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ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ นหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่
ในการส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูน่ ามาต่อยอดให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ
ประชาสัม พันธ์ แนะนาสถานที่ ท่ องเที่ ยว, กิ จกรรม, ประเพณี และข่าวสารต่ างๆ ตลอดจนมีการ
ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและให้ขอ้ มูลที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ จากข้อมูลเหล่านี้ จึงทาให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก ซึ่ งการให้ขอ้ มูลของแหล่งท่องเที่ยวจะมี
การนาเสนอในรู ปแบบของแผ่นพับ หรื อหนังสื อ ซึ่งทาจากกระดาษย่อมทาให้เกิดความสิ้ นเปลือง
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่ งเป็ นหนังสื อ
ที่สามารถอ่านข้อมูล ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ และสมาร์ ทโฟนได้ จึงนามาจัดทาเป็ นโครงงาน
“ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในรู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยการ
นานวัตกรรมในรู ป แบบใหม่ ที่ น าเสนอผ่า นทาง (E-Book) ซึ่ ง สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ผ่า นทางระบบ
ออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และลดต้นทุนในการผลิตจากเดิมที่มีการใช้กระดาษที่มีตน้ ทุนสู ง ซึ่ ง
มาช่ วยในการพัฒนาต่อยอดให้แก่ สานักงานการท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนาไปใช้
ประชาสัมพันธ์และเป็ นคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยวต่อไป
คาสาคัญ : คู่มือการท่องเที่ยว, สมุทรสาคร, E-Book
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
การท่องเที่ยวเป็ นการเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครี ยด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่
โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้นเป็ นการเดินทางเพียงชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้
เดินทาง อย่างไรนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยที่สาคัญเป็ นอย่างมากประการหนึ่ งที่ทาให้
ประเทศไทยมีการเติบโตในทางเศรษฐกิ จจึงมีรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวเข้ามาเป็ นจานวน
มากกว่าแสนล้านบาท (สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, 2546) อีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นั้นยังส่ งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ทาให้เกิดรายได้เข้าสู่ ชุมชนเกิดการจ้างงาน
นอกจากนี้ยงั มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี
จัง หวัด สมุ ท รสาคร เป็ นจัง หวัด ติ ด ชายทะเลปากอ่ า วแม่ น้ า ท่ า จี น ที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ มีความหลากหลายทางประเพณี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่ ส าคัญ และกิ จ กรรมที่ ดาเนิ น กัน มาอย่า งต่ อ เนื่ อ งจนมี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ รู้ จ ัก ทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติอย่างมากมาย ตลอดจนจังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดเล็กๆที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
กรุ งเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ส านัก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจังหวัด สมุ ท รสาคร เป็ นหน่ ว ยงานที่ ปฏิ บ ัติ ง านโดย
หน่ ว ยงานราชการและเจ้า หน้า ที่ ใ นด้า นต่ า งๆ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านทั้ง 2 ด้า น คื อ 1.ด้า นการ
ท่องเที่ยว 2.ด้านกีฬา ทางสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครมีหน้าที่ส่งเสริ ม
และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูแ่ ล้วให้ดี
และมี ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ตลอดจนมี ก ารช่ วยประสานงานช่ วยเหลื อนักท่ องเที่ ย วช่ วย
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ของทางจังหวัดสมุทรสาครให้กบั กลุ่มนักท่องเที่ยว รวม
ไปถึงแนะนากิจกรรม ประเพณี ขึ้นเว็บไซต์ ตลอดจนเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่สาคัญต่างๆ ของ
จังหวัด และมีผใู ้ ห้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
การจัด ท าปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด สมุ ท รสาครในรู ปแบบ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีวตั ถุประสงค์เพื่ออัพเดตข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่ ผา่ น
ทางเว็บไซต์ของสานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่สามารถอ่านผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และในระบบออนไลน์ ที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ ว และลดต้นทุนในการ
ผลิ ตจากการใช้ก ระดาษที่ มี ต้นทุ นสู ง ดัง นั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึ ง ได้ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญของ
ปัญหาโดยคิดค้นและจัดทาปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในรู ปแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) ในรู ปแบบนวัตกรรมใหม่ที่เป็ นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นออกไป
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เพื่ อ ทางส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวัด สมุ ท รสาครจะได้ น าไปใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์และเป็ นคู่มือการเดินทางท่องเที่ยวให้กบั คนในชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อจัดทาปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในรู ปแบบ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ขึ้นเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านสถานที่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
1.3.2 ขอบเขตด้านข้อมูล สอบถามข้อมูลต่างๆจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
ได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และเว็บไซต์ของสานักงาน https://samutsakhon.mots.go.th/
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา เริ่ มปฏิ บตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และโปรโมทผ่านทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 30
เมษายน 2563
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเป็ นสกุลไฟล์
PDF ที่นามาจัดทาในรู ปแบบนวัตกรรมใหม่เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book)โดยหนังสื อจะ
เปิ ดขึ้ นในเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัดสมุ ทรสาครที่สามารถใช้งานได้ท้ งั ใน
ระบบ Android และ ios
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้มีการอัพเดตข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวในรู ปแบบนวัตกรรมใหม่ลงบนเว็บไซต์ และช่วยในการลดต้นทุนการผลิต
1.4.2 ใช้เป็ นข้อมูลและคู่มือในการเดินทางให้แก่นกั ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครให้
ได้รับความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
1.5 นิยำมคำศัพท์
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) คือ หนังสื อที่สร้ างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
ลักษณะเป็ นเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยปกติ มกั จะเป็ นแฟ้ มข้อมู ลที่ สามารถอ่านเอกสารผ่านทาง
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ท้ งั ในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ ทาให้ผอู ้ ่านได้รับความ
สะดวก และรวดเร็ วในการใช้งานมากยิ่งขึ้ น เพื่อช่ วยลดการพกพาหนังสื อในครั้ งละหลายๆเล่ ม
เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ แบบพกพาติดตัว

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงาน “ปฏิ ทินและคู่มือการท่องเที่ ยวจัง หวัดสมุ ท รสาครในรู ปแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” เพื่อการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษาข้อมูลและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางใน
การศึกษา ดังนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.5 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
2.6 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฏีเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
ความหมายของการท่องเทีย่ ว
ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ดงั นี้
การท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย(2545) ได้ก ล่ า วว่า การท่ องเที่ ย ว (Tourism) เป็ นค าที่ มี
ความหมายกว้างขวางครอบคลุม เป็ นการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่นกีฬา การติดต่อ
ธุ รกิจ ตลอดจนการเยีย่ มเยือนญาติพี่นอ้ ง
สหพันธ์องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official
Travel Organization หรื อ IUOTO) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า จะต้องเป็ นการท่องเที่ยว
ที่มีเงื่อนไข ตามหลักสากลดังต่อไปนี้ คือ (Goeldner & Ritchir,2006)
1.) ต้องเป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยเดิมไปยังสถานที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
2.) ต้องเป็ นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความสมัครใจ
3.) ต้องเป็ นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหา
รายได้
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สมชาติ อู่อน้ (2552) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ ยวหมายถึ งการ
เคลื่อนย้ายของผูค้ นจากแห่งหนึ่งไปสู่ อีกแห่งหนึ่ง ซึ่ งรวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศและการ
เดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู ้ เพื่อการ
กี ฬา เพื่อการติ ดต่อทางธุ รกิ จ ตลอดจนการเยี่ยมญาติ พี่น้องก็นบั เป็ นการท่องเที่ยวทั้งสิ้ น โดยใน
หลักเกณฑ์ความหมายกาหนดได้โดยเงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้
1. การเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติไปยังสถานที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
2. เดินทางด้วยความสมัครใจ
3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆที่มิใช่การประกอบอาชีพหรื อหารายได้
องค์กรการท่องเที่ยวโลก ได้กาหนดความหมายของการท่องเที่ยว ไว้ในปี พ.ศ. 2506 ว่า คือ
การเดิ นทางที่อยูภ่ ายใต้เงื่อนไขดังนี้ คือ การเดิ นทางจากสถานที่อยูอ่ าศัยประจาไปยังสถานที่อื่นๆ
ด้วยความสมัครใจ การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรื อหารายได้
นิศา ชัชกุล (2550) กล่าวว่า การท่องเที่ยว (Tourism) เป็ นกิ จกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่ ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ ง ซึ่ งนับตั้งแต่จุดเริ่ มต้นจนถึ งปลายทางจะต้องประกอบด้วยปั จจัยสามประการ คือ
การเดินทาง การค้างแรม และการรับประทานอาหารนอกบ้าน
รู ปแบบการท่ องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพฒั นาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิ น ครั้งทรงดารงตาแหน่งผูบ้ ญั ชาการรถไฟ ซึ่ งในครั้งนั้นการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ยังเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรื อสถานที่ สาคัญใน
ประเทศไทยที่สร้ างขึ้ นโดยชาวต่างชาติ ที่มาประเทศไทย และเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมาทางองค์การ
ท่องเที่ยวโลก (www.unwto.org) ได้มีการกาหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รู ปแบบหลัก ได้แก่ 1.)
รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 2.) รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง
วัฒนธรรม (cultural based tourism) 3.) รู ปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest
tourism) ซึ่งแต่ละรู ปแบบสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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1. รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)
1.1 การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ (ecotourism) หมายถึ ง การท่องเที่ ยวในแหล่ งธรรมชาติ ที่มี
เอกลักษณ์ เฉพาะถิ่ นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ ยวเนื่ องกับระบบนิ เวศต่างๆ โดยมีความรับผิดชอบ
และมีจิตสานึ กต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยทาให้เกิดจิตสานึ กที่ดีต่อการรักษาระบบ
นิเวศอย่างยัง่ ยืน
1.2 การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลด้วยการมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งมีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของผูท้ ี่เกี่ยวข้องภายใต้การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมและการจัดการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่ วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสานึ กต่อการ
รักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
1.3 การท่องเที่ยวเชิ งธรณี วิทยา (geo-tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่
เป็ นหิ นผา ลานหิ นทราย อุโมงค์โพรง ถ้ าน้ าลอด ถ้ าหิ นงอกหิ นย้อย เพื่อดูความงามของภูมิทศั น์ที่
มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหิ น ดิน แร่ ต่างๆ และฟอสซิ ล
ได้ความรู ้ได้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสานึ กต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
1.4 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร (agro-tourism) หมายถึ ง การเดิ นทางท่ องเที่ ย วไปยัง พื้ น ที่
เกษตรกรรม สวนเกษตร สวนสมุ นไพร ฟาร์ มปศุ สัตว์ และเลี้ ย งสั ตว์เพื่ อชื่ นชมความสวยงาม
ความสาเร็ จและเพลิดเพลินในสวนเกษตรได้ความรู ้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ
มีจิตสานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น
2. รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
2.1 การท่องเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไป
ในแหล่งท่องเที่ ยวทางด้านโบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ เพื่อ ศึกษาและ
เพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว ได้รับความรู ้ รวมทั้งได้รับความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นมาในท้องถิ่ นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสานึ กต่อการรักษามรดกที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรม รวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นควรมีส่วนร่ วมต่อการ
จัดการในแหล่งท่องเที่ยว
2.2 การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึง
การเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณี ที่สาคัญของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งได้มาซึ่ งความ
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เพลิดเพลินใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนได้รับความรู ้ เกี่ยวกับความเชื่ อ การเคารพพิธีกรรม
ต่ า งๆ ท าให้เ กิ ดความเข้า ใจต่ อ สภาพสั ง คมและวัฒนธรรม มี ป ระสบการณ์ ใ หม่ ๆ โดยมี ค วาม
รับผิดชอบและมีจิตสานึ กต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดย
ที่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นควรมีส่วนร่ วมต่อการจัดการในแหล่งท่องเที่ยว
2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวในหมู่บา้ นชนบทที่ มีลกั ษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความ
โดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ความรู ้ดูเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นโดยมีความรับผิดชอบและมีจิตสานึ กต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมโดยที่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นควรมีส่วนร่ วมในการจัดการในแหล่งท่องเที่ยว
3. รู ปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)
3.1 การท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ (health tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
และแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและได้เรี ยนรู ้วิธีการรักษาสุ ขภาพกายและใจ ได้รับ
ความตื่นตาตื่นใจ เพลิ ดเพลินในความรู ้ ต่อการรักษาคุ ณภาพชี วิตที่ ดี โดยมีจิตสานึ กต่อการรั กษา
สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่ นซึ่ งประชาชนในท้องถิ่ นนั้นควรมี ส่วนร่ วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ้ ดา้ นปรัชญาทางศาสนา และสัจธรรมแห่ งชี วิต มีการฝึ ก
ทาสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ และได้ประสบการณ์ ความรู ้ ใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
มีจิตสานึ กต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่ น โดยประชาชนในท้องถิ่ นนั้นควรมี
ส่ วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน
3.3 การท่ องเที่ ย วเพื่ อศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ห รื อ วัฒ นธรรมกลุ่ ม น้อย (ethnic tourism)
หมายถึ ง การเดิ นทางท่องเที่ยวเพื่อเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่วฒั นธรรมของชาวบ้าน วัฒนธรรม
ของชนกลุ่มน้อย หรื อชนเผ่าต่างๆ เช่น หมู่บา้ นชาวไทยโซ่ ง หมู่บา้ นผูไ้ ทย หมู่บา้ นชาวกูย หมู่บา้ น
ชาวกะเหรี่ ยงหมู่บา้ นชาวจี นฮ่อ เป็ นต้น เพื่อมี ประสบการณ์ และความรู ้ ใหม่เพิ่มขึ้ น มีคุณค่าและ
คุณภาพชีวติ ที่ดีเพิ่มขึ้นมีจิตสานึ กต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยง่ั ยืน
3.4 การท่องเที่ยวเชิ งกีฬา (sports tourism)หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาตาม
ความถนัดความสนใจในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ดาน้ า ตกปลา สนุ กเกอร์ กระดานโต้คลื่น สกีน้ า
เป็ นต้น ให้ได้รับความเพลิ ดเพลิ น ความสนุ กสนาน ตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์ ที่ดีและความรู ้
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ใหม่ๆ มากขึ้น มีคุณภาพชี วิตที่ดียิ่งขึ้น มีจิตสานึ กต่อการรักษาสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่ น
โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นควรมีส่วนร่ วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel) หมายถึ ง การเดิ นทางท่องเที่ ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลกั ษณะพิเศษที่นกั ท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้วได้รับความสนุกสนาน
ตื่นเต้น หวาดเสี ยว ผจญภัย มีความทรงจาที่ดี ความปลอดภัย และได้ประสบการณ์ใหม่
3.6 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel) หมายถึง การจัดการนาเที่ยวให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าของบริ ษทั ที่ประสบความสาเร็ จ (มีความเป็ นเลิ ศ) ในการขายสิ นค้านั้นๆ ตามเป้ าหมายหรื อ
เกินเป้ าหมาย
3.7 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE) หมายถึง M=meeting/I=incentive/C=conference
/ E=exhibition) เป็ นการจัดนาเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผูท้ ี่จดั ประชุ ม มีรายการจัดนาเที่ยวก่อนการ
ร่ วมประชุ ม (pre-tour) และการจัดรายการนาเที่ยวหลังการร่ วมประชุ ม (post-tour) ซึ่ งมีการจัด
รายการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆ ไปทัว่ ประเทศ เพื่อบริ การให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มโดยตรง หรื อ
สาหรั บ ผูท้ ี่ ร่วมเดิ นทางกับ ผูป้ ระชุ ม (สามี หรื อภรรยา) อาจเป็ นรายการท่องเที่ ย ววันเดี ย ว หรื อ
รายการเที่ยวพักค้างแรม 2 - 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริ การท่องเที่ยว
จากข้อมูลที่ กล่ าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นมี ความหลากหลาย
ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเอง และขึ้นอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรมรวมไปถึงสภาพแวดล้อม ผลของการท่องเที่ยวจะเกิดมิติในแง่บวกหรื อลบขึ้นอยูก่ บั
นักท่องเที่ยวว่ามีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไร (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ม.ป.ป.)
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2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับการประชาสั มพันธ์
ความหมายของการประชาสั มพันธ์
จิ รศักดิ์ บริ บูรณ์ (ม.ป.ป.)ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ หมายถึ ง การสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างกลุ่ มบุ คคล ทุกคนทุ กองค์กร สามารถใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ภารกิจหลักเป็ นไปอย่างราบรื่ น ลดทอนปั ญหาอุปสรรคลงให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ มีทฤษฎีและ
ตาราเกี่ ยวกับการประชาสัมพันธ์กล่าวไว้มากมายทั้งในและต่างประเทศ จึงได้สรุ ปและเรี ยบเรี ยง
เพื่อสะดวกสาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ประเภทของการประชาสั มพันธ์
ประเภทของการประชาสัมพันธ์โดยทัว่ ไปการประชาสัมพันธ์ อาจแบ่งตามลักษณะงาน
กว้างๆได้ 2 ประเภท คือ
1. การประชาสัมพันธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจและ
ความสั ม พันธ์ อนั ดี กบั กลุ่ มบุ ค คลภายในสถาบันเอง อันได้แก่ กลุ่ มเจ้า หน้า ที่ เสมี ย น พนัก งาน
ลูกจ้าง ตลอดจนถึงนักการภารโรง คนขับรถภายในองค์การสถาบัน ให้เกิดมีความรักใคร่ ปรองดอง
สามัคคีกนั ในหมู่เพื่อนร่ วมงานและบุคคลภายในองค์การสถาบัน รวมทั้งในด้านการมีส่วนส่ วนร่ วม
ในการเสริ มสร้างขวัญ และกาลังใจ ตลอดจนมีความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อองค์การสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ภายในนั้นจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก การประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์ก ารสถาบัน จะเกิ ด ผลที่ ดี ไ ปไม่ ไ ด้ห ากการประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายในองค์ก ารสถาบันยัง ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและยังมีจุดบกพร่ อง เพราะความสัมพันธ์อนั ดี ที่เกิ ดภายในหน่ วยงานนั้นจะส่ งผล
กระทบไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกอีกด้วย และในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีภายใน
หน่ วยงานยังคงอานวยความสะดวกในการให้บริ การ และในการดาเนิ นงานขององค์การสถาบัน
เป็ นไปด้วยความราบรื่ น มีความคล่องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมาย รวมทั้งพนักงาน และ
ลูกจ้างภายในสถาบันมีความเข้าใจในนโยบาย และการดาเนิ นงานของสถาบันเป็ นอย่างดีก็จะเป็ น
กาลังสาคัญในการสร้างประสิ ทธิ ภาพแก่การประชาสัมพันธ์ภายนอกได้อีกด้วย
สาหรับสื่ อและเครื่ องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในนั้น อาจใช้การติดต่อสื่ อสารด้วย
วาจาแบบซึ่ งหน้า (Face of Face) หรื ออาจใช้สิ่งพิมพ์ภายในองค์การ (House Journal) ช่วย เช่ น
หนังสื อภายใน, หนังสื อประทับตรา เป็ นต้น
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2. การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์ อนั ดี กบั ประชาชนภายนอกกลุ่ มต่างๆ อันได้แก่ ประชาชนทัว่ ไป และประชาชนที่
องค์ ก ารสถาบัน เกี่ ย วข้อ ง เช่ น ผู ้น าในด้า นความคิ ด เห็ น ผูน้ าชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ลู ก ค้า ผู บ้ ริ โ ภค
ตลอดจนชุ มชนในพื้นที่ ใกล้เคียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่ มประชาชนดังกล่าวได้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ
ภายในตัวสถาบันและให้ความร่ วมมือแก่สถาบันเป็ นอย่างดี ในการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ
ต้องมีความเกี่ ยวข้องกับประชาชนที่มีกลุ่มขนาดใหญ่หรื อจานวนมาก จึงอาจใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
ต่างๆ เข้ามาช่ วยเผยแพร่ กระจายข่าวสู่ สาธารณชนด้วย อันได้แก่ สื่ อมวลชน (Mass Media) เช่ น
หนังสื อพิ มพ์,วิท ยุก ระจายเสี ย ง,วิทยุโทรทัศน์,ภาพยนตร์ สื่ อต่า งๆ เป็ นต้น ซึ่ งปั จจุ บนั องค์ก าร
สถาบันต่างๆ ก็นิยมใช้เครื่ องมือสื่ อสารมวลชนเหล่านี้เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ เฉพาะของการประชาสั มพันธ์ หน่ วยงาน สถาบัน องค์ การต่ างๆ
1. เพื่ ออธิ บายถึ ง นโยบาย วัตถุ ประสงค์ การดาเนิ นงาน และประเภทของการดาเนิ นธุ รกิ จของ
หน่วยงานนั้นๆ ให้กบั กลุ่มประชาชนที่มีความเกี่ยวข้อง
2. เพื่ออธิ บายให้ฝ่ายบริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ(Management)ได้ทราบถึงทัศนคติ มติ หรื อ
ความรู ้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน
3. เพื่อคาดการณ์ ล่วงหน้าและค้นหาจุ ดบกพร่ องต่างๆ เพื่อป้ องกันปั ญหายุ่งยากที่ เกิ ดขึ้ นภายใน
หน่วยงาน
4. เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ซึ่ งถ้าเป็ นหน่วยงานธุ รกิจภาคเอกชน เช่น บริ ษทั ห้างร้าน เพื่อให้ลูกค้า
ยอมรั บในบริ ษทั ตน รวมทั้ง ยอมรั บในผลิ ตภัณฑ์และบริ ก ารที่ บ ริ ษ ทั จาหน่ า ยอยู่ ทั้ง มี ส่วนเพิ่ ม
ปริ มาณการขายทางอ้อม
5. เพื่อทาหน้าที่ขจัดปั ญหาต่างๆ ภายในหน่วยงาน
6. เพื่ อ แนะน าฝ่ ายบริ หารหรื อฝ่ ายการจัด การเพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ ถู ก ต้อ งและมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าและชื่อเสี ยงที่ดีของหน่วยงาน
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2.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
คอตเลอร์ , ฟิ ลลิ ป (2546) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง
เครื่ องมื อทางการตลาดที่ ส ามารถควบคุ มได้ ซึ่ ง กิ จการผสมผสานเครื่ องมื อเหล่ า นี้ ใ ห้ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด
ประกอบด้วยทุ กสิ่ ง ทุ ก อย่า งที่ กิจการใช้เพื่ อให้มี อิท ธิ พ ลโน้ม น้า วความต้องการผลิ ตภัณฑ์ข อง
กิ จ การ ส่ ว นประสมการตลาดแบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ได้ 4 กลุ่ ม ดัง ที่ รู้ จ ัก กัน ว่า คื อ “4Ps” อัน ได้แ ก่
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ร า ค า , (Price) ส ถ า น ที่ จั ด จ า ห น่ า ย (Place), แ ล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ขาย (Promotion)
เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ
มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ และ
ผูบ้ ริ โ ภคยิ น ดี จ่า ยเพราะเห็ นว่า สิ น ค้า มี ค วามคุ ้ม ค่ า รวมทั้ง มี ก ารจัด จ าหน่ า ยกระจายสิ น ค้า ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อการอานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า มีการสร้างความ
จูงใจเพื่อให้ลูกค้าเกิดความชอบในตัวสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่ าวว่า ตัวแปรหรื อส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) เป็ นสิ่ ง
กระตุน้ ในทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่อาจกระทบต่อ
พฤติ ก รรมการซื้ อ ของลู ก ค้า คื อ ความใหม่ ความสลับ ซับ ซ้ อ นและคุ ณ ภาพที่ ค นรั บ รู ้ ไ ด้ข อง
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้ เรื่ อง
เหล่านี้ แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผูบ้ ริ โภคมีความคุน้ เคยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคที่ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนในเรื่ องของรู ปร่ าง
ของผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก สามารถก่ออิทธิ พลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่ อที่สะดุดตาอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณาประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผูบ้ ริ โภคเห็ นคุ ณประโยชน์ ข องผลิ ตภัณฑ์ที่ ส าคัญก็ จะท าให้ผูบ้ ริ โภควิเ คราะห์ สิ นค้า
เช่นกัน สิ นค้าคุ ณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลต่อการ
ซื้ อด้วย
2. ราคา (Price) ราคามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู บ้ ริ โ ภคท าการประเมิ น
ทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย ลดต้นทุ นการซื้ อหรื อทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สาหรั บ การตัดสิ นใจอย่า ง
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กว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิ จารณารายละเอียด โดยถื อเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ ยวข้อง
สาหรับสิ นค้าที่ไม่จาเป็ นหรื อฟุ่ มเฟื อยที่มีราคาสู ง ไม่ทาให้ความต้องการในการซื้ อลดลง ตลอดจน
ราคานับว่าเป็ นสิ่ งประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่งมีการติดตามด้วยการซื้ อ
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาด
ในการท าให้มีผ ลิ ตภัณฑ์ไ ว้พ ร้ อมจาหน่ า ย สามารถก่ ออิ ทธิ พ ลต่อการพบผลิ ตภัณฑ์ แน่ นอนว่า
สิ นค้าที่มีจาหน่ ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ลูกค้านาไปประเมินประเภทของช่ องทางที่
นาเสนอซึ่ งอาจเกิ ดอิทธิ พลในด้านการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่ น สิ นค้าที่มีของแถมในร้าน
เครื่ องสาอางยอดนิยมของห้างสรรพสิ นค้าทาให้สินค้ามีชื่อเสี ยงมากกว่านาไปใช้บนชั้นวางของใน
ห้างสรรพสิ นค้า
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ มการตลาด
สามารถก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั การตลาด
ส่ งไปอาจเตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ ตนเองมีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ได้ สามารถส่ งมอบต่อลูกค้าได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่า
การตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง

ภาพที่ 2.3.1 ส่ วนประสมทางการตลาด
ที่มา : http://wcharnpassion.blogspot.com/2016/04/1.html
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2.4 ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จะทาให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤติ กรรมในการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของการ
ดาเนิ นธุ รกิ จมากขึ้ น สิ่ งส าคัญคื อมี ส่ วนช่ วยในการพัฒนาตลาดและมีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ดี
ยิ่งขึ้น ตลาดในปั จจุ บนั ถื อว่าผูบ้ ริ โภคเป็ นที่หนึ่ งซึ่ งมีความสาคัญกับนักธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผบู ้ ริ หารการตลาดจะต้องศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ละเอียดถึงสาเหตุของการซื้ อ การ
เปลี่ ยนแปลงการซื้ อ การตัดสิ นใจซื้ อ ฯลฯ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หารทายใจหรื อเดาใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคของ
กิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ ออย่างไร แรงจูงใจในการ
ซื้ อเกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคนามาตัดสิ นใจซื้ อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการ หรื อ พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจ การซื้ อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรื อบริ การของบุคคล ซึ่ งจะมีความสาคัญ
ต่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การทั้งปั จจุบนั และในอนาคต
สุ ปัญญา ไชยชาญ (2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาหรื ออาการที่แสดงออก
ทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู ้สึกเพื่อตอบสนองสิ่ งเร้า
สุ วฒั น์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552) ได้กล่าวไว้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง
ความต้องการ ความคิด การกระทา การประเมินผล การตัดสิ นใจซื้ อ และการใช้สินค้าหรื อบริ การ
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองในความต้องการของบุคคลนั้นๆ
ธนกฤต วันต๊ะเมล์ (2554) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการ
ค้น หาการซื้ อ การใช้ การประเมิ น และการก าจัด ทิ้ ง ซึ่ ง สิ น ค้า บริ ก าร และแนวคิ ดต่ า ง ๆ ของ
ผูบ้ ริ โภค
ชูชยั สมิทธิไกร (2554) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของผูบ้ ริ โภคหรื อบุคคลที่
เกี่ ยวข้องในการเลือก (Select) การซื้ อ (Purchase) การใช้ (Use) และการกาจัดส่ วนที่เหลื อใช้
(Dispose) ของสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน
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2.5 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ปณิ ตา วรรณพิรุณ (2542) ได้ให้คาจากัดความของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ไว้วา่ "หนังสื อ
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นหนัง สื อที่ จดั ท าด้ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ โดยไม่ ต้อ งพิ ม พ์เนื้ อหาสาระของ
หนังสื อบนกระดาษหรื อจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ สามารถเปิ ดอ่านได้จากจอภาพ
ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ หมื อ นกับ เปิ ดอ่ า นจากหนัง สื อ โดยตรง แต่ ห นัง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี
ความสามารถมากมาย เช่น ข้อความภายในหนังสื อสามารถเชื่อมโยงกับข้อความภายในหนังสื อเล่ม
อื่นได้ โดยเพียงแค่ผอู ้ ่านกดเมาส์ในตาแหน่งที่สนใจแล้วโปรแกรม Browses จะทาหน้าที่ดึงข้อมูลที่
เชื่อมโยงมาแสดงให้อ่านหนังสื อต่อได้ทนั ที"
ไพฑูรย์ สี ฟ้า (2559) ได้กล่าว "อีบุ๊ค"(eBook, EBook, eBook) เป็ นคาภาษาต่างประเทศย่อ
มาจากคาว่า electronic book หมายถึง หนังสื อที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็ น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกั จะเป็ นแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่สามารถอ่านเอกสารผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
เชื่ อมโยงจุ ดไปยัง ส่ ว นต่ า งๆ ของหนังสื อเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมี ปฏิ สั ม พันธ์ และได้ตอบกับ
ผูเ้ ขียนได้นอกจากนั้นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหวแบบทดสอบ
และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ตามต้องการออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่ งที่สาคัญคือ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับปรุ งข้อความให้ทนั สมัยตลอดเวลา ซึ่ งคุณสมบัติเหล่านี้ ไม่มีใน
หนังสื อธรรมดาทัว่ ไป
จากการให้ความหมายของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์จากนักวิชาการที่กล่าวข้างต้นคณะผูจ้ ดั ทา
จึงสรุ ปได้วา่ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์น้ นั เป็ นหนังสื อที่แตกต่างจากหนังสื อทัว่ ไปที่สามารถแสดงผล
ข้อมูล ได้หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงประกอบ ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยง
ข้อมูลได้ อีกทั้งสามารถปรับปรุ งและแก้ให้ทนั สมัยได้ตลอดเวลา
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2.5.1 ตารางความแตกต่ างของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) , ไฟล์ PDF , และหนังสื อทัว่ ไป
หนังสื อ Electronic Book E-Book
หนังสื อ E-Book ไม่ใช้กระดาษ

หนังสื อ E-Book สามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวได้
หนังสื อ E-Book สามารถใส่เสี ยง
ประกอบได้
หนังสื อ E-Book สามารถแก้ไขและ
ปรับปรุ งข้อมูลได้ Update ได้ง่าย

ไฟล์ PDF

หนังสื อทัว่ ไป

ไฟล์ PDF สามารถสัง่ พิมพ์หรื อ
อ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
(ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้งาน)
ไฟล์ PDF ไม่สามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวได้

หนังสื อทัว่ ไป ใช้กระดาษ

ไฟล์ PDF ไม่มีเสี ยงประกอบ

หนังสื อทัว่ ไป ไม่มีเสี ยงประกอบ

ไฟล์ PDF แก้ไขและปรับปรุ งได้
ค่อนข้างยาก

หนังสื อทัว่ ไป แก้ไขปรับปรุ งได้
ยาก

หนังสื อ E-Book สร้างจุดเชื่อมโยง
ไฟล์ PDF สมบูรณ์ในตัวเอง
(Link ) ออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูล
ภายนอกได้
หนังสื อ E-Book มีการผลิตหนังสือต่า ไฟล์ PDF มีการผลิตหนังสื อต่า
และประหยัด
ไฟล์สามารถเปิ ดใช้งานผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้
หนังสื อ E-Book ไม่มีขอ้ จากัดในการ ไฟล์ PDF ไม่มีขอ้ จากัดในการ
พิมพ์ สามารถทาสาเนาได้ง่ายไม่มี
พิมพ์ สามารถทาสาเนาได้ง่ายไม่มี
ข้อจากัด
ข้อจากัด
หนังสื อ E-Book ต้องอ่านด้วย
ไฟล์ PDF ต้องอ่านด้วยโปรแกรม
โปรแกรมผ่านทางหน้า
ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
จอคอมพิวเตอร์
หนังสื อ E-Book สามารถสัง่ พิมพ์
ไฟล์ PDFสามารถสัง่ พิมพ์
(Print) ได้
(Print)ได้
หนังสื อ E-Book 1 เล่ม สามารถอ่าน ไฟล์ PDF 1 ไฟล์สามารถเปิ ดพร้อม
พร้อมกันได้จานวนมาก (บนออนไลน์ กันได้จานวนมาก (บนออนไลน์
อินเทอร์เน็ต)
อินเทอร์เน็ต)
หนังสื อ E-Book พกพาสะดวกได้ครั้ง ไฟล์ PDF ใช้งานสะดวกไม่ใช้
ละจานวนมากในรู ปแบบของไฟล์
พื้นที่ในการพกพาเพราะเป็ น
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ใน Handy Drive
รู ปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์
หรื อ CD
หนังสื อ E-Book เป็ นนวัตกรรมที่เป็ น ไฟล์ PDF ใช้ทรัพยากรการจัดพิมพ์
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม
น้อยเนื่องจากไฟล์สามารถอ่านผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตได้

หนังสื อทัว่ ไป มีขอ้ ความและ
ภาพประกอบธรรมดา

หนังสื อทัว่ ไป สมบูรณ์ในตัวเอง

หนังสื อทัว่ ไป ต้นทุนการผลิตสูง

หนังสื อทัว่ ไป มีขีดจากัดในการ
จัดพิมพ์
หนังสื อทัว่ ไป เปิ ดอ่านจากเล่ม

หนังสื อทัว่ ไป อ่านได้อย่างเดียว
หนังสื อทัว่ ไป อ่านได้ทีละ1คน
ต่อ1เล่ม
หนังสื อทัว่ ไป พกพาลาบากต้อง
ใช้พ้นื ที่

หนังสื อทัว่ ไป ต้องใช้ทรัพยากร
ในการจัดพิมพ์
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ประเภทของหนังสื อ
จิระพันธ์ เดมะ (2545) ได้แบ่งประเภทของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ออกเป็ น 10 ประเภท
ดังนี้
1. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบหนังสื อตารา (Textbooks)
เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่ มีการแปลงข้อมูลจากตัวเล่มหนังสื อเป็ นสัญญาณดิจิทลั และ
เพิ่มศักยภาพการนาเสนอและการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ่านกับหนังสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ โดยการใช้
ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ ข้ นั พื้นฐาน เช่ น การเปิ ดหน้าหนังสื อการสื บค้น การคัดเลือกข้อความที่
ต้องการ
2. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบหนังสื อเสี ยง (Talking Books)
เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีเสี ยงอ่านเมื่อเปิ ดหนังสื อ เหมาะสาหรับหนังสื อเด็กเริ่ มเรี ยน
หรื อหนังสื อฝึ กออกเสี ยง หรื อฝึ กพูด เน้นคุ ณลักษณะด้านการนาเสนอเนื้ อหาที่ เป็ นตัวอักษรและ
เสี ยง นิ ยมใช้กบั กลุ่มผูอ้ ่านที่มีระดับด้านการฟั งหรื อการอ่านค่อนข้างต่ า เหมาะสาหรับการเริ่ มต้น
เรี ยนภาษาของเด็กๆ หรื อผูท้ ี่กาลังฝึ กภาษาที่สอง หรื อฝึ กภาษาใหม่ เป็ นต้น
3. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบหนังสื อภาพนิ่งหรื ออัลบั้มภาพ (Static Picture Books)
เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการจัดเก็บ และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของภาพนิ่ งหรื อ
อัลบั้มภาพเป็ นหลัก เสริ มด้วยการนาศักยภาพของคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการนาเสนอ เช่น การเลือก
ภาพที่ตอ้ งการ การขยายหรื อย่อขนาดของภาพหรื อตัวอักษร การสาเนาหรื อการถ่ายโอนภาพ การ
แต่ ง เติ ม ภาพการเลื อ กเฉพาะส่ ว นของภาพ(cropping)หรื อ เพิ่ ม ข้อ มู ล เชื่ อ มโยงภายใน(Linking
information) เช่น เชื่อมข้อมูลอธิ บายเพิ่มเติม เชื่อมข้อมูลเสี ยงประกอบ
4. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบหนังสื อภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books)
เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่ เน้นการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาพวีดิทศั น์ (Video Clips)
หรื อภาพยนตร์ ส้ ั น ๆ (Films Clips) ผนวกกับข้อมู ล สารสนเทศที่ อยู่ในรู ปตัวหนัง สื อ (Text
Information) ผูอ้ ่านสามารถเลื อกชมศึกษาข้อมูลได้ ส่ วนใหญ่นิยมนาเสนอข้อมูลที่เป็ นเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ หรื อเหตุการณ์สาคัญ เช่น ภาพเหตุการณ์สงครามโลก ภาพการกล่าวสุ นทรพจน์ของ
บุคคลสาคัญๆของโลกในโอกาสต่างๆ ภาพเหตุการณ์ความสาเร็ จหรื อสู ญเสี ยของโลก
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5. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบสื่ อประสม (Multimedia)
เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่เน้นเสนอข้อมูลเนื้ อหาสาระในลักษณะแบบสื่ อผสมระหว่าง
สื่ อภาพ (Visual Media)ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่ อประเภทเสี ยง (Audio Media)
ในลักษณะต่างๆ ผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ อื่นๆที่กล่าว
มาแล้ว
6. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบหนังสื อสื่ อหลากหลาย (Polymedia books)
เป็ นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ แบบสื่ อประสม
แต่มีความหลากหลายในด้านความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภายในเล่มที่บนั ทึกในลักษณะต่าง ๆ เช่น
ตัวหนังสื อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยงดนตรี และอื่นๆ
7. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบหนังสื อเชื่อมโยง (Hypermedia Books)
เป็ นหนังสื อที่มีคุณลักษณะสามารถเชื่ อมโยงเนื้ อหาสาระภายในเล่ม (Internal Information
Linking) ซึ่ งผูอ้ ่านสามารถคลิ กเพื่อเชื่ อมไปสู่ เนื้ อหาสาระที่ ออกแบบเชื่ อมโยงกันภายในการ
เชื่ อมโยงเช่ นนี้ มีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับ บทเรี ย นโปรแกรมแบบแตกกิ่ ง (Branching Programmed
Instruction) นอกจากนี้ ยงั สามารถเชื่ อมโยงกับแหล่งเอกสารภายนอก (External or Information
Sources) เมื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
8. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบหนังสื ออัจฉริ ยะ (Intelligent Electronic Books)
เป็ นหนังสื อประสม แต่มีการใช้โปรแกรมชั้นสู งที่สามารถมีปฏิ กิริยา หรื อปฏิ สัมพันธ์กบั
ผูอ้ ่านเสมือนหนังสื อมีสติปัญญา (อัจฉริ ยะ) ในการไตร่ ตรอง หรื อคาดคะเนในการโต้ตอบหรื อมี
ปฏิกิริยากับผูอ้ ่าน
9. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลกั ษณะแบบสื่ อหนังสื อทางไกล (Telemedia Electronic Books)
มีคุณลักษณะหลักต่างๆ คล้ายกับ Hypermedia Electronic Books แต่เน้นการเชื่ อมโยงกับ
แหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครื อข่าย (Online Information Sources) ทั้งที่เป็ นเครื อข่ายเปิ ดและ
เครื อข่ายเฉพาะสมาชิกของเครื อข่าย
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10. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสื อไซเบอร์ สเปซ (Cyberspace Books)
มีลกั ษณะเหมื อนกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ หลายๆ แบบที่กล่าวมาแล้วผสมกัน สามารถ
เชื่ อ มโยงแหล่ ง ข้อมู ล ทั้ง จากแหล่ ง ภายในและภายนอก สามารถนาเสนอข้อ มู ล ในระบบสื่ อ ที่
หลากหลาย และสามารถปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่านได้หลากหลาย
ประเภทของไฟล์หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ประเภทของไฟล์ E-Book
ปิ ยะพงษ์ อัครธรรม (2558) ได้มีการแบ่งประเภทของไฟล์ไว้ดงั นี้
ผูผ้ ลิตสามารถเลือกสร้าง E-Books ได้ 4 รู ปแบบ คือ
 Hyper Text Markup Language (HTML)
 Portable Document Format (PDF)
 Peanut Markup Language (PML)
 Extensive Markup Language (XML)
รายละเอียด ความแตกต่ างของไฟล์แต่ ละประเภท
HTML : เป็ นรู ปแบบที่ได้รับความนิ ยมสู งสุ ด HTML เป็ นภาษามาร์ กอัป (Markup
language)ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้ างเว็บเพจ หรื อข้อมู ลอื่ นที่ เรี ยกดู ผ่านทางเว็บBrowserเริ่ ม
พัฒนาโดย ทิม เบอร์ เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) สาหรับภาษา SGML ในปั จจุบนั HTML เป็ น
มาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่ งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปั จจุบนั ทาง W3C
ผลักดันรู ปแบบของ HTML แบบใหม่ที่เรี ยกว่า XHTML ซึ่ งเป็ นลักษณะของโครงสร้าง XML แบบ
หนึ่ งที่มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดโครงสร้ างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่มาตรฐานกว่า มาทดแทน
ใช้ HTML รุ่ น 4.01 ที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั HTML ยังคงเป็ นรู ปแบบไฟล์อย่างหนึ่ ง สาหรับ .html
และ สาหรับ .htm ที่ใช้ในระบบปฏิบตั ิการที่รองรับรู ปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร
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PDF : ไฟล์ประเภท PDF หรื อ Portable Document Format ถูกพัฒนาโดย Adobe System
Inc เพื่อจัดเอกสารให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมือนเอกสารพร้อมพิมพ์ ไฟล์ประเภทนี้ สามารถใช้งานได้
ในระบบปฏิบตั ิการจานวนมากและรวมถึงอุปกรณ์ E-Book Reader ของ Adobe ด้วยเช่นกัน และ
ยังคงลักษณะเอกสารเหมือนต้นฉบับ เอกสารในรู ปแบบ PDF สามารถจัดเก็บ ตัวอักษร รู ปภาพ รู ป
ลายเส้น ในลักษณะเป็ นหน้าหนังสื อ ตั้งแต่หนึ่ งหน้า หรื อหลายพันหน้าได้ในแฟ้ มเดี ยวกัน PDF
เป็ นมาตรฐานที่เปิ ดให้คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมาทางานร่ วมกับ PDF ได้
การใช้งานแฟ้มแบบ PDF เหมาะสมสาหรับงานที่การแสดงผลให้มีลกั ษณะเดี ยวกันกับ
ต้นฉบับ ซึ่ งแตกต่างกับการใช้งานรู ป Browser แบบอื่น เช่น HTML การแสดงผลของ HTML จะ
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั โปรแกรมที่ใช้ และจะแสดงผลต่างกันถ้าใช้คอมพิวเตอร์ ต่างกัน
PML : พัฒนาโดย Peanut Press เพื่อใช้สาหรับสร้าง E-Books โดยเฉพาะ อุปกรณ์พกพา
ต่างๆ ที่สนับสนุนไฟล์ประเภท PML นี้จะสนับสนุนไฟล์นามสกุล .pdb ด้วย
XML : สาหรับการใช้งานทัว่ ไป พัฒนาโดย W3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็ นสิ่ งที่เอาไว้
ติดต่อกันในระบบที่มีความแตกต่างกัน (เช่ น ใช้คอมพิวเตอร์ มี่มีระบบปฏิ บตั ิการคนละตัว หรื อ
อาจจะเป็ นคนละโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการสื่ อสารข้อมูลถึงกัน) ซึ่ งเป็ นพื้นฐานใน
การคิดค้นและสร้างภาษามาร์ กอัป (Markup language) ด้วยความเฉพาะทางอีกขั้นหนึ่ ง ซึ่ ง XML
ได้พฒั นามาจาก SGML โดยเปลี่ยนแปลงให้เกิ ดความซับซ้อนน้อยลง XML เพื่อใช้แลกเปลี่ยน
ข้อมู ล ของเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ความแตกต่ า งกัน ซึ่ ง เน้นการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ผ่า นทางโลก
ออนไลน์ XML นับเป็ นภาษาพื้นฐานทัว่ ไปให้กบั ภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย (ตัวอย่างเช่ น Geography
Markup Language (GML), Physical Markup Language (PML), RDF/XML, SVG, RSS, MathML,
MusicXML , XHTML และ cXML) ซึ่ งอนุ ญาตให้โปรแกรมแก้ไขและทางานกับเอกสารโดย
ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ในภาษานั้นมาก่อน
คณะผูจ้ ดั ท าได้ใ ช้รูป แบบไฟล์ที่ เป็ นประเภทไฟล์ PDFในการจัดท าโครงงานนี้ เพื่ อคง
ลัก ษณะของเอกสารให้ตรงตามต้นฉบับมากที่ สุ ดในเรื่ องของการจัดเก็บ ตัวอัก ษร รู ป ภาพ รู ป
ลายเส้น การตกแต่ง และไฟล์ PDF สามารถช่วยให้งานมีความละเอียดคมชัด อีกทั้งไฟล์ PDF นั้น
สามารถป้ องกันการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของปลายทางได้
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ข้ อจากัดของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
เนื่ องจากอาจเกิ ดปั ญหากับการลง Hardware หรื อ Software ใหม่หรื อแทนที่ อนั เก่ า
ดังนั้นจึงต้องมีโปรแกรมและเครื่ องมือในการอื่น คือ Hardware ประเภทเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ พกพาอื่นๆ พร้ อมทั้งระบบติดตั้งระบบปฏิบตั ิการหรื อ Software ที่ใช้อ่าน
ข้อความต่างๆ ตัวอย่างเช่น Organizer แบบพกพา Pocket PC หรื อ PDA เป็ นต้น
การดึ งข้อมูล E-Book ซึ่ งจะอยู่บนเว็บไซต์ที่ให้บริ การทางด้านนี้ มาอ่านก็จะใช้วิธีการ Download
ผ่านทางอินเทอร์ เน็ ตเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมิ ใช่ ว่า Hardware ทุ กชนิ ดจะอ่านหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ เนื่ องจากมีขอ้ จากัดของชนิ ดไฟล์บางประเภท ซึ่ งต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการนา
Software บางตัวมาช่ วย สาหรับ Software ที่ ใช้งานกับ E-Book ในปั จจุบนั มีสองประเภทคือ
Software ที่ใช้อ่านข้อมูลจาก E-Book และ Software ที่ใช้เขียนข้อมูลออกมาเป็ น E-Book นอกจากนี้
ผูใ้ ช้ตอ้ งมีการดูแลไฟล์ให้ดีไม่ให้เสี ยหรื อสู ญหายคานึ งเสมอว่าการอ่านอาจเกิ ดอันตรายต่อสายตา
E-Book นี้ ไม่เหมาะกับบาง format เช่น รู ปวาด รู ปถ่าย แผนที่ใหญ่ เป็ นต้น
ประโยชน์ ของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
วิภาภรณ์ เจือจันทร์ (2559) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ไว้ดงั นี้
ประโยชน์ สาหรับผู้อ่าน
1. ขั้นตอนง่ายในการอ่าน และค้นหาหนังสื อ
2. ไม่เปลืองเนื้อที่ในการเก็บหนังสื อ
3. อ่านหนังสื อได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ประโยชน์ สาหรับห้ องสมุด
1. สะดวกในการให้บริ การหนังสื อ
2. ไม่ตอ้ งใช้สถานที่มากในการจัดเก็บหนังสื อ และไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้
3. ลดงานที่เกิดจากการซ่อม จัดเก็บ และการจัดเรี ยงหนังสื อ
4. ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมาดูแลและซ่อมแซมหนังสื อ
5. มีรายงานแสดงการเข้ามาอ่านหนังสื อ
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ประโยชน์ สาหรับสานักพิมพ์ และผู้เขียน
1. ลดขั้นตอนในการจัดทาหนังสื อ
2. ลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ ยงในการจัดพิมพ์หนังสื อ
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ
4. เพิ่มช่องทางในการจาหน่ายหนังสื อ
5. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตรงถึงผูอ้ ่าน
โปรแกรมทีใ่ ช้ สร้ างหนังสื ออิเล็กทรนิกส์ (E-Book)
โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง E-Book มีอยูห่ ลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้กนั มากในปั จจุบนั ได้แก่
โปรแกรมชุด FilpAlbum
โปรแกรมชุด DeskTop Author
โปรแกรมชุด Flip Flash Album
Anyflip (สร้างหนังสื อ E-Book ออนไลน์)
ผูจ้ ดั ทาได้เลือกใช้โปรแกรม AnyFlip โดยโปรแกรม AnyFlip เป็ นโปรแกรมดิจิตอลที่
สามารถช่วยแปลงไฟล์ PDF เป็ น Flash และ HTML5 หนังสื อที่พลิกได้และสามารถใช้งานบน
อินเทอร์ เน็ตออนไลน์ ในส่ วนของโปรแกรมนั้นจะฟรี ในการจัดเก็บและการจัดการบริ การ ซึ่ง
โปรแกรมนี้ จะมีการใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ วที่สุด
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2.6 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ 2.6.1 ตราสัญลักษณ์จงั หวัดสมุทรสาคร
ที่มา : http://www.samutsakhon.go.th/_new/content/logo

คาขวัญประจาจังหวัด
เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์
จัง หวัด สมุ ท รสาคร หรื อ ที่ ช าวบ้า นเรี ยกว่า "มหาชัย " เป็ นจัง หวัด เล็ ก ๆ ตั้ง อยู่บ ริ เ วณ
ปากอ่าว แม่น้ าท่าจีน ห่ างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่ างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร
เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบนั ทึกไว้ในพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสื อเสด็จประพาส
ทางชลมารค กาเนิ ดเป็ นเรื่ องราวของพันท้ายนรสิ งห์ผูจ้ งรั กภักดี จังหวัดนี้ เดิ มเรี ย กว่า “ท่า จี น”
เพราะแต่เดิมเป็ นตาบลใหญ่อยูต่ ิดอ่าวไทย มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนาสาเภาเข้ามาจอด
เทียบท่าค้าขายกันมาก จึงเรี ยกติดปากกลายเป็ นตาบล “ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมัยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ โปรดให้สร้ างเมืองใหม่ข้ ึ นอีกหลายเมือง ด้วยมี พระราชประสงค์จะใช้เป็ นที่
ระดมพลสาหรับสู ้รบกับพม่า บ้านท่าจีน จึงยกฐานะเป็ นเมือง “สาครบุรี” เพื่อให้เป็ นเมืองหน้าด่าน
ป้ องกัน ศัตรู ที่ จ ะมารุ ก รานทางทะเลตั้ง แต่ น้ ันมาจนถึ ง สมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า
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เจ้าอยูห่ วั ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่ อเมืองสาครบุรีเป็ นเมืองสมุทรสาคร ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงปฏิ รู ป การปกครองมี ก ารจัด ระบบราชการส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ นมณฑล
เทศาภิบาล และประกาศจัดตั้งสุ ขาภิบาลแห่ งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ตาบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ.
2449 ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชโองการให้
ทางราชการ เปลี่ ย นค าว่า “เมือง” เป็ น “จังหวัด” ทัว่ ทุ กแห่ ง เมื องสมุ ทรสาครจึ งได้เปลี่ ยนเป็ น
“จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่ วนคาว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรี ยกกันนั้นเป็ นชื่ อของคลองที่
ขุดขึ้นที่ตดั ความคดเคี้ยวของคลองโคกขามอันเป็ นสัญลักษณ์แห่งความซื่ อสัตย์ของ พันท้ายนรสิ งห์
จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้ อที่ประมาณ 872 ตารางกิ โลเมตร แบ่งการปกครองเป็ น 3 อาเภอ คืออาเภอ
เมือง อาเภอกระทุ่มแบน และอาเภอบ้านแพ้ว
อาณาเขต
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ กรุ งเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสงคราม และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ กรุ งเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ
ระยะทาง
ระยะทางจากจังหวัดสมุทรสาครไปยังจังหวัดใกล้ เคียง
กรุ งเทพฯ

36 กม.

สมุทรสงคราม

37 กม.

นครปฐม

48 กม.

ราชบุรี

78 กม.

ตารางที่ 2.6.2 ระยะทางจากจังหวัด
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/thai/samutsakhon/map.html
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ระยะทางจากอาเภอเมืองสมุทรสาครไปยังอาเภอต่ างๆ
อาเภอกระทุ่มแบน

14 กม.

อาเภอบ้ านแพ้ ว

23 กม.

ตารางที่ 2.6.3 ระยะทางจากอาเภอเมือง
ที่มา : http://www.sawadee.co.th/thai/samutsakhon/map.html
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แหล่ งท่ องเทีย่ วทีแ่ นะนาในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุ ทรสาครเป็ นจังหวัดเล็กๆแต่มีค วามอุ ดมสมบู รณ์ ของดิ นมี โครงข่ายแม่น้ าล า
คลองเชื่ อมโยงกันกระจายอยูท่ วั่ พื้นที่ และพื้นที่ตอนล่างยังติดชายฝั่งทะเล จึงเป็ นดินแดนแห่ งการ
เพาะปลูกพืชนานาชนิด มีการทาประมงและทานาเกลืออย่างเป็ นล่ าเป็ นสันพื้นที่กสิ กรรมเหล่านี้ คือ
“จุดขาย” สาคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร เช่นเดียวกันกับเป็ นแหล่งผลิตอาหารชั้น
ยอด เป็ นพิสมัยของนักท่องเที่ ยวผูห้ ลงใหลเมนู อาหารทะเลรสเด็ดทั้งหลาย จังหวัดสมุ ทรสาคร
ไม่ได้มีเพียงแต่แหล่ งท่องเที่ ยวด้านเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาครยังมีวดั วาอารามโบราณสถาน
ส าคัญ มากมายให้ไ ด้เยี่ ย มชม ได้ศึ ก ษา รวมไปถึ ง ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม แหล่ ง ท่ องเที่ ย วจัง หวัด
สมุทรสาครที่แนะนาได้แก่
ศาลพันท้ายนรสิ งห์ ศาลพันท้ายนรสิ งห์ประกาศขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานของชาติ เมื่อ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2498 กรมศิล ปากรได้จดั สร้ างศาลพันท้ายนรสิ ง ห์ โดยกันพื้นที่ รอบๆไว้
ประมาณ 100 ไร่ จัดตั้งเป็ น “อุทยานประวัติศาสตร์พนั ท้ายนรสิ งห์” ภายในศาลมีรูปเคารพของ
พันท้ายนรสิ งห์ในท่าถือท้ายคัดเรื อ ซึ่ งนามาประดิษฐานไว้เมื่อปี พ.ศ. 2519 ผูค้ นที่ศรัทธาส่ วนใหญ่
จะเรี ยกพ่อพันท้าย และนิยมมาขอพรให้ประสบความสาเร็ จ เมื่อสาเร็ จก็แก้บนด้วยการชกมวย หรื อ
นารู ปปั้ นไก่ ไม้พายมาถวาย เพราะตามประวัติท่านชอบชกมวยและตีไก่

ภาพที่ 2.6.4 ศาลพันท้ายนรสิ งห์
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=497
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ตลาดน้าพันท้ ายนรสิ งห์ ตลาดน้ าพันท้ายนรสิ งห์ ตั้งอยู่ในตาบลพันท้ายนรสิ งห์ อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ติดกับวัดพันท้ายนรสิ งห์ เป็ นตลาดน้ าแห่ งใหม่ที่เพิ่งเปิ ดตัวได้ไม่นานโดย
สร้างเป็ นจาลองบรรยากาศแบบโบราณสถาน สัมผัสกับอาหารทะเล ของกินพื้นบ้าน สิ นค้า OTOP
ผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ของกิ นโบราณที่หาทานได้ยาก ล่องเรื อให้อาหารลิ ง
ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมหิ่ งห้อย นกนานาชนิ ด และร่ วมแต่งกายย้อนยุคในสมัยอยุธยาและกิ จกรรม
อื่นๆอีกมากมาย

ภาพที่ 2.6.5 ตลาดน้ าพันท้ายนรสิ งห์
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=496
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ตลาดสดมหาชัย แหล่งจาหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรู ปที่ข้ ึนชื่ อของจังหวัด
สมุทรสาคร ตลาดแห่ งนี้ ยงั คงเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างยาวนานทั้งผูค้ น วิถีชีวิต โดยเส้นทางรอบตลาด
มหาชัยนอกจากจะมีของสดและแห้งให้เลือกซื้ ออย่างจุใจ ยังมีร้านของกิ นรสชาติอร่ อยให้แวะเข้า
ไปชิ มได้ตลอดเส้นทาง ตลาดสดมหาชัย ตั้งอยู่ริมแม่ น้ าท่ าจี น ติ ดกับ ศาลเจ้า พ่อหลัก เมื อง เมื อง
สมุทรสาคร

ภาพที่ 2.6.6 ตลาดสดมหาชัย
ที่มา : https://api.guideglai.com/node/4375
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หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ ดี หมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดีถือว่าเป็ นชุ มชนเข้มแข็งที่ทาให้คน
ในชุ มชนมีรายได้ อีกทั้งที่นี่ยงั เป็ นที่กล่าวขานในการผลิ ตเครื่ องเบญจรงค์ของ จ.สมุทรสาคร ที่มี
ฝี มื อดังไกลทัว่ โลก สาหรั บความโดดเด่ นอยู่ที่การเขี ยนลวดลายทั้งลายเก่ าและลายใหม่ได้อย่าง
ประณี ต สวยงามเจริ ญตา นอกจากนี้ ภายในยังมีการต่อยอดด้วยการทาเป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยวทั้งการ
ให้นกั ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู ้ดา้ นการผลิต
เบญจรงค์ พร้อมเปิ ดบ้านเป็ นโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ภาพที่ 2.6.7 หมู่บา้ นเบญจรงค์ดอนไก่ดี
ที่มา : https://www.tvpoolonline.com/content/1338966
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สะพานสายรุ้ ง สะพานสายรุ ้ ง แหล่ งท่องเที่ ยวที่ ชาวบ้าน ต.กาหลง อ.เมื องสมุ ทรสาคร
ภูมิใจในเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่เหมือนใคร สะพานสายรุ ้ งมีสีสันที่สะดุดตาตัดกับท้องฟ้ า
และทะเลโคลน ท าให้ส ถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นจุ ด ถ่ า ยรู ป ที่ นัก ท่ องเที่ ย วนิ ย มเข้า มาเก็ บ ภาพที่ ร ะลึ ก
นอกจากนี้ตาบลกาหลงยังเป็ นนาเกลือ และเป็ นที่ต้ งั ของวัดกาหลง ถิ่นกาเนิ ดตานานอันเลื่องชื่ อของ
หลวงพ่อสุ ด อดีตเจ้าอาวาส ซึ่ งมีการสร้างรู ปหล่อองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพที่ 2.6.8 สะพานสายรุ ้ง
ที่มา : https://travel.mthai.com/region/210208.html
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สะพานแดง สะพานแดงตั้งอยูท่ ี่ตาบลพันท้ายนรสิ งห์ ด้วยลักษณะของทางเดินไม้ทาสี แดง
ทอดยาวเลี ย บไปตามแนวชายฝั่ ง ท าให้ก ลายเป็ นจุ ดถ่ า ยรู ป ที่ สวยงาม โดยเฉพาะช่ วงเวลาแสง
สุ ดท้ายของวันจะเป็ นบรรยากาศที่สวยงามและนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะนิ ยมมาถ่ายรู ป ณ สถานที่
แห่ งนี้ ส่ วนที่สะพานแห่ งนี้ ทาสี แดงก็เพราะที่ต้ งั ของสะพานเรี ยกว่า หมู่บา้ นแดง ใกล้กนั ยังมีศาล
เจ้าพ่อมัจฉานุที่ชาวบ้านให้ความเคารพและยังมีร้านอาหารทะเลอร่ อยๆและของฝากไว้บริ การ

ภาพที่ 2.6.9 สะพานแดง
ที่มา : https://travel.kapook.com/view220109.html
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ศาลเจ้ าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมีลกั ษณะเป็ นอาคารเก๋ งจีนตกแต่งด้วยศิลปะจีนที่
เป็ นสัญลักษณ์แทนความเป็ นสิ ริมงคลทั้งด้านภายในและภายนอกด้านหน้าศาลเป็ นลายปูนปั้ นนู น
ต่ารู ปโป๊ ยเซี ยนหรื อเทพแปดในลัทธิ เต๋ า เจ้าพ่อหลักเมืองเป็ นรู ปแกะสลักจากต้นโพธิ์ อยู่ในท่าทรง
ยืน สู งราว 1 ศอก มีลวดลายคล้ายเทพารักษ์หรื อสยามเทวาธิ ราชประดิษฐานอยูใ่ นซุ ้มแท่นบูชา ซึ่ ง
แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรงดงามโดยช่างจีนโบราณ ชาวสมุทรสาครนั้นเคารพนับถื อเจ้าพ่อหลัก
เมืองเป็ นอย่างมาก มักมาปิ ดทองและขอพรเจ้าพ่ออยูเ่ สมอโดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกทะเล
ครั้งต้องมาจุดประทัดถวายขอให้ท่านคุม้ ครองให้พน้ จากภัยในทะเล

ภาพที่ 2.6.10 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=338
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สวนมัลเบอร์ รี่ พ่ อสรวุฒิ สวนมัลเบอร์ รี่หรื อสวนหม่อน พ่อสรวุฒิ เป็ นสวนเกษตรท่องเที่ยว
ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่หมู่เจ็ด ตาบลหลักสอง อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่นี่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว
เข้าชมพร้ อมกับเด็ดลู กหม่อนรับประทานได้ตามสบายสามารถมาท่องเที่ ยวเป็ นหมู่คณะหรื อมา
ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาความรู ้ได้ ที่สวนแห่งนี้ยงั มีผลผลิตจากมัลเบอร์ รี่หลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ น
ผลสด แยมมัลเบอร์ รี่ น้ ามัลเบอร์ รี่ ฯลฯ ซึ่ งอุดมไปด้วยประโยชน์มากมาย

ภาพที่ 2.6.11 สวนมัลเบอร์รี่ พ่อสรวุฒิ
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7
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สวนสมุนไพรและศูนย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นสวนสมุนไพรของคุณมณฑา พวงพิมล
(ป้ า มณฑา) ชาวต าบลโคกขาม ที่ ไ ด้น าทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งของในหลวงรั ช กาลที่ 9 มา
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ถือเป็ นอีกแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยดั้งเดิม
จนถึงปั จจุบนั และมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 7Rs มีการปลูกผักทาเกษตรอินทรี ย ์
เลี้ ยงเป็ ดเลี้ ยงไก่ ไว้กินไข่ ทาบัญชี รายรั บรายจ่ายมี การคัดแยกขยะบนเนื้ อที่ เพียง 100 ตารางวา
ท่ามกลางดิ นเค็มน้ าเค็มจนปลดหนี้ สินทั้งหมดได้ ผูท้ ี่เข้าไปเยี่ยมเยียนจะได้รับฟั งการบรรยายถึ ง
ประโยชน์หรื อสรรพคุณของสมุนไพร การประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวติ ประจาวัน ชมสวนสมุนไพร
และร่ วมกิจกรรมแปรรู ปสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าและการดาเนิ นชี วิตด้วยวิถีของความพอเพียง และ
องค์ความรู ้ต่างๆ อีกมากมาย

ภาพที่ 2.6.12 สวนสมุนไพรและศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7
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วัดใหญ่จอมปราสาท วัดใหญ่จอมปราสาท เป็ นวัดเก่าแก่มีอายุร่วม 500 ปี สันนิ ษฐานว่าสร้าง
ขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เดิมทีชาวบ้านเรี ยกกันติดปากว่า
“วัดใหญ่” หรื อ “วัดจอมปราสาท” ภายในวัดมีโบราณสถานที่สาคัญ และมีจุดเด่นอยูท่ ี่พระวิหาร
เก่าก่ออิฐถื อปูน ฐานแอ่นโค้ง คล้ายท้องเรื อสาเภา สร้ างขึ้นในสมัยกรุ งศรี อยุธยาปั จจุ บนั มีสภาพ
ปรักหักพังแต่ก็ยงั มีความสวยงาม พระอุโบสถ ที่มีความสวยงามที่ประตูไม้ที่แกะสลักลึก เข้าไปใน
เนื้ อไม้ถึง 4 ชั้น ทาให้มีลกั ษณะเหมือนภาพสามมิติเป็ นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ป่ าไม้ ภูเขา สัตว์
และบุคคล และช่องหน้าต่างที่มีรูปร่ างแตกต่างกันไป ฐานวิหารเป็ นแนวเส้นตรงส่ วนหลังคาแอ่น
โค้ง เปรี ยบเหมือนท้องเรื อสาเภา จึงทาให้ดูแปลกตาไม่เหมือนกับที่อื่นๆ เรี ยกได้วา่ หาดูได้ยาก

ภาพที่ 2.6.13 วัดใหญ่จอมปราสาท
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=506

34
วัดท่าไม้ วัดท่าไม้ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 51 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย มีที่ดินตั้งวัด จานวน 6 ไร่ วัดนี้ ต้ งั ขึ้ นเมื่อปี พุทธศักราช
2520 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามมะสี มา เมื่อปี พุทธศักราช 2537 ปั จจุบนั วัดท่าไม้แห่ งนี้ ได้ขยาย
พื้นที่ วดั เพิ่มขึ้ นอี ก 9 ไร่ รวมทั้งหมดเป็ น 26 ไร่ โดยมี บริ ษทั เหรี ยญไทยมอเตอร์ ศรั ทธาซื้ อที่ ดิน
ถวาย 6 ไร่ และคุณจุตินนั ท์-คุณหญิงหม่อมหลวงปิ ยาภัสร์ ภิรมย์ภกั ดี ศรัทธาซื้ อที่ดินถวายเพิ่มอีก 3
ไร่ เพื่อที่ทางวัดท่าไม้จะได้ใช้ที่ดินผืนนี้ สร้ าง “พระอุโบสถมหาปริ นิพพาน” เป็ นพระอุโบสถหลัง
ใหม่ วัดท่าไม้แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่ อกันว่าที่วดั แห่ งนี้ จะมีการทาบุญสะเดาะเคราะห์เสริ มดวง
โดดเด่นในเรื่ องเมตตามหานิยม

ภาพที่ 2.6.14 วัดท่าไม้ สมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=500
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วัดท่ ากระบือ วัดท่ากระบือ เดิมเป็ นเพียงสานักสงฆ์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 ต่อมาจึงยกฐานะ
เป็ นวัด เหตุที่ชื่อว่าวัดท่ากระบื อ เนื่ องจากบริ เวณนี้ แต่เดิ มเคยเป็ นท่าน้ าสาหรั บวัวควายลงกิ นน้ า
และมีการบูรณะมาจนถึงปั จจุบนั พร้อมกับสร้างรู ปหล่อหลวงพ่อรุ่ งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ ง
หลวงพ่อรุ่ งยังเคยเป็ นเจ้าอาวาสและเป็ นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแถวหน้าของ จ.สมุ ทรสาคร ซึ่ งมี
ชื่อเสี ยงด้านผูเ้ ข้มขลังด้า นเวทมนตร์ คาถาที่ไม่มีใครไม่รู้จกั โดยรู ปหล่อหลวงพ่อรุ่ งสร้ างจากเนื้ อ
โลหะ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 เซนติเมตร สู ง 12 เมตร 9 เซนติเมตร ที่ประดิ ษฐาน ณ ลาน
ติสฺสรา นุสรณ์ (ลานจอดรถด้านหน้าวัดท่ากระบือ) นอกจากนี้ ภายในตัววัดเองก็ยงั มีถาวรวัตถุอื่นๆ
ให้ชมความงามอีกมากมายไม่วา่ จะเป็ นวิหารหลวงพ่อรุ่ ง พระอุโบสถ เจดียร์ าย พระปรางค์ 4 องค์
เป็ นต้น หรื อถ้าใครได้เดินทางมาวันอาทิตย์ก็สามารถเดิ นชมตลาดริ มแม่น้ าท่าจีน ที่ชาวบ้านจะเอา
ข้าวของมาขายให้ผทู ้ ี่สักการะหลวงพ่อรุ่ งได้จบั จ่ายอีกด้วย หรื อจะให้อาหารปลาที่ท่าน้ าของที่วดั

ภาพที่ 2.6.15 วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=501
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2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฤษณ์ คงทวีศกั ดิ์ (2558) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ E-Book ประกอบการ
เรี ยน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
จ านวน 404 คน และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ พ รรณนาและการวิเ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยด้านความคาดหวังในการใช้งาน ปั จจัยด้านอิทธิ พลทางสังคมและปั จจัยด้าน
ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อความตั้งใจในการใช้ E-Book ประกอบการเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เรี ยงตามลาดับความสาคัญจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
พรพิมล จันทร์อบ (2562) ศึกษาโครงงานปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอล เพื่อบริ ษทั
จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ทราเวล ผลการศึกษาพบว่าเป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ได้ป ฏิ ทิ นและโพสต์อิท โน้ต แบบดิ จิ ต อลไปใช้ประโยชน์ ใ นการจดบัน ทึ ก ข้ อความส าคัญ ผล
การศึกษาพบว่าโครงงานนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ได้มีการใช้งานจริ ง ซึ่ งจะทาให้เกิดประโยชน์ในการ
จดบันทึ ก ข้อมู ล ต่ า งๆ และความสะดวกรวดเร็ วในการท างานและได้จดั ท าโพสต์อิท โน้ตแบบ
ดิจิตอลไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็ วสะดวกในการจดบันทึกข้อมูล

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานทีป่ ระกอบการ
สถานที่ประกอบการ : สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ต้ งั : ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
74120
เบอร์สานักงาน
โทรสาร
E-mail
Website
เวลาทาการ

034-440-796
034-440-796
samutsakhon@mots.go.th
https://samutsakhon.mots.go.th/
จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ภาพที่ 3.1.1 ตราสัญลักษณ์ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่มา : https://goo.gl/images/ccBPZQ
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ประวัติความเป็ นมาของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา เป็ นหน่ วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา การศึกษาด้าน
กีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในการปฏิรูประบบ
ราชการ สมัยรัฐบาลของพันตารวจโททักษิณ ชินวัตร โดยรับโอนภารกิจด้านกีฬา และการท่องเที่ยว
จากกระทรวงต่างๆ เข้ามาไว้ดว้ ยกัน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนแรกคือ นายสนธยา คุณปลื้ม
มีนายจเด็จ อินสว่าง เป็ นปลัดกระทรวงคนแรก ต่อมาในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ ได้ยา้ ย นายสุ วตั ร สิ ท ธิ หล่ อ ปลัดกระทรวง ไปดารงตาแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษาความสงบ
แห่ งชาติ ให้ผูท้ ี่ รักษาการในตาแหน่ งราชการมี อานาจเต็มเพื่อความสะดวกในการทางานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา จัดตั้งขึ้ นเมื่ อพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 กาหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มสนับสนุ น และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา ด้านกีฬา
นันทนาการ และราชการอื่นตามกฎหมายกาหนด ให้อานาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา มีส่วนราชการตามมาตรา 15 ดังต่อไปนี้
(1.) สานักงานรัฐมนตรี
(2.) สานักงานปลัดกระทรวง
(3.) สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
(4.) สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอานาจหน้าที่ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส่ วนที่ 4 มาตรา 22 ถึง มาตรา 26 ให้โอน
ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณหนี้ สิ ทธิ ภาระผู ก พั น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และอั ต ราก าลั ง ของ
กระทรวงศึกษาธิ การในส่ วนกรมพลศึกษา (ยกเว้นกองยุวกาชาดและกองลูกเสื อ) มาเป็ นหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาตรา 27 ให้โอนงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ใน
ส านัก งานพัฒ นานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสั มพันธ์ มาเป็ นส านัก งาน
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พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 28 ให้โอนอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี
ในการดาเนิ นงานเกี่ ยวกับหน่ วยงานของรั ฐดังต่อไปนี้ มาเป็ นของรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
(1.) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(2.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรา 29
นอกจากโอนอานาจหน้าที่ที่บญั ญัติไว้แจ้งชัดเจนที่อื่นให้โอนอานาจหน้าที่ ของรัฐมนตรี
ในการดาเนิ นการเกี่ ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็ นของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
(1.) พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
(2.) พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
(3.) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

ภาพที่ 3.1.2 แผนที่สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/contact.php
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ข้ อมูลเกีย่ วกับทีอ่ ยู่ของสานักงานการท่ องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ในอดี ตสานักงานตั้งอยู่ที่ค่ายลูกเสื อจังหวัดสมุทรสาครตรงข้ามตลาดนัดต้นสน หลังจาก
นั้นได้ยา้ ยมาตั้งที่ ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวอาเภอบ้านแพ้วเมื่อปี พ.ศ. 2559 เนื่ องจากเดิมนั้นอาคาร
ที่ต้ งั อยูต่ รงค่ายลูกเสื อเป็ นอาคารไม้เก่าแก่ มีพ้นื ที่คบั แคบ จึงไม่สะดวกต่อการบริ การนักท่องเที่ยว
ปั จจุบนั สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครให้บริ การอยูท่ ี่ ถนนบ้านแพ้ว –
พระประโทน ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 อย่างเป็ นทางการ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
3.2.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กร และการบริหารงานขององค์ กร

ภาพที่ 3.3.1 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=536
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นางสาวกมณชนก วรรณรังษี 5904400066
นางสาวจิราภรณ์ กันยาทอง 5904400119
ตาแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงาน แผนกส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยว

ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย :
- พิมพ์งานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ถ่ายเอกสาร เดินเอกสาร ส่ งไปรษณี ย ์ รับ-ส่ ง Fax
- ลงรับ ออกเลข หนังสื อราชการให้กบั สานักงาน
- ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ “โครงการรักษ์ทะเล (เก็บขยะทะเล) จังหวัดสมุทรสาคร”
- ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ “ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา ณ วัดเจษฎาราม”
- ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยรถตูข้ องสานักงาน เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้าง Contents
ของโครงงานปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด สมุ ท รสาครในรู ป แบบหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
- หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้กบั สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
- ส่ งเอกสาร หนังสื อที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
- ทาตารางบัญชี ลงเวลาให้กบั สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดสมุทรสาครตามที่
ได้รับมอบหมาย
- จัด เตรี ยมเอกสารวาระการประชุ ม ของส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด
สมุทรสาคร
- ได้รับ มอบหมายให้ ถ่ า ยภาพการประชุ ม และเสิ ร์ฟ อาหารว่า ง ณ สนามกี ฬ าจัง หวัด
สมุทรสาคร
- ได้รับมอบหมายให้เป็ นแอดมินดูแลเพจเฟสบุ๊คของ “สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬา
จังหวัดสมุทรสาคร” https://www.facebook.com/mots.samutsakhon/
- สารวจงาน เทศกาลสาคัญประจาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนามาประชาสัมพันธ์ลงเพจ
เฟสบุค๊ ของ “สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร”

42
3.5 ชื่ อ และ ตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวสุ นนั ทินี จ้อยเจริ ญ
ตาแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ภาพที่ 3.5.1 ภาพพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะในการดาเนินงาน วันที่ 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจฯ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1. รวบรวมข้อมูลและความต้องการของ
สถานที่ประกอบการ
2. ค้นคว้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พกั
ร้านอาหาร การเดินทาง จังหวัดสมุทรสาคร
3. วางแผนงานและดาเนินงาน
4. นาเสนอโครงงาน
5. จัดทาเล่มโครงงาน

มกราคม
2563

กุมภาพันธ์
2563

มีนาคม
2563

เมษายน
2563
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คอมพิวเตอร์ (Computer)
3.8.2 โปรแกรม Microsoft Word 2010
3.8.3 โปรแกรม Power Point 2010
3.8.4 Canva สร้างงานออกแบบออนไลน์
3.8.5 Anyflip สร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ออนไลน์

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้เข้ารับการฝึ กสหกิจศึกษา ณ “สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร”ในแผนกส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์คณะผูจ้ ดั ทาได้มีการเรี ยนรู ้
ในการให้บริ การนักท่องเที่ยว การให้ขอ้ มูลกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนไม่วา่ จะเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พกั ร้านอาหาร รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยว ดังนั้น คณะผูจ้ ดั ทา
จึ ง ได้ท ารู ป เล่ ม โครงงาน “ ปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด สมุ ท รสาครในรู ป แบบหนัง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ” เป็ นการประชาสัมพันธ์นกั ท่องเที่ยวในรู ปแบบที่ทนั สมัยมากขึ้น และใช้งาน
ได้สะดวกเพียงเปิ ดทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ พกพาต่างๆ ซึ่ งรายละเอียด และข้อมูลขั้นตอนการทา
ทั้งหมดได้รวบรวมไว้ดงั นี้
ขั้น ตอนการท าปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด สมุ ท รสาครในรู ปแบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book)โดยการนาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พกั ร้านอาหาร การเดิ นทาง ของ
จังหวัดสมุทรสาครจากในเว็บไซต์ และข้อมูลที่มีอยู่แล้วของสานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัด
สมุทรสาคร มาเป็ นแนวทางในการสร้างคอนเทนต์ ในวิธีการดาเนินการทาโครงงานมีข้ นั ตอนดังนี้
4.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์
- Canva (สร้างงานออกแบบออนไลน์)
- Anyflip (สร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์)
- PowerPoint 2010
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4.2 การหาข้ อมูล
ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ส ถานที่ พั ก ร้ านอาหาร การเดิ นทาง
ของจังหวัดสมุ ทรสาครจากในส านัก งานและจากเว็บ ไซต์ สานักงานการท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัด
สมุทรสาคร

ภาพที่ 4.2.1 ข้อมูล (สถานที่ท่องเที่ยว) จากเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7
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ภาพที่ 4.2.2 ข้อมูล (สถานที่พกั ) จากเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=16

ภาพที่ 4.2.3 ข้อมูล (ร้านอาหาร) จากเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=43
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ภาพที่ 4.2.4 ข้อมูล (การเดินทาง) จากเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=46
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4.3 การสร้ างงานออกแบบ
การสร้างงานออกแบบโดยใช้ Canva เป็ นการสร้างงานออกแบบออนไลน์ที่เปิ ดให้ใช้ฟรี ใน
เว็บไซต์www.canva.com เป็ นเครื่ องมือที่สามารถออกแบบงานให้สวยงามโดยโปรแกรมนี้ จะมีแม่แบบ
ให้เลือกใช้มากมาย หรื อสามารถออกแบบงานในแบบของตน

ภาพที่ 4.3.1 Canva สร้างงานออกแบบออนไลน์ฟรี
ที่มา : https://www.canva.com/th_th/create/posters/
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ภาพที่ 4.3.2 หน้าที่ 1 หน้าปกของปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.3 หน้าที่ 2 สารบัญ Contents
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.4 หน้าที่ 3 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.5 หน้าที่ 4 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.6 หน้าที่ 5 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.7 หน้าที่ 6 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.8 หน้าที่ 7 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.9 หน้าที่ 8 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.10 หน้าที่ 9 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.11 หน้าที่ 10 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.12 หน้าที่ 11 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563

60

ภาพที่ 4.3.13 หน้าที่ 12 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.14 หน้าที่ 13 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.15 หน้าที่ 14 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.16 หน้าที่ 15 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.17 หน้าที่ 16 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.18 หน้าที่17 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.19 หน้าที่ 18 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.20 หน้าที่ 19 คู่มือการท่องเที่ยว อาเภอเมือง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.21 หน้าที่ 20 คู่มือการท่องเที่ยว อาเภอเมือง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.22 หน้าที่ 21 คู่มือการท่องเที่ยว อาเภอกระทุ่มแบน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.23 หน้าที่ 22 คู่มือการท่องเที่ยว อาเภอกระทุ่มแบน
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.24 หน้าที่ 23 คู่มือการท่องเที่ยว อาเภอบ้านแพ้ว
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.25 หน้าที่ 24 ศูนย์รวมอาหารทะเลสด และแห้งจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.26 หน้าที่ 25 รวมฮิตจุดถ่ายรู ป 3 สะพานสุ ดเฟี้ ยว
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.27 หน้าที่ 26 แผนที่จงั หวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.28 หน้าที่ 27 คู่มือการเดินทาง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.29 หน้าที่ 28 ร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.30 หน้าที่ 29 สถานที่พกั จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.31 หน้าที่ 30 สถานที่พกั จังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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ภาพที่ 4.3.32 หน้าที่ 31 ปกหลัง
ที่มา : คณะผูจ้ ดั ทา 2563
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4.4 การสร้ างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
เมื่อสร้างงานออกแบบเสร็ จแล้วจะต้องแปลงไฟล์เป็ น PDF ทั้งหมดทุกหน้ารวมเป็ นไฟล์
เดียวกันจากนั้นสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยการใช้ Anyflip ซึ่งเป็ นการสร้าง E-Book
แบบออนไลน์ ที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ ว โดยการสร้างนั้นจะมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการสร้ างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
1. สร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ออนไลน์ที่ www.anyflip.com แล้วคลิกที่ Sign Up
2. ทาการเข้าสู่ ระบบโดยเลือกเข้าระบบผ่าน Google หรื อ Facebook

ภาพที่ 4.4.1 Anyflip สร้างหนังสื อ E-Book ออนไลน์
ที่มา : https://www.kruupdate.com/16983/
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3. เมื่อเข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าดังภาพให้เลือกที่ +ADD NEW BOOK เพื่อทา
การเพิ่มหนังสื อใหม่

ภาพที่ 4.4.2 Anyflip สร้างหนังสื อ E-Book ออนไลน์
ที่มา : https://www.kruupdate.com/16983/
4. ทาการคลิกที่ UPLOAD YOUR PDF และทาการอัพโหลดงาน PDF

ภาพที่ 4.4.3 Anyflip สร้างหนังสื อ E-Book ออนไลน์
ที่มา : https://www.kruupdate.com/16983/
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5. เมื่อไฟล์ทาการอัพโหลดเรี ยบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าหนังสื อดังภาพ ให้ทาการคลิกที่ Save and
Close

ภาพที่ 4.4.4 Anyflip สร้างหนังสื อ E-Book ออนไลน์
ที่มา : https://www.kruupdate.com/16983/
6. เมื่อเพิ่มหนังสื อเรี ยบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ทนั ที โดยระบบจะมี Link และQR Code ให้
คณะผูจ้ ดั ทาจะไม่นา Link และQR Code จากนี้ โดยตรง เพื่อลดข้อจากัดของอุปกรณ์

ภาพที่ 4.4.5 Anyflip สร้างหนังสื อ E-Book ออนไลน์
ที่มา : https://www.kruupdate.com/16983/
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7. ตัวอย่างE-Book ที่ได้จากการสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์

ตัวอย่าง E-Book
ภาพที่ 4.4.6 Anyflip สร้างหนังสื อ E-Book ออนไลน์
ที่มา : https://www.kruupdate.com/16983/
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4.5 การนาผลงานลงเว็บไซต์ สานักงานการท่ องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
นาผลงานขึ้นเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครในหมวดหมู่ E-Book
ของเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ 4.5.1 เว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครหมวด E-Book
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_ebook.php?gid=4

ภาพที่ 4.5.2 QR CODE เว็บไซต์ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา : https://samutsakhon.mots.go.th/ebook/B0012/index.html

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา
ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยว ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร จึงทาให้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานจริ งของทางสานักงานทั้งใน
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา รวมไปถึงงานในด้านเอกสารต่างๆ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่
ในบางครั้ ง ทาให้ได้รับความรู ้ และข้อมูลต่างๆ เช่ น สถานที่ท่องเที่ ยว ร้ านอาหาร ที่ พกั และการ
เดินทาง ทั้งนี้คณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครใน
รู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทาปฏิทินและ
คู่มือการท่องเที่ยวในรู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่เป็ นรู ปแบบนวัตกรรมใหม่ที่เป็ น
มิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึ ง ได้เล็ งเห็ นว่าการจัดท าปฏิ ทินและคู่มือการท่ องเที่ ยวใน
รู ป แบบใหม่ ที่ มี ค วามทัน สมัย จะเป็ นการสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อ และเป็ นประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ทาง
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครและยังเป็ นการส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัด โครงงานเล่มนี้ จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของสานักงานการท่องเที่ยวและ
กี ฬ าจัง หวัด สมุ ท รสาคร https://samutsakhon.mots.go.th/ โดยได้ท าการเผยแพร่ ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 31
มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 มีจานวนผูท้ ี่เข้าถึงและให้ความสนใจ 251 คน เป็ นผลสรุ ปและทา
การเผยแพร่ ปฏิ ทินและคู่มือการท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ให้กบั สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬา
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งผลการดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้ ถึงการปฏิ บตั ิ งานจริ งและกระบวนการต่างๆในการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงาน
ราชการ จึ ง ท าให้ ไ ด้รั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ และได้เรี ย นรู ้ บ ทบาท หน้า ที่ ความส าคัญในการ
ปฏิบตั ิงานในส่ วนงานแต่ละฝ่ าย
- ได้เรี ยนรู ้การลง – รับเอกสารราชการทั้งด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
- มีการเรี ยนรู ้ในการทาเอกสารทางด้านการเงิน งบประมาณ ของหน่วยงาน
- ได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการในการส่ ง Fax ที่ถูกต้องและการโทรประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
- ได้เรี ยนรู ้ถึงการช่วยงานการประชุมของจังหวัดสมุทรสาคร
- ได้ศึ ก ษาส ารวจเส้ น ทางนอกสถานที่ ใ นจัง หวัดใกล้เคี ย ง เพื่ อเป็ นข้อมู ล ในการจัดท า
โครงการ
- ได้มีการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่
ราชการ หน่วยงานต่างๆ ร้านอาหาร การเดินทาง ตลอดจนกิจกรรมและประเพณี
- ได้มี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละศึ ก ษาเส้ น ทางในการส่ ง เอกสารการประชุ ม ให้ ก ับ สถานที่ ข อง
หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดสมุทรสาคร
- ฝึ กฝนให้มีความมีระเบียบ และตรงต่อเวลาในการมาปฏิบตั ิงาน
- ฝึ กฝนให้มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ได้เรี ยนรู ้ถึงการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น และปรับตัวให้เข้ากับการทางานมากขึ้น
- มีทกั ษะในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นมากขึ้น
- ฝึ กฝนให้มีความรอบคอบมากขึ้น และมีการตรวจความถูกต้องก่อนเสมอ
- มีประสบการณ์ ก่อนการไปปฏิ บตั ิงานจริ งเพื่อที่สามารถนาไปต่อยอดในอนาคตอันใกล้
ได้อย่างมีคุณภาพ
- นาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- มีการสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานที่ไม่ละเอียด และชัดเจน จึงทาให้เกิดข้อผิดพลาดที่ตามมา
- การร่ วมงานกันภายในหน่ วยงานมี ค วามไม่ สม่ า เสมอและมี การสื่ อสารที่ ผิดพลาดไม่
ตรงกัน จึงทาให้งานล่าช้าและไม่ได้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างที่ตอ้ งการ
5.3 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- การสื่ อสารระหว่างนักศึกษาสหกิจศึกษาและหน่วยงานที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น เพื่อลดการเกิด
ปั ญหาในการปฏิ บตั ิสหกิจศึกษา หากผิดพลาดจะทาให้เกิดปั ญหาตามมา และต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนเสมอ
- การสื่ อสาร การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน เนื่ องจากในด้านงานเอกสารต่างๆ
มีความละเอียดเป็ นอย่างมาก
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
- สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดสมุทรสาครสามารถนาไปต่อยอดในการศึกษา
เพิ่มเติมข้อมูล เพื่อเผยแพร่ ผา่ นทางช่องทางอื่นๆได้อีก
- การจัดทาปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวในรู ปแบบหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีการ
ใช้ขอ้ มูลที่ค่อนข้างมาก และละเอียด จึงต้องมีการวางแผนที่ดีและมีขอ้ มูลที่ถูกต้องชัดเจน
-ข้อจ ากัด ในโครงงานคื อปฏิ ทิ นและคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัดสมุ ท รสาครในรู ป แบบ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จะเป็ นไฟล์ประเภท PDF ซึ่งเป็ น E-Book ในรู ปแบบที่ไม่เสี ยง
ไม่มีวดี ิโอประกอบ
- นาปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็ นไฟล์ประเภท PDF ส่ ง
ให้กบั ทางสานักงานนาไปพัฒนาต่อยอดได้ดียงิ่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัด
สมุ ท รสาคร เป็ นหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการ
ส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูน่ ามาต่อ
ยอดให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น รวมทั้ง มี ก าร
ประชาสั ม พั น ธ์ แ นะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว,
กิจกรรม, ประเพณี และข่าวสารต่างๆ ตลอดจนมี
การประสานงานช่ วยเหลื อนักท่ องเที่ ยวและให้
ข้อ มู ล ที่ น่ า สนใจผ่ า นทางเว็บ ไซต์ จากข้อ มู ล
เหล่ า นี้ จึง ท าให้นัก ท่ องเที่ ย วเกิ ดความสนใจใน
แหล่ งท่องเที่ ยวเป็ นจานวนมาก ซึ่ งการให้ขอ้ มู ล
ของแหล่ งท่องเที่ ยวจะมี การนาเสนอในรู ปแบบ
ของแผ่นพับ หรื อหนังสื อ ซึ่ งทาจากกระดาษย่อม
ทาให้เกิดความสิ้ นเปลือง
ท า ง ค ณ ะ ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่สามารถอ่านข้อมูลผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ จึงนามาจัดทา
เป็ นโครงงาน “ปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย ว
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ใ น รู ป แ บ บ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยการนานวัตกรรม

ในรู ปแบบใหม่ที่นาเสนอผ่านทาง E-Book ซึ่ ง
สามารถเข้าถึ งข้อมู ลผ่านทางระบบออนไลน์ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ ว และลดต้นทุ นในการผลิ ต
จากเดิมที่มีการใช้กระดาษที่มีตน้ ทุนสู ง ซึ่ งมาช่วย
ในการพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ แ ก่ ส านั ก งานการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด สมุ ท รสาครเพื่ อ
นาไปใช้ประชาสัมพันธ์และเป็ นคู่มือการเดินทาง
ท่องเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยวต่อไป
คาสาคัญ : คู่มือการท่องเที่ยว, สมุทรสาคร, EBook
Abstract
The Office of Tourism and Sports in
Samut Sakhon Province is an agency that works
to promote and develop existing tourist
attractions to be further expanded and more
effective. These included public relations
recommended tourist attractions, activities,
traditions and news, as well as coordination to
help tourists and provide interesting information
via the website. Using this information, the
tourists would be interested in visiting many

tourist attractions. Consequently, the
promotional activities and the information of
tourist attractions will be presented in the form
of brochures or paper books, which would
increase the use of papers and therefore, would
create redundancy and waste.
The organizers foresaw the importance
of an E-Book, which would be efficient to read
information from via a computer screen or a
smartphone. Therefore, it brought the organizers
together to create the project "Calendar and
Travel Guide of Samut Sakhon Province in the
Form of an E-Book.” New innovations were
presented through the E-Book, which could be
accessed to fetch information via the online
system quickly, conveniently and easily. It
reduced the cost of production with eliminating
the use of paper because the province is
suffering from a high cost of production. It also
helps in developing extensions for the Office of
Tourism and Sports in Samut Sakhon province
to use it for public relations and as a viable
travel guide for tourists in the future.
Keywords : Travel guide, Samut Sakhon, EBook
ทีม่ าของปัญหา
การท่ องเที่ ย วเป็ นการเดิ นทางเพื่ อผ่อ น
คลายความเครี ย ด แสวงหาประสบการณ์ แปลก
ใหม่ โดยมี เงื่ อนไขว่า การเดิ นทางนั้น เป็ นการ
เดิ น ทางเพี ย งชั่ ว คราว ผู ้เ ดิ น ทางจะต้อ งไม่ ถู ก
บัง คับ ให้ เ ดิ น ทาง อย่ า งไรนั้ นอุ ต สาหกรรม

ท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยที่สาคัญเป็ นอย่างมากประการ
หนึ่ งที่ ท าให้ ป ระเทศไทยมี ก ารเติ บ โตในทาง
เศรษฐกิ จจึงมีรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวเข้ามา
เป็ นจ านวนมากกว่า แสนล้า นบาท (ส านัก งาน
พัฒนาการท่องเที่ยว, 2546) อีกทั้งอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวนั้นยังส่ งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิ จ
ในประเทศไทย ทาให้เกิ ดรายได้เข้าสู่ ชุมชนเกิ ด
การจ้ า งงาน นอกจากนี้ ยัง มี ก ารพัฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่างๆ และสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อที่
สามารถรองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี แนวโน้ม ว่า จะ
เพิ่มขึ้นทุกปี
จั ง หวัด สมุ ท รสาคร เป็ นจั ง หวัด ติ ด
ชายทะเลปากอ่าวแม่น้ าท่าจีนที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศ าสตร์ มี ความหลากหลายทางประเพณี
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการมีแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญและกิ จกรรมที่ ดาเนิ นกันมาอย่า งต่อเนื่ อง
จ น มี ชื่ อ เ สี ย ง เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ทั้ ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ
ชาวต่ า งชาติ อ ย่ า งมากมาย ตลอดจนจั ง หวัด
สมุ ทรสาครเป็ นจังหวัดเล็กๆที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับกรุ งเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ ที่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ
สานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัด
สมุ ท รสาคร เป็ นหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บ ัติ ง านโดย
หน่ วยงานราชการและเจ้าหน้า ที่ในด้านต่างๆ มี
การปฏิบตั ิงานทั้ง 2 ด้าน คือ 1.ด้านการท่องเที่ยว
2.ด้านกี ฬา ทางสานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬา
จังหวัดสมุทรสาครมีหน้าที่ส่งเสริ มและยกระดับ
มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ เพื่ อ พัฒ นาต่ อ
ยอดจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ แ ล้ว ให้ ดี แ ละมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนมี การช่ ว ย
ประสานงานช่ วยเหลื อนักท่องเที่ ยวช่ วยแนะนา
สถานที่ ท่ องเที่ ยวสถานที่ ต่างๆ ของทางจัง หวัด

สมุ ท รสาครให้ก ับ กลุ่ ม นัก ท่ องเที่ ย ว รวมไปถึ ง
แนะนากิ จกรรม ประเพณี ขึ้นเว็บไซต์ ตลอดจน
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่สาคัญต่างๆ ของจังหวัด
และมีผใู ้ ห้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
การจัดทาปฏิ ทินและคู่มือการท่องเที่ ย ว
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ใ น รู ป แ บ บ ห นั ง สื อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Book) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
อัพเดตข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่ ผา่ น
ทางเว็บไซต์ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จัง หวัด สมุ ท รสาคร ที่ ส ามารถอ่ า นผ่ า นทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และในระบบออนไลน์ ที่
เข้า ถึ ง ได้ส ะดวก รวดเร็ ว และลดต้นทุ นในการ
ผลิตจากการใช้กระดาษที่มีตน้ ทุนสู ง ดังนั้นคณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหา
โดยคิดค้นและจัดทาปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยว
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ใ น รู ป แ บ บ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) ในรู ปแบบนวัตกรรม
ใหม่ ที่ เ ป็ นการลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ จ าเป็ นออกไป
เพื่อทางสานักงานการท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัด
สมุทรสาครจะได้นาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์
และเป็ นคู่มื อการเดิ นทางท่องเที่ ยวให้กบั คนใน
ชุมชน และนักท่องเที่ยวต่อไป
แนวคิดในการทาโครงงาน
ในการจัดทาโครงงาน “ปฏิ ทินและคู่มือ
การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด สมุ ท รสาครในรู ปแบบ
หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ (E-Book)”เ พื่ อ กา ร
ประชาสั ม พันธ์ ผ่า นทางเว็บ ไซต์ส านัก งานการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด สมุ ท รสาคร คณะ
ผู ้ จ ั ด ท าได้ มี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล และงานวิ จ ั ย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.5 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book)
2.6 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เ พื่ อ จั ด ท า ป ฏิ ทิ น แ ล ะ คู่ มื อ
การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด สมุ ท รสาครในรู ปแบบ
หนังสื ออิ เล็ก ทรอนิ กส์ (E-Book) ขึ้ นเว็บ ไซต์
ส านั ก ง านก าร ท่ อ ง เที่ ย วแ ล ะ กี ฬ า จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จังหวัดสมุทรสาครได้มีการอัพเดตข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวในรู ปแบบนวัตกรรมใหม่ลงบนเว็บไซต์
และช่วยในการลดต้นทุนการผลิต
2. ใช้เป็ นข้อมูลและคู่มือในการเดินทาง
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครให้ได้รับ
ความสะดวก สบาย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ ว
วิธีดาเนินการ
1. ค้ น คว้า หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ส ถ า น ที่ พั ก ร้ า น อ า ห า ร ก า ร เ ดิ น ท า ง
ของจังหวัดสมุทรสาครจากในสานักงานและจาก
เว็บไซต์ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร

2. การสร้างงานออกแบบโดยใช้ Canva เป็ นการ
สร้ า งงานออกแบบออนไลน์ ที่ เ ปิ ดให้ใ ช้ฟ รี ใ น
เว็ บ ไซต์ www.canva.com เป็ นเครื่ องมื อ ที่
สามารถออกแบบงานให้สวยงามโดยโปรแกรมนี้
จะมี แ ม่ แ บบให้ เ ลื อ กใช้ ม ากมาย หรื อ สามารถ
ออกแบบงานในแบบของตน
3. การสร้างหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสร้างงาน
ออกแบบเสร็ จ แล้ว จะต้อ งแปลงไฟล์เ ป็ น PDF
ทั้งหมดทุกหน้ารวมเป็ นไฟล์เดียวกันจากนั้นสร้าง
หนัง สื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Book) โดยการใช้
Anyflip ซึ่ งเป็ นการสร้าง E-Book แบบออนไลน์
ที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ ว
4. นาผลงานลงเว็บไซต์สานักงานการท่องเที่ ย ว
และกีฬาจังหวัดสมุทรสาครในหมวดหมู่ E-Book
ของเว็บ ไซต์ส านัก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จังหวัดสมุทรสาคร
สรุ ปผลโครงงาน
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต่ วั น ที่
13 มกราคม 2563 – 30 เมษ าย น 2563 รว ม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกส่ งเสริ ม
ด้านการท่องเที่ยว ณ สานักงานการท่องเที่ยวและ
กี ฬ าจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จึ ง ท าให้ ท ราบถึ ง
รายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานจริ งของ
ทางส านัก งานทั้งในด้า นการท่องเที่ ย วและกี ฬ า
รวมไปถึ งงานในด้านเอกสารต่างๆ ตลอดจนการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านนอกสถานที่ ในบางครั้ ง ท าให้ไ ด้รับ
ความรู ้ แ ละข้อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ร้ า นอาหาร ที่ พ ัก และการเดิ น ทาง ทั้ง นี้ คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในรู ปแบบหนังสื อ

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (E-Book)” โ ด ย ก า ห น ด
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทาปฏิทินและคู่มือ
การท่องเที่ ยวในรู ปแบบหนังสื ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์
(E-Book) ที่เป็ นรู ปแบบนวัตกรรมใหม่ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึ งได้เล็งเห็ นว่า
การจัดทาปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวในรู ปแบบ
ใหม่ ที่ มี ค วามทัน สมัย จะเป็ นการสร้ า งความ
น่าเชื่อถือ และเป็ นประโยชน์ให้กบั ทางสานักงาน
การท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดสมุทรสาครและยัง
เป็ นการส่ ง เสริ ม ด้า นการท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด
โครงงานเล่มนี้จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
เว็บ ไซต์ ข องส านัก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จังหวัดสมุทรสาคร
https://samutsakhon.mots.go.th/ โดยได้ทาการ
เผยแพร่ ต้ งั แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน
2563 มีจานวนผู ท้ ี่เข้าถึ งและให้ความสนใจ 251
คน เป็ นผลสรุ ปเผยแพร่ ปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การ
ท่องเที่ ยวผ่า นทางเว็บ ไซต์ใ ห้กบั ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดสมุ ทรสาคร ซึ่ งผลการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ข้ อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
- ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
สมุ ทรสาครสามารถนาไปต่ อยอดในการศึ ก ษา
เพิ่มเติมข้อมูล เพื่อเผยแพร่ ผ่านทางช่ องทางอื่นๆ
ได้อีก
- การจัด ท าปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การท่ อ งเที่ ย วใน
รู ปแบบ(E-Book) มีการใช้ขอ้ มูลที่ค่อนข้างมาก
และละเอียด จึงต้องมีการวางแผนที่ดีและมีขอ้ มูล
ที่ถูกต้องชัดเจน

- ข้อ จ ากัด ในโครงงานคื อ ปฏิ ทิ น และคู่ มื อ การ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในรู ปแบบหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) จะเป็ นไฟล์ป ระเภท
PDF ซึ่งเป็ น E-Book ในรู ปแบบที่ไม่เสี ยง
ไม่มีวดิ ีโอประกอบ
- นาปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร ที่เป็ นไฟล์ประเภท PDF ส่ งให้กบั
ทางสานักงานนาไปพัฒนาต่อยอดได้ดียงิ่ ขึ้น
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