 

รูปท่ี 2.8 (พระอุโบสถ) วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวหิาร 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 
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วดัประจ ารัชกาลแห่งราชวงศจ์กัรีนั้น พิจารณาจากการอญัเชิญพระบรมอฐิัหรือพระบรมราช
สรีรังคารมาบรรจุไวภ้ายหลงัเสด็จสวรรคตแลว้แต่ก็มีอีกวดัหน่ึงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง
สร้างอยา่งเรียบง่ายและพอเพียงท่ามกลางทุ่มชนเมืองหลวง คือ  

วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษกซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 
โปรดเกล้าฯให้สร้างข้ึนในโอกาสท่ีทรงครองราชยค์รบ 50 ปี เม่ือ พ. ศ. 2538 วดัพระราม 9 
กาญจนาภิเษก ตั้งอยูใ่กลถ้นนพระราม 9 เขตหว้ยขวางกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นท่ีลุ่มว่างเปล่าไดรั้บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาและยกข้ึนเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษ เม่ือ พ. ศ. 2542 โดย
พระราชประสงค์ให้เป็นศูนยร์วมแห่งจิตใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มเพราะ
จุดมุ่งหมายโดยตรงของศาสนาเฉพาะอยา่งยิ่งพระพุทธศาสนามุ่งใหบุ้คคลศึกษาพิจารณาหลกัการ
และน าแนวความคิดในศาสนามาปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการครองชีพของตนเองและสังคม
ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมวัด เป็น ท่ีพึ่ งทางใจและเป็นสถาน ท่ีประกอบกิจกรรม ร่วมกันของ
พุทธศาสนิกชนในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาซ่ึงในอดีตพระมหากษตัริยไ์ทยเมื่อเสด็จเถลิงถวลัย
ราชสมบัติมีคตินิยมสร้างวดัและเมื่อเสด็จสวรรคตแลว้หากบรรจุพระบรมอฐิัหรือพระบรมราช
สรีรังคารท่ีวดัใดก็ถือวดันั้นเป็นวดัประจ ารัชกาลอนัมีความส าคญัต่อศูนยร์วมจิตใจและความเป็นมา
ทางประวติัศาสตร์ท่ีคนไทยควรรับรู้เพื่อร่วมกนัท านุบ ารุงวดัประจ ารัชกาลใหด้  ารงอยูสื่บไป 
 

รูปท่ี 2.9 (พระอุโบสถ) วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
ท่ีมา: www.travel.trueid.net 
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บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั อินสปายเรชัน่ เอ็ดดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด์ ทราเวล จ  ากดั ท่ีตั้ง  เลขท่ี 134 ซอย รัตนาธิ
เบศร์ 17 ถนน รัตนาธิเบศร์ แขวง / ต  าบล บางกระสอ  เขต / อ  าเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 
รหสัไปรษณีย ์11000 

1. รูปภาพประกอบ 

 

 

2. แผนท่ี ท่ีตั้งของบริษทั ตั้งอยูใ่นโครงการ 3D Meeting Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 ตราสัญลกัษณ์บริษัท อนิสปายเรช่ัน เอด็ดูเคช่ัน ลเีชอร์แอนด์ ทราเวล จ ากดั (LOGO) 
ที่มา : บริษทั อนิสปายเรช่ัน เอด็ดูเคช่ัน ลเีชอร์แอนด์ ทราเวล จ ากดั 

รูปที่ 3.2 แผนท่ีบริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอน็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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3.2 เกีย่วกบับริษัท 

บริษัท INSPIRATION EDUCATION LEISURE & TRAVEL  เร่ิม ก่อตั้ ง ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  1 

กุมภาพนัธ ์2554 จนถึงปัจจุบนั เป็นตวัแทนจดัการท่องเท่ียวชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เช่ียวชาญ

การจดัทวัร์กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทศันศึกษา การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive)ไดรั้บความ

ไวว้างใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยมีพนัธ์กิจท่ีจะ

เติมเต็มทุกประสบการณ์ท่องเท่ียวของลูกคา้ 

3.3 ลกัษณะการให้บริการ 

1. จดักิจกรรมทศันศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

2. จดักิจกรรมค่ายบูรณาการ อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาองักฤษ 

3. จดัอบรมพฒันาหลกัสูตร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

  

 

ช่ือนกัศึกษา นายกฤชศกัย ์แซ่โกว 5804400141  

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย: ฝ่ายประสานงาน 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกั 

1. ส่งกรุ๊ปท่ีสนามบินทั้งในและต่างประเทศ (ดอนเมือง – สุวรรณภูม)ิ 

2. ท าโปรแกรมท่องเท่ียวต่างๆแกไ้ขรูปแบบ ขอ้มูลต่างๆในโปรแกรม Microsoft 
Word 

3. ตรวจรายช่ือของลูกคา้ใหต้รงกบัรายช่ือหนา้ พาสปอร์ต ตัว๋เคร่ืองบิน 

4. จดัท า Name List - Room List ของกรุ๊ปต่างๆ 
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ช่ือนกัศึกษา นางสาวมาลา  มณฑา 5804400267  

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย: ฝ่ายประสานงาน 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกั 

1. ส่งกรุ๊ปท่ีสนามบินทั้งในและต่างประเทศ (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ) 

2. จดัท า Name List - Room List ของกรุ๊ปต่างๆ 

3. ตรวจรายช่ือของลูกคา้ใหต้รงกบัรายช่ือหนา้ พาสปอร์ต ตัว๋เคร่ืองบิน 

4. ออกแบบ ไวนิล –แบนเนอร์–งานอาร์ตต่างๆ 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา:นายอิศร์ วจันสุนทร 

ต าแหน่ง:กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

รูปท่ี 3.3 พนกังานพ่ีเล้ียง 
คุณอิศร์ วจันสุนทรต าแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 

ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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3.5 ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ จนัทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 -17:00, หยดุ เสาร์-อาทิตย ์

3.6 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

1. ปรึกษาหวัขอ้สหกิจกบัพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. พูดคุยแนวทางในการปฏิบติังานและวางแผนขั้นตอนต่างๆ 

3. ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

4. เร่ิมปฏิบติัหัวขอ้โครงงานสหกิจเพ่ือเสนอว่ามีขั้นตอนการท างานอย่างไรโดยมีพ่ีเล้ียงสห
กิจคอยใหค้  าแนะน า 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

6. จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจคอยให้ค  าแนะน าในการท า
รูปเล่มโครงงาน 
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3.7 ตารางประกอบขั้นการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ตารางประกอบขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

ขั้นตอนและวธิดี าเนินงาน ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

ม.ีค. 
62 

เม.ย. 
62 

1.ปรึกษาหวัขอ้สหกิจกบัพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

   
2.พูดคุยแนวทางในการปฏิบติังานและวางแผนขั้นตอน
ต่างๆ 

 

   

3.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน 
 

   

4.เร่ิมปฏิบติัหวัขอ้โครงงานสหกิจเพ่ือเสนอว่ามีขั้นตอนการ
ท างานอยา่งไรโดยมีพ่ีเล้ียงสหกิจคอยใหค้  าปรึกษา 

 
 

  

5.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ   
 

 
6.จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา
คอยใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่มโครงงานตารางประกอบ
ขั้นการด าเนินงาน 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัทอินสปายเรชั่น เอ็ดดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด์ ทราเวล จ  ากัด 
เสน้ทาง ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ปรึกษาพนกังานพ่ีเล้ียงเพื่อตกลงในเร่ืองหวัขอ้โครงงานเพื่อความเหมาะสม 

  4.2 ศึกษาขอ้มูล 9 วดั ประจ า 9 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 4.3 จดัท าเสน้ทาง ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

4.4 การคิดค านวณราคา 

4.5 จดัท าเคร่ืองมือเสนอขาย ดว้ยโปรแกรม PowerPoint 

4.6 ขั้นตอนการสร้างเพจการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียวทางศาสนา 

4.7การประชาสมัพนัธข์อ้มูล เกร็ดความรู้ผา่นเพจ“ไหวพ้ระ น าบุญ” 
 

4.1ปรึกษาพนักงานพีเ่ลีย้งเพ่ือตกลงในเร่ืองหัวข้อโครงงานเพ่ือความเหมาะสม 

 เน่ืองจากทางลูกคา้ของบริษทั อินสปายเรชัน่ เอ็ดดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด์ ทราเวล จ  ากดั ส่วน
ใหญ่อยูใ่นกลุ่มช่วงอาย ุวยัเกษียณ ผูสู้งอาย ุมีความตอ้งการจะท่องเท่ียวในรูปแบบของการไหวพ้ระ
ขอพร เสริมสิริมงคล ในกรุงเทพมหานครฯและเน่ืองดว้ยในช่วงน้ี เป็นช่วงเวลาผลดัเปล่ียนแผน่ดิน
ผูค้นต่างใหค้วามสนใจใน ราชวงศจ์กัรีมากข้ึน ทางบริษทัและทางคณะผูจ้ดัท าจึงมองเห็นโอกาสใน
การจดัเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนา โดยการสร้างเสน้ทาง ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาลแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์อีกทั้ง เส้นทางน้ียงัเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ให้แก่บริษัทอินสปายเรชั่น เอ็ด
ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดัอีกดว้ย 

4.2 ศึกษาข้อมูล 9 วดั ประจ า 9 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 1. ศึกษาขอ้มูล จุดเด่น ของทั้ง 9 วดั โดยศึกษาขอ้มูลผ่านทาง เว็บไซต์ และหนังสือต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 2.ลงมือปฏิบัติท าคู่มือการท่องเท่ียว เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับวดัทั้ ง 9 แก่ผูท่ี้มาใช้บริการ
เสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.1 เกร็ดความรู้เก่ียวกบัราชวงศจ์กัรี 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.2 เกร็ดความรู้เก่ียวกบัวดัพระแกว้ 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.3 เกร็ดความรู้เก่ียววดัประจ ารัชกาล 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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 รูปท่ี 4.4 แผนผงัราชวงศจ์กัรี 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.5 เกร็ดความรู้วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.6 เกร็ดความรู้วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.7 เกร็ดความรู้วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 เกร็ดความรู้วดัราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.9 เกร็ดความรู้วดัเบญจมบพติรดุสิตวนารามราชวรวหิาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.10 เกร็ดความรู้วดับวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.11 เกร็ดความรู้วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.12 เกร็ดความรู้วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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รูปท่ี 4.13 เกร็ดความรู้วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก (วดัของพ่อ) 
ท่ีมา : คู่มือน าเท่ียว ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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4.3จดัท าเส้นทาง ไหว้พระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 1. สร้างผลิตภณัฑ ์(โปรแกรมไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.15 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.16 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.17 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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. 

 

รูปท่ี 4.18 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.19 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.20 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.21 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.22 โปรแกรมเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.23 เง่ือนไขต่างๆของ เสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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รูปท่ี 4.24 เง่ือนไขต่างๆของ เสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 
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4.4การคดิค านวณราคา 
 

รูปท่ี 4.25 การค านวณราคา ตน้ทุนและก าไร 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 

4.5จดัท าเคร่ืองมือเสนอขาย ด้วยโปรแกรม PowerPoint 

1. ภายในโปรแกรมจะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 หนา้ปก 

1.2 ความหมายของ วดัหลวงประจ า 9 รัชกาล 

1.3 โปรแกรมเสน้ทางการท่องเท่ียว แบบยอ่ 2วนั1คืน 

1.4 รูปภาพประกอบ / สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีระบุในโปรแกรม 
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สรุปขั้นตอนการ จดัท าเส้นทาง ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มี
ดงัน้ี ศึกษาหาขอ้มูลจุดเด่นของวดัทั้ง 9รัชกาล ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและหนังสือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
ศึกษาท่ีมาของวดัประจ ารัชกาล ศึกษาความหมายของราชวงศจ์กัรี และท าความเขา้ใจในขอ้มูลท่ี
ศึกษา เพื่อน าขอ้มูลมาท าคู่มือการท่องเท่ียว และเพื่อสร้างเสน้ทางการท่องเท่ียวใหม่จ  าเป็นอยา่งมาก
ในการท่ีตอ้งทราบท่ีตั้งของวดัหรือสถานท่ี ท่ีมีในเสน้ทางการท่องเท่ียวอยา่งถูกตอ้ง เพื่อน ามาจดัท า
โปรแกรมทวัร์ ให้เหมาะสมต่อเวลา การเดินทาง ในทริป ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ และก่อนจะท าการจดัจ  าหน่ายโปรแกรมทวัร์จะตอ้งคิดราคาขาย เพื่อหาตน้ทุน-ก าไร
ใน โปรแกรมทวัร์ดงักล่าว โดยทางคณะผูจ้ดัท า ไดท้  าการติดต่อกบัท่ีพกั ร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว โดยทางคณะผูจ้ดัท าไดติ้ดต่อผา่นทางโทรศพัท ์เพื่อสอบถามและต่อลอง
ราคา ในการจดัท าทริป เสน้ทาง ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนไดร้าคา
ขายท่ีแน่นอน  

4.6 ขั้นตอนการสร้างเพจการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา 

ขั้นตอนท่ี 1: สร้างเพจบนเฟสบุ๊ค 

การสมคัรเพจเฟสบุ๊ค ท่านจะตอ้งเป็นสมาชิกมีบญัชีเฟสบุ๊คอยูก่่อนแลว้ ถา้ยงัไม่มีก็คลิกอ่าน 
วิธีการสมคัรเฟสบุ๊ค ท่ีน่ีก่อนไดเ้ลยเขา้ไปท่ี https://www.facebook.com/pages/create จากนั้นคลิก
เลือกประเภทของเพจ 

 

  

รูปท่ี 4.26 PowerPoint เสนอขาย 
ท่ีมา : บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั 

 

https://www.facebook.com/pages/create
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ขั้นตอนท่ี2  
- เลือกหมวดหมู่ - เลือก ธุรกิจหรือแบรนด ์

 

  

รูปท่ี 4.27 ตวัอยา่งหนา้เพจ 
ท่ีมา : Facebook Page 

 

รูปท่ี 4.28ตวัอยา่งการเลือกหมวดหมู ่
ท่ีมา : Facebook Page 
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ขั้นตอนท่ี 3 กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลธุรกิจ 

 - ตั้งช่ือเพจ 
 - หมวดหมู ่
 - ท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อ 

- คลิกด าเนินการต่อ 
 

- เพจไหวพ้ระ น าบุญ 
 

  

รูปท่ี 4.29 กรอกรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลธุรกิจ 
ท่ีมา : Facebook Page 

รูปท่ี 4.30 เพจไหวพ้ระน าบุญ 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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ขั้นตอนท่ี 4เพ่ิมภาพหนา้ปก 
- คลิกท่ีรูป ( + )หรือคลิกท่ีค  าว่า เพ่ิมรูป  
- จากนั้นเลือกช่องทางการอพัโหลดรูป ระหว่างภาพถ่าย หรือ อพัโหลดรูปถ่าย 
- เลือกรูปท่ีท่านตอ้งการและคลิกตกลง 

 
 
 
 
 
 
 

 
- เพจการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเท่ียวทางศาสนา“ไหวพ้ระ น าบุญ” 

 

  

รูปท่ี 4.31 เพ่ิมภาพหนา้ปกเพจ 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.32 เพจไหวพ้ระน าบุญ 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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4.7การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล เกร็ดความรู้ผ่านเพจไหว้พระ น าบุญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.33 อธิบายความหมายของท่ีมาชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.34 เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัศาสนา 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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รูปท่ี 4.35 ใหข้อ้มูลเหตุผลท่ีตอ้งรู้จกั 9วดัประจ า9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แก่ลูกเพจ 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.36 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร ร.1 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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รูปท่ี 4.37 วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ร.2 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.38 วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร ร.3 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 



60 
 

 

 

  

รูปท่ี 4.39 วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ร.4 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.40 วดัเบญจมบพติรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ร.5 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 



61 
 

 

 

  

รูปท่ี 4.41 วดับวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ร.6 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.42 วดัราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ร.7 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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รูปท่ี 4.43 วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ร.8 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.44 วดัพระราม 9กาญจนาภิเษก ร.9 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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รูปท่ี 4.45 แผนท่ีเดินทาง ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.46 ขายทวัร์ “ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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สรุปการจดัท าเพจในการท าเพจ ไหวพ้ระ น าบุญ มีผูติ้ดตามเพจทั้งหมด 66 คน โดยส่วน
ใหญ่จะมียอดเข้าชมของแต่ละโพสต์ประมาณ 60 –70วิว โดยภายในเพจมีการโพสต์ ให้ความรู้
เก่ียวกบัประวติัและส่ิงโดดเด่นของวดัประจ ารัชกาลทั้ง 9 วดั ทางคณะผูจ้ดัท า  ท าการโพสตว์นัละ 1 
โพสต์ แต่ละโพสต์ จะให้ความรู้และความส าคัญของส่ิงท่ีอยู่ภายในวดัหลวงว่ามีส่ิงโดดเด่น
อะไรบา้งมีประวติัความเป็นมาอยา่งไรในแบบฉบบัท่ีเขา้ใจง่าย  

 

  

รูปท่ี 4.47 ยอดกดถูกใจ ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 

รูปท่ี 4.48 ยอดของผูท่ี้เขา้ชม ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา : เพจไหวพ้ระน าบุญ 
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สรุปขั้นตอนการ จดัท าเสน้ทางไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การ

จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียว คณะผูจ้ ัดได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลของวดัทั้ ง 9 รัชกาล เพื่อน ามา 

น าเสนอให้แก่ลูกคา้ในรูปแบบเขา้ใจง่ายผ่านช่องทาง Facebook เพจ ไหวพ้ระ น าบุญ เพื่อกระตุน้

ความตอ้งการออกเดินทางท่องเท่ียว ในเส้นทาง ไหวพ้ระ 9 วดั 9 รัชกาลอีกทั้งทางคณะผูจ้ดัท าได ้

จดัท า คู่มือการท่องเท่ียว เพื่อแจกลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการทางโปรแกรมไหวพ้ระ 9 วดั  และติดต่อ

ประสานงานเพื่อท าการต่อรองราคาท่ีพกั ยานพาหนะ ร้านอาหาร เพื่อน ามาค านวณ ตน้ทุน-ก าไร 

เพื่อหาราคาขายจนได ้ราคาสุทธิในราคา 2,990 บาท /ท่าน จ  านวน 8 ท่านต่อกรุ๊ป 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน  

1. สรุปผลโครงงาน 

จากความตอ้งการท่องเท่ียวในรูปแบบของ การไหวพ้ระขอพรของกลุ่มลูกค้าเก่าของทาง
บริษทั อินสปายเรชัน่ เอด็ดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล จ  ากดั ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมองเห็นโอกาสใน
การเปิดเสน้ทางใหม่ข้ึนมา ในหวัขอ้ ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเร่ิม
ศึกษาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และเรียนรู้วิธีการจดัท าเส้นทางท่องเท่ียว ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดศ้ึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัวดัทั้ง 9 และไดจ้ดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาข้ึน โดยมีช่ือว่า เส้นทางไหว้
พระ 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระยะเวลา 2 วนั 1 คืน ราคาสุทธิในราคา 2 ,990 
บาท /ท่าน จ านวน 8 ท่านต่อกรุ๊ป ออกเดินทางโดยรถตู ้VIP ตลอดเส้นทาง โดยในโปรแกรมการ
เดินทางมีคู่มือการท่องเท่ียว ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัวดัทั้ง 9 แจกนกัท่องเท่ียวในกรุ๊ปทุกท่าน จ  านวน
ท่านละ 1 เล่ม และทางคณะผูจ้ ัดท าได้ท าการเปิดเพจ Facebook ช่ือไหวพ้ระ น าบุญ ข้ึนมาเพ่ือ
ประชาสมัพนัธใ์นเร่ืองต่างๆ เช่นใหค้วามหมายของ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และไดใ้หค้วามรู้
เก่ียวกบัวดั ทั้ง 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ว่ามีจุดเด่นและมีความส าคญัอย่างไร 
และทางคณะผูจ้ดัท ายงัหวงัว่า เสน้ทาง ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จะท า
ใหลู้กคา้ รักใน ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ยิง่ข้ึนไป 

2. ปัญหาของโครงงาน 

2.1 มีระยะเวลาในการเรียบเรียงข้อมูลศึกษารายละเอียดและเน้ือหาต่างๆท่ีเก่ียวกับ
โครงงานน้อยเกินไป เน่ืองจากขอ้มูลวดัทั้ง 9 รัชกาล ค่อนขา้งกวา้งและอยู่ในหลายต ารา เว็บไซต ์
จึงท าใหใ้ชเ้วลาในรวบรวมขอ้มูลค่อนขา้งมาก 

2.2 เน่ืองจากทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการวางขาย โปรแกรม ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 
รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงกลางเดือน เมษายน ซ่ึงช่วงฤดูท่ีร้อนมากของประเทศไทย ช่วง
น้ีจึงไม่เหมาะแก่การออกทวัร์ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะอาจท า
ใหลู้กทวัร์ท่ี ส่วนมากท่ีเป็นวยัเกษียณ วยัผูสู้งอายุ จะทนต่อสภาพอากาศท่ีร้อนจดัไม่ไหว อาจป่วย 
หรือไม่เต็มท่ีกบัการท่องเท่ียวในทริปน้ี 
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3 ขอ้เสนอแนะ 

3.1 ทางคณะผูจ้ดัท าแนะน า ใหว้างจ าหน่ายทริป ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม เน่ืองจากสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วง    
4 เดือนดงักล่าว อากาศค่อนขา้งเยน็ และยงัเป็นช่วงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ของทุกปี โดยผูค้น
มกัช่ืนชอบเดินทางไหวพ้ระเสริมสิริมงคล ตอ้นรับปีใหม่ในช่วง 4 เดือนน้ีเป็นอยา่งมาก ทางคณะ
ผูจ้ดัท าจึงแนะน าให้วางขายเส้นทางไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วง
เวลาดงักล่าว 

3.2 หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะน าเส้นทางไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ออกจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มคนวยัท างาน ท่ีไม่ค่อยมีวนัหยดุยาวหรือกลุ่มนกัศึกษา ท่าน
สามารถน าเสน้ทางดงักล่าว มาปรับเปล่ียนใหเ้ป็น One Day Trip ซ่ึงอตัราการจดัจ  าหน่ายก็จะถูกลง
ตามไปดว้ย 

3.3 หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะจดัท าเส้นทาง การท่องเท่ียวเชิงศาสนา แต่ตอ้งการ
เปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียว ท่านสามารถน ารูปแบบและแผนงานของโครงงานเสน้ทาง ไหวพ้ระ 9 วดั 
ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาดดัแปลง ใหเ้ป็นในรูปแบบของท่านเองได้โดยยึดแบบ
แผนเดิม แต่เปล่ียนแปลงเพียงสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกัร้านอาหาร ยานพาหนะเป็นตน้ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1.สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1.1 ไดเ้รียนรู้และเกิดความเขา้ใจการปฏิบติังานในส่วนของ ฝ่ายประสานงาน 

1.2 ไดเ้รียนรู้ในส่วนของการเตรียมงานก่อนการออกเดินทางในกรุ๊ปต่างๆ 

1.3 ได้เรียนรู้การ รับ – ส่ง กรุ๊ปลูกค้าท่ีเดินทางโดยสารการบินว่ามีขั้นตอนจัดการ
อยา่งไร 

1.4 ไดม้ีโอกาสรับหนา้ท่ีเป็น Staff และไดล้งสนามจริงปฏิบติังานจริงในต่างแดน 

2. ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 จากการท่ีคณะผูจ้ ัดท าโครงงานได้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ฝ่ายประสานงาน ส่งผลให้เกิด 
ประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ท าใหม้ีประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบขององคก์รและเกิดความพร้อมท่ีจะ
เขา้สู่วยัท างาน 
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2.2 ไดฝึ้กประสานงาน กบัสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

2.3 ไดรั้บ ความรู้ ความคิดและความอดทน รู้จกัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ในระหว่างการ
ปฏิบติังานเพื่อท าใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

1. ปัญหาดา้นการเดินทาง เน่ืองจาก ระยะทาง ระหว่างบริษทักบัท่ีพกัอาศยัค่อนขา้งไกล  

2. ปัญหาดา้นระยะเวลาในการท างานช้ินงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ ในช้ินแรกๆ 
แต่ละช้ินงาน จะใช้ระยะเวลาในการท าค่อนข้างนานเน่ืองจากทางคณะผูจ้ ัดท า ยงัไม่เข้าใจใน
รูปแบบการท างานท่ีถูกตอ้งของบริษทั  

3. ขอ้เสนอแนะ 

3.1 การฝึกงานสหกิจศึกษา ควรมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร
ในเร่ืองของระเบียบ กฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อตนเองและองคก์ร 

3.2 การฝึกงานสหกิจศึกษา ควรมีการเตรียมพร้อมในเร่ืองของเวลา เน่ืองจากเวลาคือ
ส่ิงส าคญัในการปฏิบติังานของทางบริษทั 

3.3 เน่ืองจากทางบริษทั เป็นธุรกิจท่องเท่ียวแบบ Out bound ในบางคร้ังอาจมีโอกาสไดไ้ปลงพ้ืนท่ี

ท างานในต่างแดนจึงควรมีพาสปอร์ต เพื่อไม่ใหเ้สียโอกาสในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใหแ้ก่

ตนเอง 
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ส่งลูกคา้ไปท่องเท่ียวประเทศ เวียดนาม ท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ 
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ค าสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

โครงงาน เส้นทาง 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้จดัท าโดย นักศึกษา
ฝึกงานเพื่อตอบสนองความสนใจของลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงนกัศึกษาสามารถท าผลงานไดอ้อกมาเป็น
อยา่งดี มีความครบถว้น ทั้งในส่วนของแผนการท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสม ขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ี
ละเอียดชดัเจน ตลอดจนถึงการท าส่ือ เพื่อการประชาสัมพนัธ์ก็สามารถท าออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี มี
ความน่าสนใจและสวยงามอีกทั้ง นักศึกษายงัเป็นผูท่ี้เปิดรับค าแนะน า และการช้ีแนะในการจดัท า
เพื่อให้ผลงานออกมาได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษัทต้องการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ ความรู้ 
ความสามารถ ของนกัศึกษาท่ีสามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในการท างาน 

ทางบริษัทขอขอบคุณ ความเสียสละ ทุ่มเท ของนักศึกษาในการท าโครงงานน้ี ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งมาก ตลอดจนอาจารยแ์ละทางมหาวิทยาลยัสยาม ท่ีไดจ้ดัส่งนกัศึกษา
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกบัทางบริษทั ทางบริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า
จะไดม้ีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในการมาฝึกงานให้แก่นกัศึกษาในโอกาส
ต่อไป 
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เส้นทาง 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
The Route to the 9 Temples of The Chakri Dynasty of Rattanakosin 

นาย กฤชศักย์  แซ่โกว 
นางสาว มาลา  มณฑา 

อาจารย์ที่ปรึกษา ศุภัตรา ฮวบเจริญ 
38 ถนน เพชรเกษม เขต ภาษีเจริญ กทม. 10160 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
E-mail : Kritchasaks@gmail.com 

E-mail : PanTenetop1756@gmail.com 
 
บทคดัย่อ 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองไหวพ้ระ 9 วดั 
ป ร ะ จ า  9 รั ช ก าล  แ ห่ งก รุ ง รั ต น โ ก สิ น ท ร์                  
มีวตัถุประสงค ์เพื่อจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวและ
คู่มือการท่องเที่ยว เส้นทาง ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า   
9 รั ช ก าล  แ ห่ งก รุ ง รั ตน โก สิ น ท ร์ แ ล ะ เพื่ อ
ประชาสัมพนัธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ไหวพ้ระ 9 วดั 
ประจ า 9 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผ่าน เพจ 
Facebook ไห ว้พ ระ  น าบุ ญ  ซ่ึ งป ระกอบด้ว ย           
1.ข้อ มูล ท่ี เกี่ ยวข้องกับวัดประจ ารัชกาลทั้ ง 9 
ดังต่อไป น้ี  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
ว รมห าวิ ห าร (ร .1)วั ดอ รุณ ร าช ว ราร าม ร าช
วรมหาวิหาร(ร.2)วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
(ร.3) วดัราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
(ร.4) ว ัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
(ร.5) วดับวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (ร.6) วดัราช
บพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (ร.7) วดัสุทศัน
เทพวรารามราชวรมหาวิหาร(ร .8) ว ัดพระราม 9 
กาญจนาภิ เษก (ร .9) 2.จัดท าคู่ มือการท่องเที่ ยว 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัดหลวง ประจ า 9 รัชกาล   
แ ก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก า ร เส้ น ท า ง ไ ห ว้ พ ร ะ  9 ว ั ด                       
9 รัชกาล  3.สร้างผลิตภัณฑ์ (โปรแกรมไหว้พระ     
9 วัด ประจ า 9 รัชกาล) 4.คิดค านวณราคาต้นทุน-

ก าไร 5.สร้างเพจบนเฟสบุ๊ค ช่ือ “ไหวพ้ระ น าบุญ” 
เพื่อเป็นพื้นท่ีประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกบัวดั
ทั้ง 9 รัชกาล แก่ผูติ้ดตามเพจ ไหวพ้ระ น าบุญ และ
ถือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายโปรแกรมไหวพ้ระ 9 
วดั ประจ า 9 รัชกาล อีกดว้ย นอกจากน้ียงัเป็นการ
เปิดเส้นทาง ทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา  เส้นทาง
ใหม่  ให้แก่ บริษัท อินสปายเรชั่น เอ็ดดูเคชั่น ลี
เชอร์แอนด ์ทราเวล จ ากดัดว้ย 
ค าส าคญั  : 9 วดั , ราชวงศจ์กัรี , พระมหากษตัริย ์
Abstract 

The cooperative study of The Route to the 
9  Temples of  The Chakri Dynasty of  
Rattanakosin objectives was to construct travel 
routes and travel guide books of    The Route to    
the 9  Temples of  The Chakri Dynasty                         
of  Rattanakosin and to publicise of  The Route to 
the 9  Temples of  The Chakri Dynasty                   
of  Rattanakosin on the Facebook page, “ไหว้พระ 
น า บุ ญ ”, which comprises of 1. the related 
information of  the temples of  the 9 monarchs as 
follows; Wat Phra Chettuphon Wimon 
Mangkhalaram ( Rama1)  , Wat Arun 
Ratchawararam (Rama2) ,    Wat Ratcha Orasaram 

mailto:Kritchasaks@gmail.com
mailto:PanTenetop1756@gmail.com
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(Rama3)  , Wat Ratchapradit Sathit Mahasimaram 
(Rama4)  , Wat Benchamabophit Dusit Wanaram 
Ratchaworawihan ( Rama5)  , Wat Bowon Niwet 
Ratchaworawihan ( Rama6) , Wat Ratchabophit 
(Rama7)  , Wat Suthat Thep Wararam (Rama8)  , 
and Rama 9 Kanchanaphisek ( Rama9)  ,                 
2. construct travel guide books  in order to provide 
the tourists who were willing to take the tour,          
3. creating tour package products, namely           
(The Route to the 9  Temples of  The Chakri 
Dynasty of  Rattanakosin)   4. calculating for cost-
profit of the tour package, and 5. creating a 
Facebook page, “ไห ว้พ ระ  น าบุ ญ ”, in order to 
publish the tour package and to utilize a  Facebook 
page as a distribution channel. Furthermore, the 
researchers have constructed a new The Route of 
Buddhism-based Tourism for INSPIRATION 
EDUCATION LEISURE & TRAVEL 
COMPANY. 
Keywords : 9 Temples , Chakri Dynasty, Monarch 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน
ภายในประเทศในปีหน่ึงเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็น
รายได้ที่ ได้รับจากการเดินทางท่ องเที่ ยวของ
นกัท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และการท่องเที่ยวจัดเป็นอุตสาหกรรมอย่างหน่ึงที่มี
ความส าคัญของประเทศไทย เพราะสามารถท า
รายได้ให้กับประ เทศในล าดับต้นๆ มี รายได้
รองลงมาจากการส่งออกในดา้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ยงัมีบทบาทส าคญัต่อการจ้างงาน บริการ
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงก่อให้ผูค้นมีงาน
ท าและมีรายไดน้อกเหนือจากการการจ้างแรงงาน
แลว้  การท่องเที่ยวยงัเป็นตวัท ารายไดใ้ห้กบัชุมชน
และทอ้งถิ่นอีกดว้ย 

บริษัท อินสปายเรชั่น เอ็ดดูเคชั่น ลีเชอร์
แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นตวัแทนจัดการท่องเที่ยว
ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เช่ียวชาญการจัดทัวร์
กรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ทศันศึกษา การท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวลั (Incentive) ไดรั้บความไวว้างใจจาก
ห น่ ว ยงาน ทั้ งภ าค รัฐ และ เอกชน  ตลอ ดจน
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีพนัธ์กิจที่จะเติมเต็ม
ทุกประสบการณ์ท่องเที่ยวของลูกคา้ 

วัดเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของบุคคลทั่วไป
ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ีวดัยงัเป็น
สถานท่ีประกอบศาสนพิธีของคนทุกชนชั้นตั้งแต่
บุคคลธรรมดาทั่วไปจนถึงระดับพระมหากษัตริย ์
ซ่ึงวดัถือเป็นศูนยร์วมของทุกคน จึงตอ้งสร้างวดัให้
มีความสวยงามน่าสนใจเพื่อเป็นการดึงดูดความ
สนใจให้ผูค้นอยากเขา้วดัท าบุญ ซ่ึงในแต่ละยุคแต่
ละสมัยของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ก็ได้มี
การท านุบ ารุงวดัต่างๆรวมถึงสร้างวดัข้ึนมา และวดั
แต่ละวัดก็มีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ตามแต่ที่พระมหากษัตริย์           ในรัชกาลนั้ นๆ
ไดรั้บอิทธิพลจากการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ
เข้ามาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 
และรัชกาล ที่ 2 ไดรั้บอิทธิพลหลกัจากสมยัอยุธยา
ยคุปลาย นิยมการปิดทอง รัชสมยัรัชกาลที่ 3 ไดรั้บ
อิทธิพลทั้งยุโรปและจีน โดยเฉพาะจีนนิยมประดบั
ประติมากรรมจีน  รัชสมัยรัชกาลที่ 4 กลบัมานิยม
แบบดั้งเดิมสมยัอยุธยา และเร่ิมมีอิทธิพลยุโรปเข้า
มามาก นิยมสร้างเจดียท์รงกลมมากกว่าทรงเหลี่ยม 
รัชสมยัรัชกาลที่5เป็นช่วงที่ประเทศไทยเปลี่ยนโฉม
มากที่สุด ได้รับอิทธิพลจากยุโรปในหลายๆด้าน 
รวมถึงดา้นสถาปัตยกรรมดว้ย รัชสมัยรัชกาลที่ 6 
เป็นช่วงต่อเน่ืองของการรับศิลปะต่อจากรัชกาลที่ 5  
รัชสมัยรัชกาลที่  7 เป็นช่วงที่ เศรษฐกิจของโลก
ตกต ่าและมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองข้ึนใน
ประเทศไทย ท าให้ไม่ค่อยมีงานสถาปัตยกรรม     
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ใน ยุค น้ี นั ก  รั ช ส มั ย รั ช ก าล ท่ี 8 เ ร่ิ ม เข้ า สู่ ยุ ค
ประชาธิปไตยของประเทศไทย สถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นคือ การสร้างอนุสาวรียต่์างๆ เช่น อนุสาวรีย์
พระเจ้ากรุงธนบุรี ศาลฎีกา และจากอิทธิพลต่างๆ  
ท่ีในแต่ละรัชกาลไดรั้บเขา้นั้ นพระมหากษตัริยแ์ต่
ล ะพ ระอ งค์ จึ งน าส ถ า ปั ตยกร รม เห ล่ า น้ี ม า
ประยุกต์ใช้ในการสร้างวัด และวัดประจ าแต่ละ
รัชกาลจึงมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกนัออกไป มี
ความน่าสนใจ มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกนั 
 โดยลูกค้าของทาง บริษัท อินสปายเรชั่น 
เอ็ดดูเคชั่น ลีเชอร์แอนด์ ทราเวล จ ากัด ส่วนมาก  
อยูใ่นกลุ่มวยัผูสู้งอายแุละวยัเกษียณมีความตอ้งการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ทางคณะผู ้จัดท าจึงมองเห็น
โอกาสในการจดัท าเส้นทางไหวพ้ระ  9  วดั ประจ า 
9 รั ชก าล  แ ห่ งก รุ ง รัตน โก สิ น ท ร์ ข้ึ น มา เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ที่ใชบ้ริการของ
บริษทั อินสปายเรชัน่ เอ็ดดูเคชัน่ ลีเชอร์แอนด ์ทรา
เวล จ ากดัและเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ท่ีมาและส่ิง
ส าคญัของวดัหลวงประจ ารัชกาล ทางคณะผูจ้ดัท  า
จึงไดศ้ึกษาขอ้มูล วดัหลวงทั้ง 9 รัชกาล และจึงเร่ิม
เผยแพ ร่ความ รู้ เร่ือง 9 ว ัด  9 รัชกาล แห่ งกรุ ง
รัตนโกสินทร์ ผ่านทางเพจFacebook ช่ือ   ไหวพ้ระ 
น าบุญ โดยขอ้มูลในเพจ จะเผยแพร่ความรู้ในดา้น 
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ประวติัและส่ิงส าคญั
ภายในวดัหลวงทั้ง  9 รัชกาล โดยมี แผนที่ท่องเที่ยว 
เส้นทางไหว้พระ 9 วดั ประจ า  9 รัชกาล แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ในรูปแบบเขา้ใจง่าย ให้ผูติ้ดตามเพจ 
ไหวพ้ระ น าบุญ ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง
ไหวพ้ระ 9 วดั 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อ
เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเท่ียว ในการ
ออกเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางดงักล่าว 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวและคู่มือ

การท่องเที่ ยว เส้นทาง ไหว้พระ9 ว ัด  ประจ า 9 
รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 2. เพื่อประชาสัมพนัธ์เส้นทางการท่องเที่ยว 
ไห ว้พ ร ะ  9 ว ั ด  ป ร ะ จ า  9 รั ช ก า ล แ ห่ งก รุ ง
รัตนโกสินทร์ผ่าน เพจ Facebook ไหวพ้ระ น าบุญ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เพื่อเปิดเส้นทางใหม่ให้กับทาง บริษัท 
อินสปายเรชั่น เอ็ดดูเคชั่น ลี เชอร์แอนด์ทราเวล 
จ ากดั 

2. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ของ
ทางบริษัท ให้ ได้ รู้จัก  9 วัด  9 รัชกาลแห่งกรุ ง
รัตนโกสินทร์มากข้ึน 

3.  เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวขอ้งในทริปการท่องเที่ยว  9 วดั 
9รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ให้ได้มีรายได้
หมุนเวียนในประเทศมากข้ึน 
วิธีด าเนินการ 

1. ปรึกษาพนักงานพี่เลี้ ยงเพื่อตกลงในเร่ือง
หวัขอ้โครงงานเพื่อความเหมาะสม 
 2. ศึกษาข้อมูล 9 วดั ประจ า 9 รัชกาลแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ 
 3.  จัดท าเส้นทาง ไหวพ้ระ 9 วดั ประจ า 9 
รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 4. การคิดค านวณราคา 
 5. จัดท าเคร่ืองมือเสนอขาย ดว้ยโปรแกรม 
PowerPoint 
 6.  ขั้นตอนการสร้างเพจการประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา 
 7. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกร็ดความรู้
ผ่านเพจ“ไหวพ้ระ น าบุญ” 
8. วางขายโปรแกรม เส้นทาง 9 วดั ประจ า 9 รัชกาล 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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สรุปผลโครงงาน 

จากความตอ้งการท่องเที่ยวในรูปแบบของ 
การไหวพ้ระขอพรของกลุ่มลูกคา้เก่าของทางบริษทั 
อินสปายเรชัน่ เอ็ดดูเคชัน่     ลีเชอร์แอนด ์ทราเวล 
จ ากดั ทางคณะผูจ้ดัท  าจึงมองเห็นโอกาสในการเปิด
เส้นทางใหม่ข้ึนมา ในหัวขอ้ ไหวพ้ระ 9 วดัประจ า 
9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเร่ิมศึกษา
ข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และเรียน รู้วิ ธีการจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยว ทางคณะผูจ้ดัท  าจึงไดศ้ึกษาขอ้มูล
เกี่ยวกบัวดัทั้ง 9 และไดจ้ดัท าเส้นทางการท่องเท่ียว
เชิงศาสนาข้ึน โดยมีช่ือว่า เส้นทางไหวพ้ระ 9 วัด 
ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ระยะเวลา  
2 วัน 1 คืน ราคาสุทธิในราคา 2 ,990 บาท /ท่าน 
จ านวน 8 ท่านต่อกรุ๊ป ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP 
ตลอดเส้นทาง โดยในโปรแกรมการเดินทางมีคู่มือ
การท่องเท่ียว ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัดทั้ ง 9 แจก
นักท่องเที่ยวในกรุ๊ปทุกท่าน จ านวนท่านละ 1 เล่ม 
และทางคณะผู ้จัดท าได้ท  าการเปิดเพจ Facebook  
ช่ือไหว้พระ น าบุญ ข้ึนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ใน
เร่ืองต่างๆ เช่นให้ความหมายของ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวดั ทั้ ง    
9 วัดประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ว่ามี
จุดเด่นและมีความส าคัญอย่างไร และทางคณะ
ผูจ้ัดท ายงัหวงัว่า เส้นทาง ไหวพ้ระ 9 วัดประจ า 9 
รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จะท าใหลู้กคา้ รักใน 
ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริยย์ิง่ข้ึนไป 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 
1. ทางคณะผูจ้ัดท าแนะน า ให้วางจ าหน่าย 

ทริป ไหว้พระ 9 วัดประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม 
เน่ืองจากสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วง        
4 เดือนดงักล่าว อากาศค่อนขา้งเยน็ และยงัเป็นช่วง
ส่งท้ายปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ของทุกปี โดยผู ้คนมัก
ช่ืนชอบเดินทางไหวพ้ระเสริมสิริมงคล ต้อนรับปี
ใหม่ในช่วง 4 เดือนน้ีเป็นอยา่งมาก ทางคณะผูจ้ดัท  า
จึงแนะน าให้วางขายเส้นทางไหวพ้ระ 9 วดัประจ า  
9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ใน ช่วงเวลา
ดงักล่าว 

2. หากท่านมีความประสงคท์ี่จะน าเส้นทาง
ไห ว้พ ร ะ  9  วั ด ป ระ จ า  9  รั ช ก าล  แ ห่ งก รุ ง
รัตนโกสินทร์ ออกจ าหน่ายให้แก่กลุ่มคนวยัท างาน 
ที่ไม่ค่อยมีวันหยุดยาวหรือกลุ่มนักศึกษา ท่าน
สามารถน าเส้นทางดงักล่าว มาปรับเปลี่ยนให้เป็น 
One Day Trip ซ่ึงอัตราการจัดจ าหน่ายก็จะถูกลง
ตามไปดว้ย 

3. หากท่ าน มีความประสงค์ที่ จะจัดท า
เส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงศาสนา แต่ตอ้งการเปลี่ยน
สถานที่ท่องเที่ยว ท่านสามารถน ารูปแบบและ
แผนงานของโครงงานเส้นทาง ไหว้พระ 9 วัด 
ประจ า 9 รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาดดัแปลง 
ให้เป็นในรูปแบบของท่านเองไดโ้ดยยึดแบบแผน
เดิม แต่เปลี่ยนแปลงเพียงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก
ร้านอาหาร ยานพาหนะเป็นตน้ 
บรรณานุกรม 
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