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บทคัดย่อ 

 บริษทัมลัติพลสั ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัจดัน าเท่ียวในประเทศ ต่างประเทศ อ านวยความสะดวกและ

ให้การบริการการท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวเชิงท าบุญใน

ประเทศ พบว่าเหรียญกษาปณ์ไทยท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัแต่ละราคามีวดับนเหรียญท่ีแตกต่างกนั จึงไดจ้ดัท า

โปรแกรมท่องเท่ียว “เดินทางท่องเท่ียว9วดัในเหรียญกษาปณ์ไทย” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1).ศึกษาประวติั

ความเป็นมาท่ีส าคญัของวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย 2).จดัท าโปรแกรมน าเท่ียวเชิงท าบุญตามวดัในเหรียญ

กษาปณ์ไทย จากการด าเนินการจึงไดโ้ปรแกรมท่องเท่ียว6วนั5คืน นกัท่องเท่ียว15-18คน เดินทางท่องเท่ียวตาม

วดัในเหรียญกษาปณ์ทั้ง9วดัคือ วดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู บนเหรียญ1สตางค ์วดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดั

นครปฐม บนเหรียญ5สตางค ์วดัพระเจดียพ์ระธาตุเชิงชุม จงัหวดัสกลนคร บนเหรียญ10สตางค ์วดัพระบรมธาตุ

เจดียน์ครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช บนเหรียญ25สตางค ์วดัพระธาตุดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ บน

เหรียญ50สตางค์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ1บาท วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ บน

เหรียญ2บาท วดัเบญจมบพิตร จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ5บาท และวดัอรุณราชวรราม จงัหวดักรุงเทพ บน

เหรียญ10บาท ซ่ึงผลการด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้



  จ 

 

 



 

 

กติติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 

 การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษทัมลัติพลสั ทราเวล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย

ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนบัสนุนจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

                                    1. นางสาวนิภา สุราเกียรติสกุล  ต าแหน่ง Sales Representative 

                                    2. นายธีรเดช วงศว์ภิาส  ต าแหน่ง Sales Director 

                                    3. อาจารยภ์ทัรภร จิรมหาโภคา   ต าแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงานและสอนงาน

ระหวา่งปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการ

ท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผูจ้ดัท า

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

 

                                                                                         ผูจ้ดัท า 

      นางสาวสิริลกัษณ์ ศิลวฒัน์ 

                                                                                      27 กนัยายน 2562 

 



 

 

สารบัญ 

หน้า 

จดหมายน าส่งรายงาน                               ค 

กติติกรรมประกาศ                               ง 

บทคัดย่อ                                จ 

 Abstract                             ฉ 

บทที่ 1 บทน า 

   1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา                                               1 

   1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน                               1 

   1.3 ขอบเขตของโครงงาน                               2 

   1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ                                2 

   1.5 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน                              2 

   1.6 นิยามค าศพัท ์                                3 

บทที่ 2 การทบทวนเอกสารหรือวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

   2.1 ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว                              4 

   2.2 ขอ้มูลพื้นฐานของเหรียญกษาปณ์ไทยและวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย                          6 

   2.3 การจดัน าเท่ียว                                                15 

   2.4 การเดินทาง ยานพาหนะ                                                                    16 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

   2.5 ท่ีพกั                                                                    19 

   2.6 ขั้นตอนการจดัเตรียมการเดินทาง  เอกสาร การติดต่อประสานงาน                                    24 

บทที่ 3 รายละเอยีดและการปฏิบัติงาน 

   3.1 ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ                          26 

   3.2 ลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบการ                         27 

   3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย                                      28 

   3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา                            28 

   3.5 ระยะเวลาท่ีฝึกปฏิบติังาน                                           28 

   3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน                           29 

   3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้                                       29 

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน 

   4.1 ขั้นตอนในการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเท่ียว                                       31 

   4.2 รายการท่องเท่ียว                                        35 

   4.3 กลุ่มเป้าหมาย                                42 

   4.4 ช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้                                                     43 

 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

   5.1 สรุปผลการปฏิบติังาน                             45 

   5.2 สรุปผลและขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานสหกิจศึกษา                                     46 

บรรณานุกรม                             48 

ภาคผนวก ก                                  

ภาคผนวก ข                   

ภาคผนวก ค   

ภาคผนวก ง                                 

ภาคผนวก จ                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญตาราง 

หน้า 

   ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน                                              29 

   ตารางท่ี 4.1 โปรแกรมรายการน าเท่ียว                            36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญรูปภาพ 

หน้า 

รูปท่ี 2.1 เหรียญ1สตางค ์วดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู                                       8 

รูปท่ี 2.2 เหรียญ5สตางค ์พระปฐมเจดีย ์ จงัหวดันครปฐม                                    9 

รูปท่ี 2.3 เหรียญ10สตางค ์พระเจดียพ์ระธาตุเชิงชุม จงัหวดัสกลนคร                                          10 

รูปท่ี 2.4 เหรียญ25สตางค ์พระบรมธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช                      11 

รูปท่ี 2.5 เหรียญ50สตางค ์พระเจดียว์ดัพระธาตุดอยสุเทพ  จงัหวดัเชียงใหม่                        11 

รูปท่ี 2.6 เหรียญ1บาท พระศรีรัตนเจดีย ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  จงัหวดักรุงเทพ                      12 

รูปท่ี 2.7 เหรียญ2บาท พระบรมบรรพต วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ                        13 

รูปท่ี 2.8 เหรียญ5บาท พระอุโบสถ วดัเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม  จงัหวดักรุงเทพ                     14 

รูปท่ี 2.9 เหรียญ10บาท พระปรางค ์วดัอรุณราชวราราม  จงัหวดักรุงเทพ                       15 

รูปท่ี 2.10 รถมินิบสัแบบ20ท่ีนัง่                           16 

รูปท่ี 2.11 โรงแรม The Museum จงัหวดันครปฐม                         19 

รูปท่ี 2.12 บรรยากาศหอ้งพกั                                 19 

รูปท่ี 2.13 แลคอน-นอนบาย (laekhon-nonbai) จงัหวดันครศรีธรรมราช                      20 

รูปท่ี 2.14 บรรยากาศหอ้งพกั                           20 

รูปท่ี 2.15 โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร                         21 

รูปท่ี 2.16 บรรยากาศหอ้งพกั                          21 



 

 

สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

หน้า 

รูปท่ี 2.17 พญา อินน์ (Phaya Inn)                             22 

รูปท่ี 2.18 บรรยากาศหอ้งพกั                             22 

รูปท่ี 2.19 โรงแรมเชน (Shane hotel)                            23 

รูปท่ี 2.20 บรรยากาศหอ้งพกั                             23 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของบริษทัMultiplus Travel                           26 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีสถานประกอบการ                            26 

รูปท่ี 3.3 นกัศึกษาฝึกงาน                                     28 

รูปท่ี 4.1 เคร่ืองบินโดยสารนกแอร์                            31 

รูปท่ี 4.2 รถมินิบสั20ท่ีนัง่                             32 

รูปท่ี 4.3 โรงแรม The Museum จงัหวดันครปฐม                           33 

รูปท่ี 4.4 แลคอน-นอนบาย (laekhon-nonbai) จงัหวดันครศรีธรรมราช                        33 

รูปท่ี 4.5 โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร (The Majestic Sakon Nakhon Hotel)                       34 

รูปท่ี 4.6 พญา อินน์ (Phaya Inn) จงัหวดัล าพนู                           34 

รูปท่ี 4.7 โรงแรมเชน (Shane hotel) จงัหวดัเชียงใหม่                          35 

รูปท่ี 4.8  หนา้เวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ                           43 

รูปท่ี 4.9 หนา้แรกเพจเฟซบุก๊ของสถานประกอบการ                          43 



 

 

สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

หน้า 

รูปท่ี 4.10 บญัชีไลน์ของสถานประกอบการ                           44 

 



 

 

บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษทัมลัติพลสั ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีให้บริการจดัน าเท่ียวให้กบัผูท่ี้หลงใหลและช่ืนชอบในการ

เดินทางไม่ว่าจะเป็นทวัร์ในประเทศ ทวัร์เอเชีย ทวัร์ยุโรป ทวัร์อเมริกาใต ้หรือแมแ้ต่ทวัร์ล่องเรือส าราญใน

ต่างประเทศ ทั้งน้ียงัมีการบริการอ่ืนๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น การท าตัว๋เคร่ืองบิน การท าวีซ่า ท่ีจะเพิ่มความ

สะดวกสบายใหก้บัผูท่ี้เดินทางในการยืน่ขอวีซ่าแก่สถานทูตต่างๆมากข้ึน การท าประกนัการเดินทางส าหรับผูท่ี้

ตอ้งการความมัน่ใจและความสบายใจในการเดินทางเพิ่มมากข้ึน  

บริษทัมลัติพลสั ทราเวล จ ากดั มีลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ีหลากหลายวยั ตั้งแต่วยัรุ่น วยัท างานไปจนถึงวยัท่ี

เกษียณแลว้ ซ่ึงทางบริษทัได้มีการจดัน าเท่ียวสายท าบุญในต่างประเทศเช่น พม่า ลาว กมัพูชา เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ท่ีสนใจในการท่องเท่ียวสายท าบุญ ซ่ึงในการจดัแผนการตลาดหรือTATAP2019 และ

เป้าหมายของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในปี2562 ไดต้ั้งเป้าหมายรายไดท้ั้งจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ

และในประเทศรวม 3.41 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึน11.5 %  เป็น ตลาดในประเทศเพิ่มข้ึน 10 % (อ้างอิงจาก

http://gurutourza.blogspot.com)  

ดงันั้นทางเราจึงไดมี้การน าเสนอถึงการท่องเท่ียวสายท าบุญในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางท าบุญภายในประเทศ ซ่ึงวดัท่ีทางเราไดเ้ลือกมานั้นจะเป็นวดัท่ีปรากฏอยู่

ดา้นหลงัของเหรียญกษาปณ์ไทย เพราะเป็นวดัท่ีโด่งดงั แต่ไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวไดรั้บรู้ถึงความเป็นมาและ

ความส าคญัท่ีแทจ้ริง โดยทางเราจะจดัน าเท่ียวพร้อมเล่าถึงประวติัความเป็นมาให้แก่นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้อีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัของวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย  

1.2.2 เพื่อจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวเชิงท าบุญตามวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย 

 



 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

 ค้นหาข้อมูลและความเป็นมาท่ีส าคัญของวดัต่างๆในเหรียญกษาปณ์ไทยท่ีเราใช้กันทุกวนัจาก

อินเตอร์เน็ต เช่น วดัอรุณ-ราชวรราม วดัเบญจมบพิตรดุสิตวราราม วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร วดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม เป็นตน้ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

 ส ารวจเส้นทางต่างๆของวดัแต่ละแห่งเพื่อรวบรวมไปจดัน าเท่ียวให้เป็นไปทางเดียวกนั ซ่ึงจะจดัน า

เท่ียวในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ทางผูจ้ดัท าและนกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และไดเ้ห็นถึงความส าคญัของวดัต่างๆในเหรียญกษาปณ์

ไทยวา่มีความส าคญัมีประวติัความเป็นมาและแต่ละวดัมีความเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร 

1.4.2 ทางบริษทัMultiplus Travel มีอีก1ตวัเลือกในการเปิดเส้นทางใหม่ในการท่องเท่ียวสายท าบุญใน

ประเทศไทยตามเส้นทางบนวดัในเหรียญกษาปณ์ท่ีเราใชก้นัอยูใ่นชีวติประจ าวนั 

1.4.3 ลูกคา้ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจไดเ้ห็นถึงส าคญัของวดัในสถานท่ีต่างๆตามเหรียญกษาปณ์  

1.5 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.5.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลท่ีน่าสนใจในการท าโครงงานและหวัขอ้ในการท าโครงงาน ปรึกษากบั

อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

1.5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆและปัญหาท่ีคาดวา่จะพบเจอในการท าโครงงาน เพื่อหาทางแกไ้ข 

1.5.3 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล ศึกษาและส ารวจเส้นทางในการเดินทางไปยงัวดัต่างๆตามเหรียญกษาปณ์

ไทย 



 

 

1.5.4 สรุปและท ารูปเล่มโครงงาน 

1.5.5 น าเสนอโครงงานผา่นการพรีเซน้ตใ์หอ้าจารยไ์ดรั้บฟัง 

1.6 นิยามค าศัพท์ 

 เหรียญกษาปณ์ คือ เงินตราท่ีท าด้วยโลหะ ส่วนใหญ่ท าเป็นรูปกลมแบน เหรียญท่ีเป็นเงินตราหรือ

เหรียญท่ีระลึกของไทยจะผลิตท่ีโรงกษาปณ์ ส านกักษาปณ์ กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั ซ่ึงชนิดของเหรียญ

กษาปณ์จะมี3ชนิด  

 1.เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเป็นเหรียญกษาปณ์ท่ีใช้หมุนเวียนกนัทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัซ่ึงเหรียญ

กษาปณ์ท่ีใชห้มุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจมี6ชนิดราคา คือ 10บาท 5บาท 2บาท 1บาท 50สตางค ์25 สตางค ์และ

ยงัมีเหรียญอีก3ชนิดท่ีไม่ไดน้ าออกมาใชใ้นชีวติประจ าวนั คือเหรียญ 10สตางค ์5สตางค์ 1สตางค ์ซ่ึงทั้ง3เหรียญ

นั้นมีความจ าเป็นในทางบญัชี 

 2.เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกเป็นเหรียญกษาปณ์ท่ีผลิตออกใช้ในวโรกาสและโอกาสท่ีส าคัญทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์หรือเหตุการณ์ระหวา่งประเทศ 

 3.เหรียญท่ีระลึกเป็นเหรียญท่ีผลิตข้ึนเน่ืองในวโรกาสและโอกาสท่ีส าคญัต่างๆซ่ึงมีความแตกต่างจาก

เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึกตรงท่ีจะไม่มีราคาหนา้เหรียญ เน่ืองจากไม่ใช่เงินตรา จึงไม่สามารถช าระหน้ีตามกฎหมาย

ได ้

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารหรือวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการน าเสนอโครงการ “เดินทางท่องเท่ียว9วดัในเหรียญกษาปณ์ไทย” ทางผูจ้ดัจึงไดท้  าการศึกษา

ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว 

 2.1.1. ความหมายของการท่องเท่ียว  

   การท่องเท่ียว หมายถึงการเดินทางเพื่อพกัผอ่นหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อหา
ความรู้ ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จดัประชุมว่าดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ “การท่องเท่ียว”  ไวว้า่ “การ
เดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ  เยีย่มญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐาน
หรือไม่พ  านกัอยูเ่ป็นการถาวร” 

องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวดงัน้ี 
“Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places outside their usual 
environment  for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose.”     จาก
ความหมายน้ีสรุปไดว้่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการ
ชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางด้วยความสมคัรใจเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและ
วตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) 
หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ  านักอาศยัประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการไป
เยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้

จากค านิยามและความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) ผูเ้ขียนหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไวข้า้งตน้
สรุปไดด้งัน้ี “การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีก



 

 

สถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไป และ
เป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้เช่น การเดินทางเพื่อการ
พกัผอ่น การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก     เป็นตน้) การเดินทาง
เพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่นอ้ง หรือเพื่อน   การเดินทางเพื่อ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
 2.1.2. วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 

   การท่องเท่ียวจะตอ้งมีการเดินทางโดยสมคัรใจเป็นการชัว่คราว โดยมีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์

ใดก็ได้ท่ีไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซ่ึงวตัถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการท่องเท่ียวนั้น 

Douglas Foster ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือ “Travel and Tourism Management” วา่ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์

ของการเดินทางสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 9 อยา่งคือ 

1. การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ (Holiday-Mass Popular Individual) 
   เป็นการเดินทางในวนัหยดุเพื่อพกัผอ่นโดยไม่ท าอะไร อนัเป็นการขจดัความเม่ือยลา้ทางร่างกายและจิตใจจาก
การท างานให้หมดไป และเรียกพละก าลงักลบัคืนมา ส าหรับเร่ิมตน้ท างานในวนัใหม่ บางคนอาจจะไปพกัฟ้ืน
เพราะป่วยไข ้

2.  การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) 
   เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะเรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมหรือศาสนาของประเทศต่างๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น 
การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการแสดงดนตรีหรือละครของ
ประเทศต่างๆ นมสัการศูนยศ์าสนาท่ีส าคญั เพื่อร่วมปฏิบติัศาสนากิจ เป็นตน้                       

3. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational)      
   เป็นการเดินทางเพื่อท าการวจิยัหรือสอนหนงัสือ หรือเขา้ศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงมกัจะพกั
อยูใ่นประเทศนั้นเป็นเวลานบัเดือน  

4. การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบนัเทิง (Sport and Recreation) 
   เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่นกีฬาในทอ้งถ่ินนั้น 
เช่น การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเขต การไปเล่นสกีในฤดูหนาว   เป็นตน้ หรือเป็น
การเดินทางเพื่อความสนุกบนัเทิงใจ เช่น การเปล่ียนบรรยากาศไปยงัสถานท่ีท่ีเงียบสงบ การชมทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม การไปชมการแสดงโอเปร่า การไปชมการแสดงโขน เป็นตน้               
 
           



 

 

5.   การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special Interests)   
   เป็นการเดินทางท่ีปรารถนาจะไปชมโบราณสถานท่ีเก่ียวโยงกบัขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาท
หินพิมาย โครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เป็นตน้ 

6.   การท่องเท่ียวเพื่องานอดิเรก (Hobbies)                                                      
   เป็นการเดินทางเพื่อท างานอดิเรก เช่น ไปวาดรูปบนภูเขา ไปเล่นสกี เป็นตน้ 

 7.   การท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มญาติมิตร (Visiting Friend / Relation) 
   เป็นการเดินทางเพื่อเยีย่มญาติมิตรอนัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพใหดี้ยิง่ข้ึน  

8.   การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) 
   ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจกัร ประชากรมกัจะ
เดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถุประสงคห์ลกั จึงเปรียบเสมือนวา่ธุรกิจกบัการเดินทางตอ้งอยูคู่่กนัเสมอ 

แมว้า่การเดินทางเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวขอ้งกบัการท างาน แต่ก็จดัเป็นการท่องเท่ียว
อีกรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการเดินทางในลกัษณะน้ีจะสร้างรายไดใ้ห้กบัจุดหมายปลายทางท่ีนกัธุรกิจไปเยือน 
และนกัธุรกิจนั้นก็ไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะไปอยู่ ณ สถานท่ีนั้นเพื่อท่ีจะท างาน หารายไดอ้ย่างเดียว หากตอ้ง
บริโภคสินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึงหมายถึงการเขา้พกัในโรงแรม การใช้บริการห้องประชุม ซ้ือของฝากของท่ี
ระลึกต่างๆ 

9.   การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา (Conference Congress) 
   เป็นการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมการประชุมสัมมนา โดยปกติการจดัรายการประชุมสัมมนาผูจ้ดัมกัมีรายการน า
เท่ียวอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบ และเมืองใดท่ีเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว มกัจะไดรั้บเลือกใหเ้ป็นท่ีประชุมสัมมนา เช่น เมืองพทัยา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ปารีส เป็นตน้ 
2.2. ข้อมูลพืน้ฐานของเหรียญกษาปณ์ไทยและวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย 

 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 3) มีการใชห้อยเบ้ียและพดดว้ง ในการช าระ
เงิน การคา้ระหวา่งไทยกบัต่างประเทศ มีการใชเ้บ้ียทองแดงในต่างประเทศ จึงมีพระราชด าริให้ท าเบ้ียทองแดง
จากประเทศองักฤษมาเป็นตวัอยา่ง 3 ชนิด ในปี ค.ศ.1835 หรือ พ.ศ. 2378 เม่ือทอดพระเนตรแลว้ไม่โปรดใน
สายตาจึงมิไดน้ าออกใช้แต่ก็มีพระราชประสงค์ท่ีจะท าเหรียญรูปกลมแบนอย่างสากลแต่ยงัไม่ส าเร็จก็เปล่ียน
รัชกาลเสียก่อน 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) การคา้ระหวา่งไทยกบัต่างประเทศก็ได้
ขยายตวัข้ึนอยา่งรวดเร็ว พ่อคา้ชาวต่างประเทศเขา้มาคา้ขายมากข้ึนและไดน้ าเงินเหรียญของตนมาแลกกบัเงิน
พดดว้งจากรัฐบาลไทยเพื่อน าไปซ้ือสินคา้จากราษฎรแต่ดว้ยเหตุท่ีเงินพดดว้งผลิตดว้ยมือจึงท าให้มีปริมาณไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและการคา้ของประเทศเสียประโยชน์ พระองค์จึงมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87


 

 

พระราชด าริท่ีจะเปล่ียนรูปเงินตราของไทยจากเงินพดดว้งเป็นเงินเหรียญ ในปี  พ.ศ. 2399 ไดท้ดลองท าเหรียญ
รูปกลมแบนอยา่งสากล โดยใชค้อ้นทุบตีโลหะใหเ้ป็นแผน่แบน แลว้ตดัเป็นรูปเหรียญกลม ให้ไดต้ามขนาดและ
น ้ าหนัก แล้วใช้แม่ตราตีประทบั (HAND-HAMMERRING METHOD) แต่ผลิตได้ช้าและไม่เรียบร้อย 
นอกจากน้ียงัมีการใชแ้ม่ตราตีประทบักบัเงินเหรียญต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ ให้คณะทูตไทยไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัสมเด็จพระนางเจา้วิคตอเรียท่ีประเทศองักฤษ 
สมเด็จพระนางเจา้วิคตอเรีย ไดจ้ดัส่งเคร่ืองท าเหรียญเงินขนาดเล็กเขา้มาถวาย ท างานดว้ยแรงงานคนโดยใชว้ิธี
แรงอดัแบบ SCREW PRESS METHOD เป็นราชบรรณาการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จึงโปรด
เกลา้ใหจ้ดัท าเหรียญกษาปณ์จากเคร่ืองจกัรข้ึนเป็นคร้ังแรก เรียกกนัวา่ "เหรียญเงินบรรณาการ" ในขณะเดียวกนั
คณะทูตก็ไดส้ั่งซ้ือเคร่ืองจกัรท าเงินชนิดแรงดนัไอน ้ า จากบริษทั เทเลอร์ เขา้มาในปลายปี พศ.2401 พระองคจึ์ง
โปรดเกล้าให้สร้างโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ข้ึนท่ีหน้าพระคลงัมหาสมบติั ในพระบรมมหาราชวงั ติดตั้ง
เคร่ืองใชง้านไดเ้ม่ือ ปี พ.ศ. 2403 พระราชทานนามวา่ "โรงกษาปณ์สิทธิการ" ในสมยัน้ีจึงถือวา่มีการใชเ้หรียญ
กษาปณ์แบบสากลนิยมข้ึนเป็นคร้ังแรก ต่อมาแมไ้ดป้ระกาศใหใ้ชเ้งินตราแบบเหรียญแลว้ก็ยงัโปรดเกลา้ฯ ให้ใช้
เงินพดดว้งอยู่เพียงแต่ไม่มีการผลิตเพิ่มเติม ไดผ้ลิตตามแจง้ท่ีแจง้แก่กระทรวงพระคลงัมหาสมบติัเม่ือ ปี พ.ศ. 
2438 พบวา่มีเหรียญตรามงกุฎดงักล่าวให้แลกอยู ่6 ราคา ดว้ยกนั คือ ราคา สองบาท หน่ึงบาท สองสลึง หน่ึง
สลึง หน่ึงเฟ้ือง และ สองไพ แต่ผลิตไดน้้อยไม่พอแก่ความตอ้งการ นอกจากน้ียงัมีเหรียญ หน่ึงต าลึง ก่ึงต าลึง 
และก่ึงเฟ้ือง แต่ไม่ไดน้ าออกใช้ จึงเป็นพระมหากษตัริยไ์ทย พระองค์แรกท่ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ปฏิรูปเงินตราไทย จากท่ีเคยใชเ้งินพดดว้ง หรือเงินกลมท่ีใชม้าแต่โบราณกาลให้มาใชเ้งินเหรียญหรือเงินแบน 
แบบสากล (ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913) 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ปรับปรุง
มาตรา เงินตราไทย ท่ีใช้อยู่ในขณะนั้น คือ ชั่ง ต าลึง บาท สลึง เฟ้ือง เป็นระบบโดยใช้หน่วยเป็นบาท และ
สตางค ์คือ 100 สตางค ์เป็น 1 บาท ตั้งแต่ พ.ศ. 2441 อนัเป็นมาตราเงินตราไทยมาจนถึงปัจจุบนั และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้น าพระบรมรูปของพระองคป์ระทบัลงบนเหรียญ ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการน าพระบรม
รูปของพระมหากษตัริยไ์ทยประทบัลงบนเหรียญกษาปณ์ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ไดมี้การผลิตเหรียญกษาปณ์ เร่ิม
จากเหรียญทองแดงและเหรียญดีบุกตราพระบรมรูป - ตราแผน่ดิน ใน พ.ศ. 2493 ผลิตเหรียญราคา 5 บาท ข้ึน
เป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2515 ผลิตเหรียญราคา 10 บาท ข้ึนเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2531 และไดมี้การผลิตเหรียญ
กษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก รวมทั้งมีการพฒันาจดัท าเหรียญท่ีระลึก ต่อเน่ืองมาจนกระทัง่
ปัจจุบนั  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2399
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87


 

 

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนท่ีผลิตในปัจจุบนัมี 9 ชนิดราคา คือ 1 สตางค ์ 5 สตางค ์10 สตางค ์ 25 สตางค ์
25 สตางค ์ 1 บาท 2 บาท  5 บาท และ 10 บาท แต่ท่ีใชห้มุนเวยีนในชีวติประจ าวนัมีเพียง 5 ชนิด ราคา  คือ ตั้งแต่
ชนิดราคา 25 สตางค ์ถึงชนิดราคา 10 บาท ส่วนเหรียญชนิดราคา 1 สตางค ์5 สตางค ์และ 10 สตางค ์ไม่ไดน้ า
ออกใชโ้ดยทัว่ไป แต่ผลิตข้ึนเพื่อใชใ้นระบบบญัชีเท่านั้น 

2.2.1 วดัในเหรียญ1 สตางค ์“วดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู” 

 

รูปท่ี 2.1 เหรียญ1สตางค ์วดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู  

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

วดัพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวหิาร เป็นปูชนียสถานส าคญัในภาคเหนือ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูคู่่เมืองล าพูนมา

อยา่งยาวนานตั้งอดีตนบัเวลามากกวา่พนัปี เดิมทีเป็นพระราชวงัของพระเจา้อทิตย-ราชกษตัริยผ์ูค้รอง นครหริ

ภุญชยั องคท่ี์ ๓๓ ต่อจาก พระนางจามเทวี ปฐมบรมกษตัริยข์อง เมืองหริภุญชยั บริเวณก าแพงพระราชวงัของ

พระเจา้อาทิตยราชไดแ้บ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ในกาลต่อมาภายหลงัพระเจา้อาทิตยราช ได้

ถวายราชวงัของพระองคใ์ห้เป็นสังฆารามไวก้บัทางพระพุทธศาสนาเม่ือถวายเป็นสังฆารามแลว้ ไดร้ื้อก าแพง

ชั้นนอกออกแลว้ป้ันสิงห์คู่หน่ึงไวท่ี้ซุม้ประตูดา้นทิศตะวนัออก เป็นสิงห์ขนาดใหญ่ประดบัเคร่ืองทรงยืนอา้ปาก

ประดิษฐานไวแ้ทน ตามคติโบราณทางเหนือซ่ึงนิยมสร้างสิงห์เฝ้าวดั วดัพระธาตุหริภุญชยั จึงมีก าแพงสองชั้น

ตามรูปลกัษณ์ของพระราชวงัเดิมของพระเจา้อาทิตยราช คือ รอบบริเวณวดัชั้นนอกชั้นหน่ึง และก่อก าแพงเป็น

ศาลาบาตรรอบองคพ์ระธาตุหริภุญชยัเป็นก าแพงชั้นในอีกชั้นหน่ึง 

 

 

https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913


 

 

 2.2.2 วดัในเหรียญ5 สตางค ์ “พระปฐมเจดีย ์ จงัหวดันครปฐม” 

 
รูปท่ี 2.2 เหรียญ5สตางค ์พระปฐมเจดีย ์ จงัหวดันครปฐม 

        ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

 องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันส าคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวดัพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวหิาร มีประวติัความเป็นมายาวนาน เช่ือวา่เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธ
เจา้ 

องคพ์ระปฐมเจดีย ์เป็นพระเจดียใ์หญ่ รูป ระฆงัคว  ่า ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไมซุ้ง รัดดว้ยโซ่เส้น
มหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดบัดว้ยกระเบ้ืองปูทบั ประกอบดว้ยวิหาร 4 ทิศ ก าแพงแกว้ 2 ชั้น ถือเป็นเจดียท่ี์ใหญ่
ท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 ของประเทศไทยอีกดว้ย เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจา้ เป็นท่ีเคารพ
สักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทัว่โลก ทางวดัก าหนดใหมี้งานเทศกาลนมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย ์ในวนั
ข้ึน 12 ค ่า เดือน 12 ถึง วนัแรม 5 ค ่า เดือน 12 รวม 9 วนั 9 คืน เป็น ประจ าทุกปี 

  2.2.3 วดัในเหรียญ10 สตางค ์  “พระเจดียพ์ระธาตุเชิงชุม จงัหวดัสกลนคร” 

 

           รูปท่ี 2.3 เหรียญ10สตางค ์พระเจดียพ์ระธาตุเชิงชุม จงัหวดัสกลนคร 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913


 

 

 สร้างข้ึนเม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐานชดั แต่นบัเป็น ปูชนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ 

ภายในวหิารใกลพ้ระธาตุเชิงชุม เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อองคแ์สนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เป็น ท่ีเคารพนบัถือ และเป็น

ศูนยร์วมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจงัหวดัสกลนคร   ยอดฉตัรเหนือองคพ์ระธาตุท าดว้ยทองค าบริสุทธ์ิ หนกั 

247 บาท  

วดัพระธาตุเชิงชุม  นบัเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “จะมีคร้ังไหนท่ีไดอ้านิสงส์มากไปกวา่

การไดม้าบูชา พระธาตุท่ีสร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจา้ถึง 4 พระองค์” เช่ือกนัว่าอานิสงส์ในการ

นมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้ นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความ

เจริญรุ่งเรือง แคลว้คลาดปราศจากอนัตราย   รวมไปถึงการนมสัการหลวงพอ่ พระองคแ์สน ท่ีเช่ือกนัวา่ให้พรใน

ดา้นโชคลาภ ใหมี้เงินทองนบัหม่ืนนบัแสน มีความมัง่มีศรีสุขในชีวติ ในทุกวนัจะมีประชาชนมากราบ ไหวพ้ระ

ธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระแสนเป็นจ านวนมากทีเดียว  ทุกวนัพระในตอนค ่าจะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้

พระธาตุ และหลวงพ่อองคแ์สนเป็นจ านวนมาก งานประจ าปีของพระธาตุเชิงชุมจะเร่ิมตั้งแต่วนัข้ึน 9 ค ่า ถึงวนั

ข้ึน 15 ค ่า เดือนยี ่(2) ของทุกปี 

        2.2.4 วดัในเหรียญ25 สตางค ์  “พระบรมธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช” 

 

           รูปท่ี 2.4 เหรียญ25สตางค ์พระบรมธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

 วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ท่ีชาวนครเรียกว่า วดัพระธาตุ โบราณสถานสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและ

เป็น ม่ิงขว ัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้ งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัด

นครศรีธรรมราชท่ีรู้จกักันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย ์ ซ่ึงตั้งอยู่ภายในวดัพระ-มหาธาตุวรมหาวิหาร 

https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913


 

 

เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ปัจจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศ จดทะเบียนวดัพระ

มหาธาตุเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียสถาน ท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของภาคใต ้

2.2.5 วดัในเหรียญ50 สตางค ์  “พระเจดียว์ดัพระธาตุดอยสุเทพ  จงัหวดัเชียงใหม่” 

 

รูปท่ี 2.5 เหรียญ50สตางค ์พระเจดียว์ดัพระธาตุดอยสุเทพ  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

วดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวดัท่ีมีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์และเป็นวดัท่องเท่ียว ซ่ึง

เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนชาวไทยโดยทัว่ไป  ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วดัมีความสูงจากระดบัท่ี

ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร และมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง 1,046 เมตร เป็นหน่ึงในวดัท่ีมี

ความส าคญัมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะลา้นนา มีเจดียท์รงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม

ระฆงัทรงแปดเหล่ียมปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั้น ลานเจดียเ์ป็นจุดชมทิวทศัน์เมืองเชียงใหม่ ทางข้ึนเป็นบนัไดนาค

เจด็เศียรก่อปูน 

2.2.6 วดัในเหรียญ 1 บาท  “พระศรีรัตนเจดียว์ดัพระศรีรัตนศาสดาราม  จงัหวดักรุงเทพ” 

 

รูปท่ี 2.6 เหรียญ1บาท พระศรีรัตนเจดีย ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  จงัหวดักรุงเทพ 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913
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%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913


 

 

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ วดัพระแกว้ เป็นวดัท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2325 เป็นวดัในพระบรมมหาราชวงัเช่นเดียวกบัวดัพระศรี

สรรเพชญ ์ซ่ึงเป็นวดัในพระราชวงัหลวงในสมยัอยธุยา และมีพระราชประสงคใ์ห้วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็น

ท่ีประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกว้มรกต พระคู่บา้นคู่เมืองของแผ่นดินสยามท่ีพบ ณ 

วดัป่าเยี้ยะ (ป่าไผ)่ จงัหวดัเชียงราย และเป็นสถานท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกุศล วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวดัท่ี

ไม่มีพระสงฆจ์ าพรรษาอยู ่เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส 

2.2.7 วดัในเหรียญ 2 บาท  “พระบรมบรรพต วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ” 

 

รูปท่ี 2.7 เหรียญ2บาท พระบรมบรรพต วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

บรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง เป็นเจดียบ์นภูเขาจ าลองตั้งอยูใ่นวดัสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบ
ศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีทรงด าริให้
สร้างพระปรางคย์อ่มุมไมสิ้บสองขนาดใหญ่อยูท่างทิศตะวนัออกของพระนคร คลา้ยพระเจดียว์ดัภูเขาทองท่ีกรุง
ศรีอยธุยา แต่เน่ืองจากโครงสร้างมีน ้ าหนกัมาก ดินเลนในบริเวณนั้นไม่สามารถรองรับได ้องคป์รางคจึ์งทะลาย
ลงมา[4] ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ มีการเปล่ียนแบบให้เป็นภูเขาทองข้ึนดัง่เช่นในปัจจุบนั ซ่ึง
พระองคไ์ดท้รงวางศิลาฤกษเ์ม่ือปี พ.ศ. 2408 

ปัจจุบนับรมบรรพตถือเป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นในบริเวณเขตนั้นเน่ืองจากความสูงกวา่ 59 เมตร 
หรือเท่าตึกสูง 19 ชั้น เคียงคู่กนักบัโลหะปราสาท วดัราชนดัดารามวรวิหาร ซ่ึงอยูไ่ม่ห่างกนัมาก และในช่วงวนั
ลอยกระทง ของทุกปี จะมีงานส าคญัของบรมบรรพตคืองาน พิธีห่มผา้แดงบรมบรรพตภูเขาทอง ซ่ึงมกัจดั
ต่อเน่ืองกนัยาว 10 วนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%95#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87


 

 

ในช่วงวนัลอยกระทง ของทุกปี ทางวดัสระเกศราชวรมหาวิหารจะจดังานประเพณี เรียกว่า "งานภูเขา
ทอง" ระยะเวลาราว 7-10 วนั เป็นประจ า นบัวา่เป็นงานวดัท่ีส าคญังานหน่ึง 

2.2.8 วดัในเหรียญ 5 บาท  “พระอุโบสถ วดัเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม  จงัหวดักรุงเทพ” 

 
รูปท่ี 2.8 เหรียญ5บาท พระอุโบสถ วดัเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม  จงัหวดักรุงเทพ 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกวา่ "The Marble Temple" เพราะพระ

อุโบสถ พระระเบียง ประดบัดว้ยหินอ่อนท่ีดีท่ีสุดจากประเทศอิตาลี ประกอบกบัเป็นวดัท่ีมีความวิจิตรงดงาม

ดว้ยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ จึงมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเขา้ชมจ านวนมาก

ทุกวนั 

วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ไม่ปรากฏหลกัฐานว่า

สร้างข้ึนเม่ือใด เดิมช่ือ วดัแหลม หรือ วดัไทรทอง ภายหลงัไดรั้บพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลา้เจา้อยูห่วัใหม่วา่ วดัเบญจบพิตร ซ่ึงหมายถึง วดัของเจา้นาย ๕ พระองคท่ี์ทรงร่วมกนัปฏิสังขรณ์วดัแห่งน้ี 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตข้ึนพระองค์ทรงท าผาติกรรมสถาปนาวดัข้ึน

ใหม่และพระราชทานามว่า วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อนัหมายถึง วดัของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลท่ี ๕ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ทรงสถาปนาข้ึนดว้ยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ 

และวางแบบแปลนแผนผงัแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และท่ีธรณีสงฆ์ส าหรับผูอุ้ปัฏฐากภิกษุ

สามเณรอยูอ่าศยั ในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส มีสนามหญา้และปลูกตน้ไมใ้หร่้มร่ืน กุฏิท่ีอยูข่องภิกษุสามเณร 

เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง ซ่ึงถือวา่เป็นวดัท่ีมีการวางแปลนแผนผงัท่ีดีท่ีสุดวดัหน่ึง  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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


 

 

2.2.9 วดัในเหรียญ 10 บาท  “พระปรางค ์วดัอรุณราชวราราม  จงัหวดักรุงเทพ” 

 

รูปท่ี 2.9 เหรียญ10บาท พระปรางค ์วดัอรุณราชวราราม  จงัหวดักรุงเทพ 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913  

พระปรางค์วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้ น ๆ ว่า พระปรางค์วดัอรุณฯ เป็นพระ

ปรางคส์ถาปัตยกรรมไทย ขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยปรางคป์ระธานและปรางคร์องอีก 4 ปรางค ์ตั้งอยูท่ี่ วดัอรุณ

ราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ตวัพระปรางคปั์จจุบนัน้ีมิใช่พระ

ปรางคเ์ดิม ท่ีสร้างข้ึนราวสมยักรุงศรีอยธุยา ท่ีมีความสูงเพียง 16 เมตร โดยปรางคปั์จจุบนัน้ีถูกสร้างข้ึนแทน ใน

สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ในปี พ.ศ. 2363 แต่ก็ไดแ้ค่ร้ือพระปรางคอ์งคเ์ดิม และขุดดินวาง

ราก ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน[1] ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ก็ไดท้รงมีพระราชด าริให้ด าเนินการ

สร้างต่อ โดยพระองคเ์สด็จมาวางศิลาฤกษเ์ม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2385 จนแลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2394 ใชเ้วลา

รวมกวา่ 9 ปี  

พระปรางค์วดัอรุณยงัเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย ทั้ งการเป็นภาพตรา

สัญลกัษณ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

2.3 การจัดน าเทีย่ว 

การจดัน าเท่ียวในประเทศ (Domestic Tour)  

   เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีน าชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยบริษทั
น าเท่ียวของประเทศนั้นๆ ติดต่อผ่านสาขาประจ าประเทศไทย หรือบริษทัน าเท่ียวไทย บริษทัน าเท่ียวไทยท า
ห น้ า ท่ี เ ป็ น ตั ว แ ท น จั ด ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ติ ด ต่ อ ท่ี พั ก  ภั ต ต า ค า ร  แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ  
    การจดัน าเท่ียวอาจจะเป็นเชา้ไป-เยน็กลบั หรือจดัในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือจดัตามเทศกาลงานประเพณี

https://mgronline.com/travel/detail/9560000036913
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3#cite_note-Detail-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 

 

ต่างๆ การจดัน าเท่ียวส่วนใหญ่นิยมจดัโดยใชร้ถโคช้ บางรายการท่ีเป็นระยะทางไกล อาจจะจดัโดยเคร่ืองบินไป
กลับ และใช้รถโค้ชน าเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว ท าให้ไม่เสียเวลาเดินทาง แต่ราคาค่าบริการจะแพงข้ึน 
นอกจากน้ีอาจจดัเป็น Package tour โดยไดรั้บความร่วมมือจากโรงแรมต่างๆ ปัจจุบนับริษทัน าเท่ียวไทยท่ี
จดัการท่องเท่ียวประเภทน้ีมากมาย ท าใหมี้การแข่งขนักนัสูงในดา้นการจดัการ และหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆเป็น
จุดขาย 

2.4. การเดินทาง ยานพาหนะ 

 2.4.1 การเดินทางทางบก 

    เป็นเส้นทางหลกัท่ีไปไดท้ัว่ถึงทุกจงัหวดัในประเทศไทย พาหนะส าหรับการเดินทางทางบกมีให้เลือก

หลากหลาย ซ่ึงการเดินทางท่ีเลือกใชใ้นโปรแกรมน้ีไดแ้ก่ รถมินิบสัแบบ20ท่ีนัง่ ซ่ึงเหมาะสมกบัการจดัน าเท่ียว

เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ  

 

 

รูปท่ี 2.10 รถมินิบสัแบบ20ท่ีนัง่  

ท่ีมา : http://www.colorfulholidaytravel.com/carrent/.html  

 

http://www.colorfulholidaytravel.com/carrent/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81.html


 

 

 2.4.2 การเดินทางทางอากาศ 

    เมืองไทยมีสายการบินภายในประเทศหลายสาย แมจ้ะยงัให้บริการไม่ทุกจงัหวดั แต่ก็ครอบคลุมทัว่

ประเทศ โดยเฉพาะจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมมกัจะมีสนามบิน (thailand airport) เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ส าหรับในกรุงเทพฯ มีสนามบินหลกั (bangkok airport) 2 แห่งคือ ท่า

อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

          นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองบินแบบเหมาล าให้เช่า ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางทางเคร่ืองบินท่ีตอ้งการความเป็น

ส่วนตวัและมีอิสระในการเดินทางมากข้ึนดว้ย 

 ซ่ึงเส้นทางท่ีเลือกใช้จะเดินทางในประเทศโดยสายการบินนกแอร์และสายการบินแอร์เอเชียในการ

เดินทางขา้มจงัหวดั 

การเดินท่องเท่ียวเท่ียวในคร้ังน้ีเป็นระยะเวลาทั้งหมด5วนั4คืน โดนระยะทางจากการเดินทางไปแต่ละ

แห่งสรุปไดด้งัน้ี 

เส้นทางการเดินทาง 

       - เร่ิมตน้วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  จงัหวดักรุงเทพ นั่งมินิบสัไปยงั วดัอรุณราชวราราม  จงัหวดั

กรุงเทพ ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด11นาที ระยะทาง5.3กิโลเมตร 

    - วดัอรุณราชวราราม  จงัหวดักรุงเทพ นั่งมินิบสัไปยงั วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ  ใช้ระยะเวลา

ทั้งหมด8 นาที ระยะทาง3.9 กิโลเมตร 

    - วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ  นั่งมินิบสัไปยงั วดัเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม  จงัหวดักรุงเทพ ใช้

ระยะเวลาทั้งหมด5นาที ระยะทาง1.7กิโลเมตร 

    - วดัเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม  จงัหวดักรุงเทพ นัง่มินิบสัไปยงั พระปฐมเจดีย ์ จงัหวดันครปฐม ใช้

ระยะเวลาทั้งหมด57นาที ระยะทาง54.9กิโลเมตร 

    - พระปฐมเจดีย์  จงัหวดันครปฐม นั่งมินิบสัไปยงั สนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางไปยงัจงัหวดั

นครศรีธรรมราช โดยใชส้ายการบินนกแอร์ ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 1ชัว่โมง 10นาที 



 

 

    - จงัหวดันครศรีธรรมราช เดินทางสู่ จงัหวดัสกลนคร โดยใชส้ายการบินนกแอร์ ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 

6ชัว่โมง 40นาที 

    - จงัหวดัสกลนคร เดินทางสู่จงัหวดัล าพูน โดยใชส้ายการบินนกแอร์มุ่งหนา้ลงสู่สนามบินเชียงใหม่ 

โดยมีการแวะต่อเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 4ชัว่โมง 30นาที 

    - เดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ นัง่มินิบสัไปยงั จงัหวดัล าพูน ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด40นาที ระยะทาง

30.3กิโลเมตร 

    - จากจงัหวดัล าพูน นั่งมินิบสัไปยงั จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาทั้งหมด45นาที ระยะทาง35

กิโลเมตร 

    - จากสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลบัสู่จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชส้ายการนกแอร์ลงสนามบิน

ดอนเมือง ใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 1ชัว่โมง10นาที 

2.5 ทีพ่กั 

 2.5.1 โรงแรม The Museum จงัหวดันครปฐม (จ านวน1คืน) 

     เกือบใจกลางเมืองนครปฐมท่ีรายลอ้มดว้ยสารพดัความสะดวก ติดถนนใหญ่ เดินทางสะกวกสบาย 

ไม่ไกลจากสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีส าคญั และมีความเป็นส่วนตวั  

 

รูปท่ี 2.11 โรงแรม The Museum จงัหวดันครปฐม 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/museumhotelnakornpathom/  

https://www.facebook.com/museumhotelnakornpathom/


 

 

 

รูปท่ี 2.12 บรรยากาศหอ้งพกั 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/museumhotelnakornpathom/  

 2.5.1  แลคอน-นอนบาย (laekhon-nonbai) จงัหวดันครศรีธรรมราช (จ านวน 1คืน) 

    อยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของภาคใต ้โดยอาคารไดแ้สดงถึง

เอกลกัษณ์ของความเป็นภาคใต ้รวมถึงมีการสะทอ้นความเป็นพื้นถ่ิน 

 

รูปท่ี 2.13 แลคอน-นอนบาย (laekhon-nonbai) จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/Laekhonnonbai/   

https://www.facebook.com/museumhotelnakornpathom/
https://www.facebook.com/Laekhonnonbai/


 

 

 

รูปท่ี 2.14 บรรยากาศหอ้งพกั 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/Laekhonnonbai/  

 2.5.2 โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร (The Majestic Sakon Nakhon Hotel) (จ านวน 1คืน) 

    เป็นโรงแรมระดบัมาตรฐานของจงัหวดัสกลนคร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกลต้ลาด ร้านสะดวกซ้ือ และ

หา้งสรรพสินคา้ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก ในห้องพกัครบครัน สัญญาณเช่ือมต่อ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ทั้งใน 

หอ้งพกัและล็อบบ้ี 

 

รูปท่ี 2.15 โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร 

ท่ีมา : http://www.majestichotel-sakonnakhon.com/new/   

https://www.facebook.com/Laekhonnonbai/
http://www.majestichotel-sakonnakhon.com/new/


 

 

 

รูปท่ี 2.16 บรรยากาศหอ้งพกั  

ท่ีมา: http://www.majestichotel-sakonnakhon.com/new/  

 2.5.3 พญา อินน์ (Phaya Inn) จงัหวดัล าพนู (จ านวน 1คืน) 

    โรงแรมพญาอิน บริการห้องพกัสไตล์โมเดิร์น พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ร่มร่ืนดว้ยแมก

ไมน้านาพนัธ์ุ เนน้ความเป็นส่วนตวั สงบเงียบ ปลอดภยั เดินทางสะดวก 

 

รูปท่ี 2.17 พญา อินน์ (Phaya Inn)  

ท่ีมา: https://www.facebook.com/phayainn   

http://www.majestichotel-sakonnakhon.com/new/
https://www.facebook.com/phayainn


 

 

 

รูปท่ี 2.18 บรรยากาศหอ้งพกั  

ท่ีมา : https://www.facebook.com/phayainn  

 2.5.4 โรงแรมเชน (Shane hotel) (จ านวน1คืน) 

    ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่มีสระวา่ยน ้ากลางแจง้และเฉลียง ห้องพกัทุกห้องมาพร้อมกบัทีวีจอแบน แต่

ละห้องมีห้องน ้ าส่วนตวัพร้อมฝักบวั มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทัว่บริเวณท่ีพกั แผนกตอ้นรับส่วนหน้า

ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมงท่ีโรงแรม โรงแรมยงัมีบริการรถเช่า Nimman Haemin อยูห่่างจาก Shane Hotel 1 กม. 

ขณะท่ีตลาด Ton Payom อยูห่่างจากท่ีพกั 1.3 กิโลเมตร 

  

รูปท่ี 2.19 โรงแรมเชน (Shane hotel) 

 ท่ีมา : https://shane-th.book.direct/th-th  

https://www.facebook.com/phayainn
https://shane-th.book.direct/th-th


 

 

 

รูปท่ี 2.20 บรรยากาศหอ้งพกั  

ท่ีมา https://shane-th.book.direct/th-th    

2.6 ขั้นตอนการจัดเตรียมการเดินทาง  เอกสาร การติดต่อประสานงาน  

2.6.1 มุ่งเนน้ภาคจงัหวดั  และเป้าหมายการท่องเท่ียว  

            การก าหนดวนั : ตอ้งค านึงถึงระยะทาง จ านวนสถานท่ีท่องเท่ียวลูกคา้เป้าหมาย อากาศ โอกาสพิเศษ 

เทศกาลต่างๆ 

              ช่วงเวลาของการจดั : ในการจดัน าเท่ียวจะจดัก่ีคร้ังในช่วงใดบา้ง ใชร้ะยะเวลาก่ีวนั ตอ้งพิจารณาช่วง

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ของสถานท่ีท่ีจะไป ประกอบกบัเวลาวา่งของนกัท่องเท่ียว เช่น ช่วงปิดภาค หรือช่วงหยุด

ยาว 4 วนั เพราะถา้จดัเวลาไม่สอดคลอ้งกนัก็ส่งผลขายไม่ได ้ 

2.6.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัจุดหมายปลายทาง ศึกษาจุดหมายปลายทางท่ีน่าสนใจพอท่ีจะจดัรายการได ้1 วนั 

หรือหลายวนั พิจารณาวา่ มีส่ิงดึงดูดใจท่ีน่าสนใจอยูใ่กลก้บัจุดหมายปลายทางหรือไม่ มีโครงสร้างพื้นฐาน และ

ส่ิงอ านวยความสะดวกทางดา้นการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม ภตัตาคาร ร้านคา้ หรือไม่ ซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวก

เหล่าน้ีตรงกบัความตอ้งการของบริษทัหรือไม่ นอกจากนั้นยงัตอ้งศึกษาจุดหมายปลายทางนั้นๆ ทั้งในด้าน

คุณภาพ และราคาวา่เหมาะสมหรือไม่ 

https://shane-th.book.direct/th-th


 

 

2.6.3  ความบนัเทิง ในกรณีท่ีการจดัท่องเท่ียวในคร้ังนั้นตรงกบัเทศกาลก็ควรให้นักท่องเท่ียวได้มี

โอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลนั้นๆ หรือถ้าไม่ตรงกบัเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ ก็ควรจดัหากิจกรรม

บนัเทิงให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสเขา้ชม เช่น คาบาเร่ต์ การแสดงพื้นบา้น บลัเลต์ หรือจดัล่องเรือท่ีทะเลสาป 

หรือแม่น ้ า พร้อมรับประทานอาหารค ่า โดยอาจะจดัเป็นแบบให้เลือก (optional tour) ก็ได ้ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม

ความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียวไดม้ากกวา่จะใหน้กัท่องเท่ียวนอนพกัท่ีโรงแรมแต่หวัค ่าทุกคืน 

2.6.4 การซ้ือของ ตอ้งจดัเวลาใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสซ้ือของบา้ง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวไทยตอ้งมี

ของฝากญาติมิตร การจดัน าเท่ียวท่ีใชเ้วลานาน ควรเปิดโอกาสใหเ้วลาซ้ือของประมาณ 2-3 ชัว่โมง 

            ปัจจุบนับริษทัน าเท่ียวไทย นิยมจดัท่องเท่ียวเพื่อการซ้ือของให้ส าหรับคนท่ีชอบซ้ือของ โดยมีน าเท่ียว

บา้งแต่เวลาส่วนใหญ่จะให้กบัการซ้ือของ ซ่ึงราคาจะรวมค่าเคร่ืองบินโรงแรม และอาหารบางม้ือให้ ทั้งน้ีเพื่อ

สนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจในการจบัจ่ายซ้ือของ 

2.6.5 ท าเลท่ีตั้งของโรงแรม ในการวางแผนตอ้งค านึงถึงโรงแรมท่ีพกัชนิดของโรงแรมวา่ เป็นระดบัใด 

ส่วนมากบริษทัน าเท่ียวเลือกระดบัของโรงแรมระหว่าง 3 ดาว - 5 ดาว และการเลือกโรงแรมบางคร้ังค านึงถึง

ท าเลท่ีตั้ง เพราะโรงแรมท่ีอยู่นอกเมือง และถา้อยู่ในใจกลางเมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่น ตอ้งใช้เวลาเดินทาง

นาน ก็จะเป็นอุปสรรคของการเดินทาง ส่วนมากถา้ไม่มีจุดประสงค์ในเร่ืองของให้โอกาสนกัท่องเท่ียวไดซ้ื้อ

ของสะดวกแลว้ บริษทัน าเท่ียวมกัจะจดัโรงแรมท่ีอยูน่อกเมือง เพื่อสะดวกในการเดินทางต่อไป เพราะประหยดั 

และไม่วุน่วาย สามารถต่อรองเร่ืองราคาและเง่ือนไขต่างๆ ได ้

2.6.6 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

    ตอ้งแน่ใจว่าแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเขา้ชมมีมคัคุเทศก์น าชมและบรรยายส่ิงท่ีน่าสนใจของสถานท่ีนั้น 

มคัคุเทศก์ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมมาเพียงพอ และมีความรู้ในถานท่ีนั้นเป็นอย่างดี  ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือของ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการซ้ือของ มีดงัต่อไปน้ี 

                - มีร้านคา้ท่ีหลากหลายในแต่ละบริเวณขายของ  

                - มีบริการอาหารหลากหลายใหลู้กคา้ไดเ้ลือก ตั้งแต่บริการตวัเองจนถึงบริการ ถึงโต๊ะ - ห้องน ้ าสะอาด 

และมีท่ีใหลู้กคา้นัง่พกัผอ่น 



 

 

                - มีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น นิทรรศการ ภาพยนตร์ เป็นตน้ 

        เม่ือผูว้างแผนรวบรวมขอ้มูลแต่ละจุดหมายปลายทางไดแ้ลว้ และวเิคราะห์ธุรกิจผลิตสินคา้บริการท่องเท่ียว

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในแง่ของ 

               - คุณภาพบริการ ราคา ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและค่านิยมและเวลาท่ีจะใช้ในแต่ละจุดหมาย

ปลายทาง 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดและการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของบริษทัMultiplus Travel  

 ท่ีมา : https://www.multiplustravel.com/  

สถานประกอบการ : บริษทั มลัติพลสั ทราเวล จ ากดั 

ท่ีอยู ่: 2/72 AUTUMN RESIDENCE ซ.เพชรเกษม 114 ถ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม 

กรุงเทพ 10160 

 

รูปท่ี  3.2 แผนท่ีสถานประกอบการ   

 ท่ีมา : https://www.multiplustravel.com/  

https://www.multiplustravel.com/
https://www.multiplustravel.com/


 

 

โทรศัพท์ : 02-8107103-5 / 02-4209487 / 091-772-5648  

โทรสาร : 02-4209488 

อีเมลล ์: booking@multiplustravel.com 

เวบ็ไซต ์: https://www.multiplustravel.com 

เวลาท าการ : วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 09:00 – 18:00 น. และ วนัเสาร์ 09:00 – 12:00 น. 

3.2 ลกัษณะการประกอบการของสถานประกอบการ 

บริษทัมลัติพลสั ทราเวล จ ากดั ภายใตใ้บอนุญาตน าเท่ียว เลขที่  11/06305  ได้ให้บริการและอ านวย

ความสะดวกให้กับลูกค้าในเร่ืองต่างๆ 

   1. บริการจ าหน่ายตั๋วเคร่ืองบินทุกเส้นทางทั่วโลกกว่า 30,000 เส้นทาง ของสายการบินชั้ นน าทั่ว
โลก และจองตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
   2. บริการด้านการวางแผนท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (ตั้ งแต่ 8 ท่านข้ึนไปก็สามารถเดินทางได้) และ
จัดกิจกรรมทุกชนิด เช่น ORGANIZE งานปาร์ต้ีทุกชนิด กีฬาสี WALK RALLY สัมมนา ดูงาน ทุก
เส้นทางทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ตามงบประมาณท่ีท่านพอใจ ให้บริการอย่างเป็นกันเอง 
เสมือนท่านเป็นสมาชิกคนในครอบครัวเรา และบริการจ าหน่ายแพคเกจทัวร์ทุกเส้นทาง ทั้ งภายใน
และต่างประเทศด้วยราคากันเอง  
   3. บริการจ าหน่ายประกันการเดินทางท่องเท่ียว ยื่นวีซ่า ( ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสถานทูตต่างๆ) ทั้ ง
แบบเด่ียวและครอบครัว รายวนั และรายปี จากบริษัทประกันภัยชั้ นน าของโลก  
   4. บริการรับจองโรงแรม , รีสอร์ท หรือ อพาร์ทเม้นท์ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ในราคาถูก
และความพึงพอใจ  
   5. บริการเช่ารถตู้ รถโค้ช รถ TRANSFER พร้อมคนขับ ในราคาพิเศษ  
   6.บริการด้านวีซ่าด้วยทีมงานมืออาชีพโดยให้บริการยื่นวีซ่าแทนในกรณีท่ีท่านไม่สะดวกที่จะ
ด าเนินการเอง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก  

 
 
 

mailto:booking@multiplustravel.com
https://www.multiplustravel.com/about.php
https://www.multiplustravel.com/img/%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%97.pdf


 

 

3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปท่ี 3.3 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวสิริลกัษณ์ ศิลวฒัน์ 

ช่ือนกัศึกษา นางสาวสิริลกัษณ์ ศิลวฒัน์ 5804400171 

 3.3.1 ต าแหน่ง 

  นางสาวสิริลกัษณ์ ศิลวฒัน์  แผนกฝ่ายขาย , วซ่ีา 

 3.3.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  - กรอกขอ้มูลเอกสารวซ่ีาต่างๆ 

  - อพัโปรแกรมทวัร์ 

  - เขียนใบตม.จีน 

  - เตรียมแทก็ติดกะเป๋า เยบ็เล่มโปรแกรมทวัร์ จดัซองส าหรับกรุ๊ปทวัร์  

3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 นางสาว นิภา  สุราเกียรติสกุล  ต าแหน่ง  Sales Representative 

3.5 ระยะเวลาทีฝึ่กปฏิบัติงาน 

 เร่ิมฝึกปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562 



 

 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.6.1 รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลท่ีน่าสนใจในการท าโครงงานและหวัขอ้ในการท าโครงงาน ปรึกษากบั

อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

3.6.2 วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆและปัญหาท่ีคาดวา่จะพบเจอในการท าโครงงาน เพื่อหาทางแกไ้ข 

3.6.3 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล ศึกษาและส ารวจเส้นทางในการเดินทางไปยงัวดัต่างๆตามเหรียญกษาปณ์

ไทย 

3.6.4 สรุปและท ารูปเล่มโครงงาน 

3.6.5 น าเสนอโครงงานผา่นการพรีเซน้ตใ์ห้อาจารยไ์ดรั้บฟัง 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 
1. รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
2. วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆและปัญหาท่ีคาดวา่จะพบเจอ 
3. ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล ศึกษาและส ารวจเส้นทาง 
4. สรุปและท ารูปเล่มโครงงาน 
5. น าเสนอโครงงาน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.7.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นสถานประกอบการ 

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  - โทรศพัทส์ านกังาน 

 



 

 

 3.7.2 ซอฟตแ์วร์ 

  - โปรแกรม Microsoft Office Word 

  - โปรแกรม Microsoft Office point 

  - โปรแกรม Microsoft Office Excel 

  - Google ads 

  - PDFEditor 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

4.1 ขั้นตอนในการจัดเตรียมเส้นทางการท่องเที่ยว 

 หลงัจากท่ีได้รับการอนุมติัให้ทาํโครงงานเร่ือง เดินทางท่องเท่ียว 9 วดัในเหรียญกษาปณ์ไทย ทาง

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ไดมี้การศึกษาเส้นทางในการเดินทางให้สะดวกท่ีสุด และ

ได้พบว่าหลายๆสถานท่ีท่ีได้ทาํการคน้ควา้ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปอยู่แล้ว และบาง

สถานท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั  

 4.1.1 การกาํหนดเส้นทางในการท่องเท่ียว 

    การกาํหนดเส้นทางในการท่องเท่ียวคร้ังน้ี เน่ืองจากต้องมีการเดินทางขา้มจงัหวดั ทางผูจ้ดัทาํจึง

เลือกใชเ้คร่ืองบินในการเดินทางขา้มจงัหวดัเผื่อยน่ระยะเวลาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

4.1.2 ยานพาหนะท่ีเลือกใชบ้ริการ 

    -เคร่ืองบินโดยสาร สายการบินนกแอร์ 

 

รูปท่ี 4.1 เคร่ืองบินโดยสารนกแอร์ 

ท่ีมา : https://www.prachachat.net/tourism/news-311134  

จากรูปท่ี 4.1 สาเหตุท่ีเลือกสายการบินน้ีในการเดินทางเพราะถือวา่เป็นสายการบินภายในประเทศและ

นอกประเทศท่ีโด่งดงัและเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งมาก 

https://www.prachachat.net/tourism/news-311134


 

 

    -รถมินิบสั 20ท่ีนัง่ 

 

รูปท่ี 4.2 รถมินิบสั20ท่ีนัง่ 

ท่ีมา : http://www.colorfulholidaytravel.com/carrent/.html  

จากรูปท่ี 4.2 รถมินิบสั 20ท่ีนัง่ สาเหตุท่ีเลือกใชใ้นการเดินทางเพราะ มีขนาดกะทดัรัด เดินทางสะดวก  

เหมาะสาํหรับทุกการเดินทางไม่วา่จะเป็นท่องเท่ียวในหมู่คณะ สัมมนา ดูงานต่าง ๆ รถสภาพใหม่ พร้อมบริการ

ท่ีเป็นกนัเองจากทีมงานพร้อมบริการครบครัน โดยไม่ตอ้งแยกนัง่รถตู ้2 คนั ดว้ยขนาดรถท่ียาวกว่า รถตูเ้พียง 

0.65 เมตร 

 4.1.3 โรงแรมท่ีเลือกใชบ้ริการ 

โรงแรม The Museum จงัหวดันครปฐม 

 

รูปท่ี 4.3 โรงแรม The Museum จงัหวดันครปฐม 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/museumhotelnakornpathom/  

http://www.colorfulholidaytravel.com/carrent/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81.html
https://www.facebook.com/museumhotelnakornpathom/


 

 

แลคอน-นอนบาย (laekhon-nonbai) จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

รูปท่ี 4.4 แลคอน-นอนบาย (laekhon-nonbai) จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/Laekhonnonbai/  

โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร (The Majestic Sakon Nakhon Hotel) 

 

รูปท่ี 4.5 โรงแรมเดอะ มาเจสติค สกลนคร (The Majestic Sakon Nakhon Hotel) 

ท่ีมา : http://www.majestichotel-sakonnakhon.com/new/  

 

 

 

https://www.facebook.com/Laekhonnonbai/
http://www.majestichotel-sakonnakhon.com/new/


 

 

พญา อินน์ (Phaya Inn) จงัหวดัลาํพุน 

 

รูปท่ี 4.6 พญา อินน์ (Phaya Inn) จงัหวดัลาํพนู 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/phayainn  

โรงแรมเชน (Shane hotel) จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

รูปท่ี 4.7 โรงแรมเชน (Shane hotel) จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา : https://shane-th.book.direct/th-th  

https://www.facebook.com/phayainn
https://shane-th.book.direct/th-th


 

 

4.2 รายการท่องเทีย่ว 

 ทวัร์เท่ียว9วดัตามเหรียญกษาปณ์ไทย เป็นการท่องเท่ียวเชิงทาํบุญภายในประเทศ กาํหนดการเดินทาง

วนัท่ี 4-9 มกราคม 2563 ถือวา่เป็นการทาํบุญเพื่อเป็นสิริมงคลตั้งแต่ตน้ปีเพื่อให้ปี2563 เป็นไปอยา่งราบร่ืน การ

เดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ีเป็นการเดินทางท่องเท่ียวตามวดัในเหรียญกษาปณ์ไทยทั้ง9วดั และท่องเท่ียวสถานท่ี

สําคญัของจงัหวดันั้นๆ เหรียญกษาปณ์ท่ีเราใช้กบัทุกวนัเราอาจจะไม่ทราบวา่เป็นวดัอะไรบา้งท่ีปรากฏอยู่บน

เหรียญและมีความสาํคญัอยา่งไรบา้ง การเดินทางในคร้ังน้ีไดพ้าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ๆท่ีท่านอาจจะไม่เคย

พบเจอมาก่อน โดยมีหวัหนา้ทวัร์ท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ เป็นมิตร และถ่ายทอดความรู้เร่ืองราวของสถานท่ี

แต่ละสถานท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี ไดเ้พลิดเพลินกบังานเทศกาลประจาํปีของวดัพระธาตุหริภุญชยัท่ี1ปีจะมีแค่คร้ังเดียว 

ถือวา่เป็นงานเทศกาลท่ีชาวจงัหวดัลาํพนูและนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก ไดรั้บประทานอาหารท่ีมี

ความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดันั้นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที ่4.1 โปรแกรมรายการน าเทีย่ว 

วนัที1่   กรุงเทพ–วดัพระศรีรัตนศาสดาราม–วดัอรุณ–วดัสระเกศ–วดัเบญจมพติร- 
            วดัพระปฐมเจดีย์  

09:00 น.           พร้อมกนัท่ีหนา้หอสมุดวชิราวธุ ตรงขา้มทอ้งสนามหลวง เพื่อเก็บ 
สัมภาระและเตรียมพร้อมในการเดินทางเยืย่มชมสถานท่ีต่างๆ โดยจะมีเจา้หนา้ท่ี
คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

09:15 น.           นาํท่านเยีย่มชมพระบรมมหาราชวงัและวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซ่ึงถือวา่เป็นวดั
ท่ีสาํคญัท่ีสุดของไทย นอกจากน้ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามยงัปรากฏอยูบ่นเหรียญ1 
บาทอีกดว้ย 

 นาํท่านเยีย่มชมวดัอรุณราชวรารามวรมหาวหิาร ซ่ึงเป็นวดัโบราณท่ีมีมาตั้งแต่สมยั
กรุงศรีอยธุยา ส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ีคือพระปรางคใ์หญ่วดัอรุณ ถือไดว้า่เป็น
ศิลปกรรมท่ีสง่าและโดดเด่นท่ีสุด ก่อสร้างโดยช่างฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญ 
นอกจากน้ีพระปรางคว์ดัอรุณยงัปรากฏบนเหรียญ10บาทอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ The Deck by Arun Residence 
        -หมูยา่งตะไคร้                    -อกเป็ด 
         -ตม้ยาํกุง้                            -ขา้วผดัตม้ยาํ 
         -ขา้วเหนียวมะม่วง 

บ่าย นาํท่านเยีย่มชมวดัสระเกศราชวรมหาวหิาร เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่ 
สมยัอยธุยา ส่ิงท่ีโดดเด่นของวดัน้ีคือ พระบรมพรต หรือเจดียภ์ูเขาทอง 
เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ปัจจุบนัมีขนาดสูงจากฐานถึงยอด 63.6 เมตร 
มีบนัไดทั้งส้ิน 344 ขั้น ภูเขาทองจึงเป็นสมบติัทางศาสนาท่ีมีค่าสูงยิง่ของวดัสระเกศ
และของประเทศชาติ นอกจากน้ีภูเขาทองวดัสระเกศยงัปรากฏบนเหรียญ2บาทอีก
ดว้ย 

 นาํท่านเยีย่มชมวดัเบญจมบพติร ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกวา่ The Marble – 
Temple เพราะพระอุโบสถ และพระระเบียง ประดบัดว้ยหินอ่อนท่ีดีท่ีสุดจากอิตาลี 
ประกอบกบัเป็นวดัท่ีมีความวจิิตรงดงามดว้ยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ จึงมี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเขา้ชมเป็นจาํนวนมากทุกวนั 
นอกจากน้ีพระอุโบสถวดัเบญจมบพิตร ยงัปรากฏบนเหรียญ 5 บาทอีกดว้ย 



 

 

โปรแกรมรายการน าเทีย่ว (ต่อ) 

 นาํท่านเดินทางสู่วดัพระปฐมเจดีย์ จงัหวดันครปฐม (ซ่ึงในระหวา่งการเดินทางจะ
แจกอาหารวา่งให้รับประทาน) พระปฐมเจดีย ์ตั้งอยูภ่ายในบริเวณวดัพระปฐมเจดีย ์
เรียกไดว้า่เป็นสถูปเจดียท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยรวมถึงมีประวติัความ
เป็นมาท่ียาวนานในแผน่ดินสุวรรณภูมิ นอกจากน้ีพระปฐมเจดียย์งัปรากฏอยูบ่น
เหรียญ5สตางค ์อีกดว้ย 

 รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านปฐมโภชนา  
     -ขา้วหมูแดง 
     -ขา้วหมูกรอบ 
     -ขา้วมนัไก่ยา่ง 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมThe Museum หรือเทียบเท่า 

วนัที2่    นครปฐม-สนามบินดอนเมือง-นครศรีธรรมราช-วดัพระมหาธาตุ-ศาลหลกัเมือง- 
             หมู่บ้านคีรีวง 

06:30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไป

ยงัจงัหวดันครศรีธรรมราชโดยสายการบินนกแอร์ 
10:15 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดันครศรีธรรมราช 
11:30 น. เดินทางถึงจงัหวดันครศรีธรรมราช 
กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ร้านครัววงัเดิม 

           -ขา้วคลุกกะปิ                 -แกงส้มมงัคุดคดั 
           -ปลาผดัเปร้ียวหวาน 
           -ต่ึมซาํ 

13:00น. นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระมหาธาตุโบราณสถานสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีพึ่งของ
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน สัญลกัษณ์ของจงัหวดัท่ีรู้จกักนั
อยา่งแพร่หลายคือพระบรมธาตุเจดีย ์เน่ืองจากเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา้ นอกจากน้ีพระบรมธาตุเจดียย์งัปรากฏอยูบ่นเหรียญ25สตางคอี์กดว้ย 
ปัจจุบนักรมศิลปากรไดป้ระกาศจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน นบัเป็นปูชนียวตัถุ ท่ี
สาํคญัแห่งหน่ึงของภาคใต ้



 

 

โปรแกรมรายการน าเทีย่ว (ต่อ) 

 เดินทางเยีย่มชมสักการะศาลหลกัเมือง เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองท่ีคอย 
ปกป้องรักษาบา้นเมืองใหพ้น้ภยัอนัตรายต่างๆ เป็นสิริมงคลในชีวติ 

 เดินทางสู่หมู่บ้านคีรีวง เพลิดเพลินกบัทศันียภาพแห่งธรรมชาติ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลาง
เทือกเขา ป่าไม ้นาํท่านป่ันจกัรยานชมววิสูดอากาศบริสุทธ์ิ ซ่ึงชุมชนคีรีวงไดเ้ป็น
ชุมชนตน้แบบในการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประจาํปี2541 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ เรือนผกักดู 
      -ยาํผกักดู 
      -ดอกไมท้อด 
      -นํ้าพริกดาหลา 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ แลคอน-นอนบาย หรือเทียบเท่า 
วนัที3่    นครศรีธรรมราช-สกลนคร-วดัพระธาตุเชิงชุม-อุทยานบัวเฉลมิพระเกยีรติ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อเดินทาง

ไปยงัจงัหวดัสกลนคร มีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน
นกแอร์ 

07:40 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัสกลนคร โดยมีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง 
14:30 น. เดินทางถึงจงัหวดัสกลนคร 

 นาํทางเดินทางสู่ วดัพระธาตุเชิงชุม เป็นปูชนียสถานสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองสกลนครมา
แต่โบราณส่ิงท่ีโดดเด่นคือพระธาตุเชิงชุม เป็นเจดียก่์ออิฐถือปูน ทรงบวัเหล่ียมไม่มี
ลวดลายประดบั นอกจากน้ีเจดียพ์ระธาตุเชิงชุมยงัปรากฏบนเหรียญ 10 สตางคอี์ก
ดว้ย 

 นาํท่านเดินทางเยีย่มชมอุทยานบัวเฉลมิพระเกยีรติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่ง 
ใหม่ของสกลนคร ความโดดเด่นคือมีบึงบวัขนาดใหญ่ มีสะพานไม ้
สีแดงทอดยาวเช่ือมต่อกนัสาํหรับเดินชม มีศาลาชมววิกลางบึงบวั 
สาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ นบัเป็นอุทยานบวัท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

 



 

 

โปรแกรมรายการน าเทีย่ว (ต่อ) 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ร้านสหกรณ์โพนยางคาํสกลนคร 
            -เน้ือยา่งเสือร้องไห ้            -สเตก็เน้ือโคขนุ 
            -ตม้ยาํขาลาย 
        *หากท่านใดไม่ทานเน้ือสามารถเปล่ียนเป็นหมู,ไก่ได*้ 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร หรือเทียบเท่า 
วนัที่4     สกลนคร-เชียงใหม่-ศุนย์วจัิยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม-วดัจามเทว ี

เชา้ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินสกลนคร เพื่อเดินทางสู่จงัหวดั

เชียงใหม่ มีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ 
09:00 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการแวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง 
14:50 น. เดินทางถึงจงัหวดัเชียงใหม่ 

 นาํท่านเดินทางออกจากเชียงใหม่ เดินทางสู่จงัหวดัลาํพนู 
16:00 น. นาํท่านเยีย่มชมศุนย์วจัิยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม เป็นศูนยส่์งเสริมงานหตัถกรรม

และวฒันธรรมกะเหร่ียงโบราณ ภายในศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑข์องชุมชนท่ีรวมตวั
กนัผลิตสินคา้ ทั้งผา้ทอ ซ่ึงเป็นผา้ทอมือ ท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกฝ้ายและทอ
มือ ส่วนลวดลายของผา้ก็สวยงามมีเอกลกัษณ์ 

 นาํท่านสักการะวดัจามเทว ีเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสาํคญัตั้งแต่สมยัลา้นนาไทย มี
ความสาํคญัทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดี สร้างข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี13 
เจดียท่ี์ประดิษฐานในวดัเป็นเจดียส่ี์เหล่ียมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละ
ดา้นมีพระพุทธรูปยนืปางประทานพรอยูเ่ป็นชั้นๆ ภายในพระเจดียบ์รรจุพระอฐิัของ
พระนางจามเทว ีปฐมกษตัริยแ์ห่งนครหริภุญชยั 

เยน็     รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารดาวคะนองลาํพนู 
            -ไส้อัว่ 
            -แกงฮงัเล 
            -ปลาทบัทิมทอดสมุนไพร 
            -นํ้าพริกข่า 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมพญาอินน์ หรือเทียบเท่า 



 

 

โปรแกรมรายการน าเทีย่ว (ต่อ) 

วนัที่5     ล าพูน-วดัพระธาตุหริภุญชัย-สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย-กู่ช้าง-กู่ม้า-วดัพระพุทธบาทพระ- 
               ธาตุอนิทร์แขวน-เชียงใหม่ 

เชา้ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม เดินทางสู่วดัพระธาตุหริภุญชัย 

เป็นปูชนียสถานสาํคญัในภาคเหนือ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูคู่่ลาํพนูมาอยา่งยาวนานตั้งแต่
อดีตนบัเวลามากกวา่พนัปี นอกจากน้ี พระธาตุธาตุหริ-ภุญชยัยงัปรากฎอยาบน
เหรียญ1สตางคอี์กดว้ย 
*ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบังานเทศกาลประจาํปีของวดัพระธาตุหริภุญชยั* 

 นาํท่านเดินทางสู่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย เป็นสถาบนัท่ีก่อตั้งข้ึนโดยองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัลาํพนู เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมและประเพณีการทอผา้ของชาว
ลาํพนูท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดา้นการ
ออกแบบลวดลายผา้ทอโบราณและพฒันาการผา้ทอลวดลายใหม่ๆ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ร้านครัวพญายอง 
           -แกงแค 
           -แหนมซ่ีโครง 
           -ลาบปลาดุก 

 นาํท่านเดินทางสู่ กู่ช้าง-กู่ม้า เป็นโบราณสถานท่ีตั้งออยูคู่่กนัและเช่ือวา่เป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงท่ีชาวลาํพนูใหค้วามเคารพนบัถือเรียกไดว้า่เป็น
ทั้งโบราณสถานท่ีมีความสาํคญัเชิงประวติัศาสตร์และเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

 นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระพุทธบาทพระธาตุอนิทร์แขวนตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีมีช่ือวา่
ดอยถํ้าหิน บริเวณลานใกลก้บักอ้นหินยงัมีรอยหินท่ีเช่ือกนัวา่เป็นรอยพระพุทธบาท
ประทบัอยูอี่กดว้ย 

 นาํท่านเดินทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่ 
เยน็ รับประทานอาหาร ณ ร้านขนัโตก ศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ 

 นาํท่านเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรม shane hotel หรือเทียบเท่า 
 

 



 

 

โปรแกรมรายการน าเทีย่ว (ต่อ) 

วนัที่6     วดัพระธาตุดอยสุเทพ-ขุนช่างเคี่ยน-วดัเจดีย์หลวงวรวหิาร- สนามบินเชียงใหม่-จังหวดั 
                กรุงเทพ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม เดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวดัท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดในเชียงใหม่ ความโดดเด่นของวดัพระธาตุดอยสุเทพ เร่ิมตั้งแต่ทาง
ข้ึนพระธาตุ ซ่ึงเป็นบนัไดเจ็ดเศียรก่อปูน อีกทั้งยงัเป็นจุดชมววิเมืองเชียงใหม่อยา่ง
เห็นไดช้ดัอีกแห่งหน่ึง นอกจากน้ีพระธาตุดอยสุเทพยงัปรากฏอยูบ่นเหรียญ 50 
สตางคอี์กดว้ย 

 นาํท่านเดินทางสู่ ขุ่นช่างเคี่ยน ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ซากุระเมืองไทย ซ่ึงดอก
นางพญาเสือโคร่งจะบานเตม็พื้นท่ี และมีหมอกปกคลุมทัว่บริเวณ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เฮือนหว้ยแกว้ 
           -แกงผกัหวาน 
           -ขา้วผดัปูกรรเชียง 
           -เห็ดน่ึงซีอ๋ิว 
           -ปลาน่ึงมะนาว 

 นาํท่านเดินทางสู่ วดัเจดีย์หลวงวรวหิาร ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นเจดียใ์หญ่
ท่ีสูงท่ีสุดของอาณาจกัรลา้นนา เป็นสถานท่ีบรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ วดัเจดียห์ลวงเป็นอารามหลวงแบบโบราณ มีการ
บูรณะมาหลายสมยั 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพื่อออกเดินทางมาสู่จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
15:25 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ 
16:30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 

       *หมายเหตุ : โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการนาํเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง    

ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 

 

 



 

 

ราคาทวัร์ส าหรับก าหนดการ : 4 – 9มกราคม 2563 

ผู้ใหญ่ เด็ก 

พกัคู่ 21,999 บาท เด็ก 21,999 บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 4,500 บาท มีเตียง 21,999 บาท 

พกัสาม - ไม่มีเตียง 21,999 บาท 
 

*เง่ือนไข* 

อตัราค่าบริการน้ีรวม* 

     -ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และ ค่ารถมินิบสั พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง 

     -โรงแรมท่ีพกัท่ีระบุหรือเทียบท่าในระดบัเดียวกนั 

     -ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 

     - ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม* 

     -ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

     -ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทริปหวัหนา้ทวัร์ 

4.3 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มคนรุ่นใหม่ คนวยัทาํงาน จนกระทัง่กลุ่มคนผูสู้งอายุ ท่ีตอ้งการเสริมสิริมงคล ด้วยแผนการท่อง

เท่ียงเชิงทาํบุญภายในประเทศไทย ไดเ้ปิดประสบการณ์การท่องเท่ียวในหลากหลายจงัหวดั  

 



 

 

4.4 ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า 

 ช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ของทางสถานประกอบการณ์มีทั้งหมด 3 ช่องทางหลกัๆ คือ 

 4.4.1 เวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 4.7  หนา้เวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ 

 ท่ีมา : https://www.multiplustravel.com/  

 4.4.2 เพจเฟซบุก๊ของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้แรกเพจเฟซบุก๊ของสถานประกอบการ 

 ท่ีมา : https://www.facebook.com/multiplustravel/  

https://www.multiplustravel.com/
https://www.facebook.com/multiplustravel/


 

 

4.4.3 บญัชีไลน์ของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 4.9 บญัชีไลน์ของสถานประกอบการ 

 ท่ีมา : https://line.me/R/ti/p/@rwe9133t  

 

https://line.me/R/ti/p/@rwe9133t


 

 

บทที ่5 

สรุปผลการปฏบัิติงาน 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  - ทางผูจ้ดัท าได้ท าจัดโปรแกรมน้ีเพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัของวดัในเหรียญ

กษาปณ์ไทย และเพื่อจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวเชิงท าบุญตามวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย ไดเ้ป็นโปรแกรมท่องเท่ียว

9วดัใน6จงัหวดั เป็นโปรแกรมท่องเท่ียว6วนั5คืน ก าหนดการเดินทางวนัท่ี4-9มกราคม 2563 ซ่ึง9วดัในเหรียญ

กษาปณ์ไทยมีดงัน้ี วดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพูน บนเหรียญ1สตางค์ วดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม 

บนเหรียญ5สตางค์ วดัพระเจดียพ์ระธาตุเชิงชุม จงัหวดัสกลนคร บนเหรียญ10สตางค์ วดัพระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช บนเหรียญ25สตางค์ วดัพระธาตุดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ บน

เหรียญ50สตางค์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ1บาท วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ บน

เหรียญ2บาท วดัเบญจมบพิตร จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ5บาท และวดัอรุณราชวรราม จงัหวดักรุงเทพ บน

เหรียญ10บาท โดยพนกังานท่ีปรึกษาให้ความเห็นว่า “ควรมีการจดัการเวลาให้ดี หรือมีการแยกเส้นทางการ

เดินทาง เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง เป็นตน้ ” 

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาท่ีพบของโครงงาน 

  - เส้นทางในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ เน่ืองดว้ยว่าเป็นการเดินทางขา้มจงัหวดัอยู่หลาย

คร้ังจึงค่อนขา้งเป็นอุปสรรค ใชเ้วลาในการเดินทางค่อนขา้งนาน 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

  - โปรแกรมท่องเท่ียวน้ีใชเ้วลาเดินทาง 6 วนั 5 คืน อาจจะแบ่งยอ่ยออกมาไดห้ลายเส้นทาง เช่น 

กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช  กรุงเทพ-สกลนคร และ กรุงเทพ-เชียงใหม่-ล าพูน เป็นตน้ เพื่อเป็นอีกตวัเลือกท่ี

สามารถหยบิยกไปใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียวของสถานประกอบการได ้

 



 

 

5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  -เพิ่มประสบการณ์ก่อนท างานจริง 

  -ไดเ้รียนรู้และไดป้ฏิบติังานในสถานการณ์จริง 

  -ไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าจากมหาวทิยาลยัมาปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 

  -ไดท้ราบถึงระบบการท างานขององคก์ร 

  -ไดท้ราบถึงการแกไ้ขในขอ้ผดิพลาดของสถานการณ์จริง 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบเจอของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  -ในช่วงแรกของการปฏิบติังานยงัไม่มีความช านาญและประสบการณ์มากพอ จึงท าให้เกิด

ความล่าชา้ในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  -ในบางคร้ังเกิดความผดิพลาดในการส่ือสาร เช่นการส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจหรือไม่ชดัเจน จึงท าให้

เกิดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

  -เอกสารบางอยา่งของทางลูกคา้ท่ีรับมาท าเอกสารยืน่วซ่ีา บางท่านกรอกขอ้มูลมาไม่ครบ ท าให้

เกิดความล่าชา้ และมีความผดิพลาดของขอ้มูล 

  -อินเตอร์เน็ตในสถานประกอบการบางคร้ังไม่เสถียรจึงท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานบางอยา่งได ้

เกิดความล่าชา้ในการปฏิบติังานและการส่งงานต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ  

  -เม่ือพนกังานท่ีปรึกษาสอนงาน ควรจดบนัทึกเอาไวว้า่มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง เพื่อเวลาท่ีไดรั้บ

มอบหมายงานจะไดมี้แนวทางในการปฏิบติั และป้องกนัการลืมเพื่อจะไดไ้ม่เกิดความผดิพลาดในการปฏิบติังาน

ในคร้ังต่อๆไป 



 

 

  -เม่ือไดรั้บมอบหมายงานมาหากเราไม่เขา้ใจควรสอบถามทนัที สอบถามจนกว่าเราจะเขา้ใจ

เพื่อจะไดป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืนและไม่เกิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

  -ในการยื่นเอกสารวีซ่าตอ้งเช็ครายละเอียดขอ้มูล ดูความถูกตอ้งอย่างละเอียดและรอบคอบ 

เพราะเป็นเอกสารท่ีมีความละเอียดสูง และตอ้งน าไปยื่นกบัสถานทูต หากมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้มูลไม่ตรงก็จะ

ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาได ้
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ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 



 
  

 

 

 

ภาพการจดัท าเอกสารต่างๆ 



 
  

 

 
ภาพอาจารยป์รึกษามานิเทศท่ีบริษทัมลัติพลสั แทรเวลิ 
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เดินทางท่องเท่ียว 9 วดัในเหรียญกษาปณ์ไทย 

Travel 9 temples Based on Thai coins 

สิริลกัษณ์ ศิลวฒัน์ 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : yingost34@gmail.com

บทคดัย่อ 

บริษทัมลัติพลสั ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัจดัน าเท่ียวใน

ประเทศ ต่างประเทศ อ านวยความสะดวกและใหก้าร

บริการการท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดใน

การจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวเชิงท าบุญในประเทศ พบวา่

เหรียญกษาปณ์ไทยท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัแต่ละราคามีวดั

บนเหรียญท่ีแตกต่างกนั จึงไดจ้ดัท าโปรแกรมท่องเท่ียว 

“เดินทางท่องเท่ียว9วดัในเหรียญกษาปณ์ไทย” โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1).ศึกษาประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัของ

วดัในเหรียญกษาปณ์ไทย 2).จดัท าโปรแกรมน าเท่ียวเชิง

ท าบุญตามวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย จากการด าเนินการจึง

ไดโ้ปรแกรมท่องเท่ียว6วนั5คืน นกัท่องเท่ียว15-18คน 

เดินทางท่องเท่ียวตามวดัในเหรียญกษาปณ์ทั้ง9วดัคือ วดั

พระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัล าพนู บนเหรียญ1สตางค ์วดั

พระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม บนเหรียญ5สตางค ์วดัพระ

เจดียพ์ระธาตเุชิงชุม จงัหวดัสกลนคร บนเหรียญ10สตางค ์

วดัพระบรมธาตุเจดียน์ครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช บนเหรียญ25สตางค ์วดัพระธาตุดอยสุ- 

 

เทพ จงัหวดัเชียงใหม่ บนเหรียญ50สตางค ์วดัพระศรีรัตน

ศาสดาราม จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ1บาท วดัสระเกศ 

จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ2บาท วดัเบญจมบพิตร จงัหวดั

กรุงเทพ บนเหรียญ5บาท และวดัอรุณราชวรราม จงัหวดั

กรุงเทพ บนเหรียญ10บาท ซ่ึงผลการด าเนินการเป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

Abstract 

Multiplus Travel Company is a domestic and international 

travel agency that facilitates all aspects of service. 

Multiplus Travel Company focuses on travel services and 

includes plane ticket booking for more than 30,000 flights 

around the world, hotel booking, travel insurance and 

VISA submission with our professional service team. 

After 4 mouths of cooperative training with Multiplus 

Travel Company, I  have gained a lot of experience with 

VISA submission, plane ticket booking, passport 

checking and trip planning so I created a new merit tour 

trip named “Travel 9 Temples Based on Thai Coins” 



 
  

 

วตัถุประสงค์ 

   1.เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาท่ีส าคญัของวดัในเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

   2.เพื่อจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวเชิงท าบุญตามวดัในเหรียญ

กษาปณ์ไทย 

ขอบเขตของโครงงาน 

   1.ขอบเขตดา้นขอ้มูล 

คน้หาขอ้มูลและความเป็นมาและความส าคญัของวดัต่างๆ

ในเหรียญกษาปณ์ไทยท่ีเราใช้กนัทุกวนัจากอินเตอร์เน็ต 

เช่น วดัอรุณราชวรราม วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนา-ราม วดั

สระเกศราชวรมหาวหิาร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นตน้     

2.ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ีส ารวจเสน้ทางต่างๆของวดัแต่ละแห่ง 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

   1.ทางผูจ้ดัท าและนกัท่องเท่ียวไดรั้บความรู้และไดเ้ห็นถึง

ความส าคัญของวัดต่างๆในเหรียญกษาปณ์ไทยว่ามี

ความส าคัญ มีประวติัความเป็นมาและแต่ละวดัมีความ

เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร 

  2. ทางบริษทัมลัติพลสั ทราเวล จ ากดั มีอีก1ตวัเลือกใน

การเปิดเสน้ทางใหม่ในการท่องเท่ียวสายท าบุญในประเทศ

ไทยตามเส้นทางบนวดัในเหรียญกษาปณ์ท่ีเราใชก้นัอยูใ่น

ชีวติประจ าวนั 

  3. ลูกคา้ไดรั้บความรู้และความเขา้ใจ ไดเ้ห็นถึงส าคญัของ

วดัในสถานท่ีต่างๆตามเหรียญกษาปณ์ 

 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

    1.รวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลท่ีน่าสนใจในการท า

โครงงานและหัวขอ้ในการท าโครงงาน ปรึกษากบัอาจารย์

ท่ีปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

   2.วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆและปัญหาท่ีคาดว่าจะพบเจอใน

การท าโครงงาน เพ่ือหาทางแกไ้ข 

   3.ด าเนินการรวบรวมขอ้มูล ศึกษาและส ารวจเส้นทางใน

การเดินทางไปยงัวดัต่างๆตามเหรียญกษาปณ์ไทย 

   4.สรุปและท ารูปเล่มโครงงาน 

   5.น าเสนอโครงงานผา่นการพรีเซน้ตใ์หอ้าจารยไ์ดรั้บฟัง   

อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

   1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นสถานประกอบการ 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 - โทรศพัทส์ านกังาน 

   2. ซอฟตแ์วร์ 

 - โปรแกรม Microsoft Office Word 

 - โปรแกรม Microsoft Office point 

 - โปรแกรม Microsoft Office Excel 

 - Google ads 

 - PDFEditor 

 - PhotoScape 



 
  

 

ขั้นตอนในการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเทีย่ว 

   หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ท าโครงงานเร่ือง เดินทาง

ท่องเท่ียว 9 ว ัดในเหรียญกษาปณ์ไทย ทางผู ้จัดท าได้

ท าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ไดมี้การศึกษา

เส้นทางในการเดินทางให้สะดวกท่ีสุด และได้พบว่า

หลายๆสถานท่ีท่ีได้ท าการค้นคว้าถือเป็นสถานท่ีท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปอยูแ่ลว้ และบางสถานท่ียงัไม่

เป็นท่ีรู้จกัมากนกั 

การก าหนดเส้นทางในการท่องเทีย่ว 

   การก าหนดเส้นทางในการท่องเท่ียวคร้ังน้ี เน่ืองจากตอ้ง

มีการเดินทางขา้มจงัหวดั ทางผูจ้ดัท าจึงเลือกใช้เคร่ืองบิน

ในการเดินทางข้ามจังหวดัเผื่อย่นระยะเวลาให้มีความ

เหมาะสมมากข้ึน 

สรุปผลโครงงาน 

    ทางผูจ้ดัท าไดท้ าจดัโปรแกรมน้ีเพ่ือศึกษาประวติัความ

เป็นมาท่ีส าคญัของวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย และเพื่อจดัท า

โปรแกรมน าเท่ียวเชิงท าบุญตามวดัในเหรียญกษาปณ์ไทย 

ไดเ้ป็นโปรแกรมท่องเท่ียว9วดัใน6จงัหวดั เป็นโปรแกรม

ท่องเท่ียว6วนั5คืน ก าหนดการเดินทางวนัท่ี4-9มกราคม 

2563 ซ่ึง9วดัในเหรียญกษาปณ์ไทยมีดงัน้ี วดัพระธาตุหริ

ภุญชยั จงัหวดัล าพูน บนเหรียญ1สตางค ์วดัพระปฐมเจดีย ์

จงัหวดันครปฐม บนเหรียญ5สตางค ์วดัพระเจดียพ์ระธาตุ

เชิงชุม จงัหวดัสกลนคร บนเหรียญ10สตางค์ วดัพระบรม

ธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช บน

เหรียญ25สตางค์ วดัพระธาตุดอยสุเทพ จังหวดัเชียงใหม่ 

บนเหรียญ50สตางค์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม จังหวดั

กรุงเทพ บนเหรียญ1บาท วดัสระเกศ จงัหวดักรุงเทพ บน

เหรียญ2บาท วดัเบญจมบพิตร จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ5

บาท และวดัอรุณราชวรราม จงัหวดักรุงเทพ บนเหรียญ10

บาท 

 กติตกิรรมประกาศ 

   การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจศึกษา ณ 

บริษทัมลัติพลสั ทราเวล ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึง

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจ

ศึกษาฉบับน้ีส าเ ร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและ

สนบัสนุนจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1 .  น างสาว นิภา  สุ ร า เ กี ย ร ติสกุล   ต า แห น่ ง  Sales 

Representative 

2. นายธีรเดช วงศว์ภิาส  ต าแหน่ง Sales Director 

3. อาจารยภ์ทัรภร จิรมหาโภคา   ต าแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษา 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกท่านท่ีได้ให้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงานและสอนงาน

ระหวา่งปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุก

ท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการ

ท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหก้ารดูแลและ

ให้ความเข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึงผู ้จัดท า

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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