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บทคัดย่อ 
 

ส านัก งานการท่ อง เ ท่ี ยวและ กีฬาจังหวัดส มุทรสาคร  เ ป็นหน่วยงาน ท่ีท าหน้ า ท่ี                         
ในการส่งเสริมเพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูน่ ามาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว, กิจกรรม, ประเพณี และข่าวสารต่างๆ ตลอดจนมีการ
ประสานงานช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวและให้ขอ้มูลท่ีน่าสนใจผา่นทางเวบ็ไซต ์จากขอ้มูลเหล่าน้ีจึงท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจในแหล่งท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการให้ขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวจะมี
การน าเสนอในรูปแบบของแผน่พบั หรือหนงัสือ ซ่ึงท าจากกระดาษยอ่มท าใหเ้กิดความส้ินเปลือง       
 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซ่ึงเป็นหนงัสือ
ท่ีสามารถอ่านขอ้มูลผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ จึงน ามาจดัท าเป็นโครงงาน 
“ปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยการ
น านวตักรรมในรูปแบบใหม่ท่ีน าเสนอผ่านทาง (E-Book) ซ่ึงสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบ
ออนไลนไ์ดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และลดตน้ทุนในการผลิตจากเดิมท่ีมีการใชก้ระดาษท่ีมีตน้ทุนสูง ซ่ึง
มาช่วยในการพฒันาต่อยอดให้แก่ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครเพื่อน าไปใช้
ประชาสัมพนัธ์และเป็นคู่มือการเดินทางท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวต่อไป 
 
ค าส าคัญ : คู่มือการท่องเท่ียว, สมุทรสาคร, E-Book 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อผอ่นคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่              
โดยมีเง่ือนไขวา่ การเดินทางนั้นเป็นการเดินทางเพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัให้
เดินทาง อยา่งไรนั้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากประการหน่ึงท่ีท าให้
ประเทศไทยมีการเติบโตในทางเศรษฐกิจจึงมีรายไดท่ี้มาจากการท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจ านวน
มากกวา่แสนลา้นบาท (ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว, 2546) อีกทั้งอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
นั้นยงัส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ท าให้เกิดรายไดเ้ขา้สู่ชุมชนเกิดการจา้งงาน 
นอกจากน้ียงัมีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อท่ีสามารถรองรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้วา่จะเพิ่มข้ึนทุกปี 

จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นจังหวดัติดชายทะเลปากอ่าวแม่น ้ าท่าจีนท่ีมีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์มีความหลากหลายทางประเพณีและวฒันธรรม โดยเฉพาะการมีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญและกิจกรรมท่ีด าเนินกันมาอย่างต่อเน่ืองจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติอยา่งมากมาย ตลอดจนจงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัเล็กๆท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบั
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั 

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดัสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานโดย
หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าท่ีในด้านต่างๆ มีการปฏิบัติงานทั้ ง 2 ด้าน คือ 1.ด้านการ
ท่องเท่ียว 2.ดา้นกีฬา ทางส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครมีหนา้ท่ีส่งเสริม
และยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อพฒันาต่อยอดจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ดี
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนมีการช่วยประสานงานช่วยเหลือนักท่องเท่ียวช่วย
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ของทางจงัหวดัสมุทรสาครให้กบักลุ่มนกัท่องเท่ียว รวม
ไปถึงแนะน ากิจกรรม ประเพณี ข้ึนเวบ็ไซต ์ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัต่างๆ ของ
จงัหวดั และมีผูใ้หค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก  

การจัดท าปฏิ ทินและคู่ มือการท่อง เ ท่ียวจังหวัดสมุทรสาครในรูปแบบหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีวตัถุประสงคเ์พื่ออพัเดตขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวโดยการเผยแพร่ผา่น
ทางเวบ็ไซต์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีสามารถอ่านผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และในระบบออนไลน์ ท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว และลดตน้ทุนในการ
ผลิตจากการใช้กระดาษท่ีมีต้นทุนสูง ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงได้ตระหนักถึงความส าคญัของ
ปัญหาโดยคิดคน้และจดัท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในรูปแบบหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบนวตักรรมใหม่ท่ีเป็นการลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไป
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เพื่อทางส านักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครจะได้น าไปใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์และเป็นคู่มือการเดินทางท่องเท่ียวใหก้บัคนในชุมชน และนกัท่องเท่ียวต่อไป  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อจดัท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในรูปแบบ  

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ข้ึนเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร  

  1.3.2 ขอบเขตดา้นขอ้มูล สอบถามขอ้มูลต่างๆจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา  
 ไดรั้บขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ และเวบ็ไซตข์องส านกังาน  https://samutsakhon.mots.go.th/  

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 
2563 โดยมีการประชาสัมพนัธ์และโปรโมทผ่านทางเวบ็ไซต ์ระหวา่งวนัท่ี 31 มีนาคม ถึงวนัท่ี 30 
เมษายน 2563 

1.3.4 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครเป็นสกุลไฟล ์
PDF ท่ีน ามาจดัท าในรูปแบบนวตักรรมใหม่เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)โดยหนงัสือจะ
เปิดข้ึนในเวบ็ไซต์ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครท่ีสามารถใช้งานได้ทั้งใน
ระบบ Android และ ios  
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครไดมี้การอพัเดตขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบนวตักรรมใหม่ลงบนเวบ็ไซต ์และช่วยในการลดตน้ทุนการผลิต  

1.4.2 ใชเ้ป็นขอ้มูลและคู่มือในการเดินทางใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาครให้
ไดรั้บความสะดวกสบาย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) คือ หนังสือท่ีสร้างข้ึนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี

ลกัษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านทาง
หนา้จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีท าให้ผูอ่้านไดรั้บความ
สะดวก และรวดเร็วในการใช้งานมากยิ่งข้ึน เพื่อช่วยลดการพกพาหนงัสือในคร้ังละหลายๆเล่ม 
เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดตวั 

https://samutsakhon.mots.go.th/


 

 

บทที ่2  

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

     ในการจดัท าโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)”  เพื่อการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสมุทรสาคร คณะผูจ้ดัท าไดมี้การศึกษาขอ้มูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.5 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
2.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดัสมุทรสาคร 
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฏีเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

ความหมายของการท่องเทีย่ว 

 ผูเ้ช่ียวชาญและนกัวชิาการดา้นการท่องเท่ียวใหค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวด้งัน้ี 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(2545) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นค าท่ีมี

ความหมายกวา้งขวางครอบคลุม เป็นการเดินทางเพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ การเล่นกีฬา การติดต่อ

ธุรกิจ ตลอดจนการเยีย่มเยอืนญาติพี่นอ้ง 

 สหพนัธ์องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of Official 

Travel Organization หรือ IUOTO) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียววา่ จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียว

ท่ีมีเง่ือนไข ตามหลกัสากลดงัต่อไปน้ี คือ (Goeldner & Ritchir,2006) 

1.) ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัเดิมไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 

2.) ตอ้งเป็นการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยความสมคัรใจ 

3.) ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหา

รายได ้
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สมชาติ อู่อน้ (2552) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า การท่องเท่ียวหมายถึงการ

เคล่ือนยา้ยของผูค้นจากแห่งหน่ึงไปสู่อีกแห่งหน่ึง ซ่ึงรวมไปถึงการเดินทางภายในประเทศและการ

เดินทางระหวา่งประเทศ นอกจากน้ีการเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการ

กีฬา เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องก็นบัเป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน โดยใน

หลกัเกณฑค์วามหมายก าหนดไดโ้ดยเง่ือนไข 3 ประการ ดงัน้ี 

1. การเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 

2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

3. เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆท่ีมิใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้

องคก์รการท่องเท่ียวโลก ไดก้ าหนดความหมายของการท่องเท่ียว ไวใ้นปี พ.ศ. 2506 วา่ คือ

การเดินทางท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี คือ การเดินทางจากสถานท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ

ดว้ยความสมคัรใจ การเดินทางดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้ 

นิศา ชชักุล (2550) กล่าววา่ การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึง

ไปยงัอีกจุดหน่ึง ซ่ึงนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัสามประการ คือ 

การเดินทาง การคา้งแรม และการรับประทานอาหารนอกบา้น 

 

รูปแบบการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวในประเทศไทยไดมี้พฒันาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมยัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ              

กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน คร้ังทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ซ่ึงในคร้ังนั้นการท่องเท่ียว

ในประเทศไทย ยงัเป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมธรรมชาติและสถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีส าคญัใน

ประเทศไทยท่ีสร้างข้ึนโดยชาวต่างชาติท่ีมาประเทศไทย และเม่ือ 10 ปี ท่ีผ่านมาทางองค์การ

ท่องเท่ียวโลก (www.unwto.org) ไดมี้การก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 1.) 

รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)  2.) รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่ง

วฒันธรรม  (cultural based tourism) 3.) รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest 

tourism)  ซ่ึงแต่ละรูปแบบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ  (natural based tourism)  

1.1 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศต่างๆ โดยมีความรับผิดชอบ

และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมเพื่อช่วยท าให้เกิดจิตส านึกท่ีดีต่อการรักษาระบบ

นิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

1.2 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวอย่างมี

ความรับผดิชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลดว้ยการมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล ซ่ึงมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใตก้าร

จดัการส่ิงแวดลอ้มและการจดัการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการ

รักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

1.3 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ี

เป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงคโ์พรง  ถ ้าน ้ าลอด  ถ ้าหินงอกหินยอ้ย เพื่อดูความงามของภูมิทศัน์ท่ี

มีความแปลกของการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีโลก ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และฟอสซิล 

ไดค้วามรู้ไดมี้ประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการ

รักษาสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

1.4 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro-tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพื้นท่ี

เกษตรกรรม สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์ และเล้ียงสัตว์เพื่อช่ืนชมความสวยงาม 

ความส าเร็จและเพลิดเพลินในสวนเกษตรไดค้วามรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ 

มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น 

 

2.  รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม  (cultural based tourism)  

2.1  การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (historical tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไป

ในแหล่งท่องเท่ียวทางด้านโบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นประวติัศาสตร์ เพื่อศึกษาและ

เพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว ไดรั้บความรู้ รวมทั้งไดรั้บความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และความ

เป็นมาในทอ้งถ่ินบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกท่ีมีคุณค่าทาง

วฒันธรรม รวมไปถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นควรมีส่วนร่วมต่อการ

จดัการในแหล่งท่องเท่ียว 

2.2  การท่องเท่ียวชมวฒันธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึง 

การเดินทางไปท่องเท่ียวเพื่อชมงานประเพณีท่ีส าคญัของชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงไดม้าซ่ึงความ
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เพลิดเพลินใจ สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดจนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัความเช่ือ การเคารพพิธีกรรม

ต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีความ

รับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มโดย

ท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นควรมีส่วนร่วมต่อการจดัการในแหล่งท่องเท่ียว 

     2.3 การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (rural tourism / village tourism)  หมายถึง การเดินทาง

ท่องเท่ียวในหมู่บา้นชนบทท่ีมีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษมีความ

โดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูเก่ียวกบัภูมิปัญญาพื้นบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรมของ

ทอ้งถ่ินโดยมีความรับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรม รวมไปถึงการรักษา

สภาพแวดลอ้มโดยท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นควรมีส่วนร่วมในการจดัการในแหล่งท่องเท่ียว 

3.  รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ  (special interest tourism)  

3.1 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ

และแหล่งวฒันธรรมเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจและไดเ้รียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ ไดรั้บ

ความต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินในความรู้ต่อการรักษาคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีจิตส านึกต่อการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินซ่ึงประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นควรมีส่วนร่วมในการจดัการการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  

3.2 การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) หมายถึง การเดินทาง

ท่องเท่ียวเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียนความรู้ดา้นปรัชญาทางศาสนา และสัจธรรมแห่งชีวิต มีการฝึก

ท าสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ และไดป้ระสบการณ์ความรู้ใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน     

มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นควรมี

ส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื  

3.3 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)  

หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่วฒันธรรมของชาวบา้น วฒันธรรม

ของชนกลุ่มนอ้ย หรือชนเผา่ต่างๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย หมู่บา้นชาวกูย หมู่บา้น

ชาวกะเหร่ียงหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและ

คุณภาพชีวติท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยประชาชนใน

ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

3.4 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (sports tourism)หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาตาม

ความถนดัความสนใจในประเภทกีฬา เช่น กอล์ฟ ด าน ้ า ตกปลา สนุกเกอร์ กระดานโตค้ล่ืน สกีน ้ า 

เป็นตน้ ให้ได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ ได้รับประสบการณ์ท่ีดีและความรู้
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ใหม่ๆ มากข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

โดยประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นควรมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

3.5 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (adventure travel) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงั

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวแลว้ไดรั้บความสนุกสนาน

ต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั มีความทรงจ าท่ีดี ความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 

3.6  การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (incentive travel) หมายถึง การจดัการน าเท่ียวให้แก่กลุ่ม

ลูกคา้ของบริษทั ท่ีประสบความส าเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินคา้นั้นๆ ตามเป้าหมายหรือ

เกินเป้าหมาย  

3.7 การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE) หมายถึง M=meeting/I=incentive/C=conference                                

/ E=exhibition) เป็นการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของผูท่ี้จดัประชุม มีรายการจดัน าเท่ียวก่อนการ

ร่วมประชุม (pre-tour) และการจดัรายการน าเท่ียวหลงัการร่วมประชุม (post-tour) ซ่ึงมีการจดั

รายการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ไปทัว่ประเทศ เพื่อบริการให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยตรง หรือ

ส าหรับผูท่ี้ร่วมเดินทางกับ ผูป้ระชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเท่ียววนัเดียว หรือ

รายการเท่ียวพกัคา้งแรม 2 - 4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเท่ียว 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย

ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเอง และข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางสังคม

และวฒันธรรมรวมไปถึงสภาพแวดลอ้ม ผลของการท่องเท่ียวจะเกิดมิติในแง่บวกหรือลบข้ึนอยูก่บั

นกัท่องเท่ียววา่มีพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งไร (วารัชต ์มธัยมบุรุษ,  ม.ป.ป.) 
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2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 

จิรศกัด์ิ บริบูรณ์ (ม.ป.ป.)ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างกลุ่มบุคคล ทุกคนทุกองค์กร สามารถใช้การประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้

ภารกิจหลกัเป็นไปอยา่งราบร่ืน ลดทอนปัญหาอุปสรรคลงใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได ้มีทฤษฎีและ

ต าราเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์กล่าวไวม้ากมายทั้งในและต่างประเทศ จึงไดส้รุปและเรียบเรียง 

เพื่อสะดวกส าหรับการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

 

ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 

ประเภทของการประชาสัมพนัธ์โดยทัว่ไปการประชาสัมพนัธ์อาจแบ่งตามลกัษณะงาน

กวา้งๆได ้2 ประเภท คือ  

1. การประชาสัมพนัธ์ภายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้างความเขา้ใจและ

ความสัมพนัธ์อนัดีกบักลุ่มบุคคลภายในสถาบนัเอง อนัได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ี เสมียน พนักงาน 

ลูกจา้ง ตลอดจนถึงนกัการภารโรง คนขบัรถภายในองคก์ารสถาบนั ให้เกิดมีความรักใคร่ปรองดอง 

สามคัคีกนัในหมูเ่พื่อนร่วมงานและบุคคลภายในองคก์ารสถาบนั รวมทั้งในดา้นการมีส่วนส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างขวญั และก าลงัใจ ตลอดจนมีความจงรักภกัดี (Loyalty) ต่อองคก์ารสถาบนั 

 การประชาสัมพนัธ์ภายในนั้นจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก การประชาสัมพนัธ์ภายนอก

องค์การสถาบันจะเกิดผลท่ีดีไปไม่ได้หากการประชาสัมพนัธ์ภายในองค์การสถาบันยงัไม่มี

ประสิทธิภาพและยงัมีจุดบกพร่อง เพราะความสัมพนัธ์อนัดีท่ีเกิดภายในหน่วยงานนั้นจะส่งผล

กระทบไปถึงการสร้างความสัมพนัธ์ภายนอกอีกดว้ย และในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีภายใน

หน่วยงานยงัคงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ และในการด าเนินงานขององค์การสถาบนั

เป็นไปดว้ยความราบร่ืน มีความคล่องตวั และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย รวมทั้งพนกังาน และ

ลูกจา้งภายในสถาบนัมีความเขา้ใจในนโยบาย และการด าเนินงานของสถาบนัเป็นอยา่งดีก็จะเป็น

ก าลงัส าคญัในการสร้างประสิทธิภาพแก่การประชาสัมพนัธ์ภายนอกไดอี้กดว้ย  

ส าหรับส่ือและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ภายในนั้น อาจใชก้ารติดต่อส่ือสารดว้ย

วาจาแบบซ่ึงหน้า (Face of Face) หรืออาจใชส่ิ้งพิมพภ์ายในองคก์าร (House Journal) ช่วย เช่น 

หนงัสือภายใน, หนงัสือประทบัตรา เป็นตน้  
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2. การประชาสัมพนัธ์ภายนอก (External Public Relations) คือ การสร้างความเขา้ใจ และ 

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ อนัไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไป และประชาชนท่ี

องค์การสถาบันเก่ียวข้อง เช่น ผู ้น าในด้านความคิดเห็น ผูน้ าชุมชนท้องถ่ิน ลูกค้า ผูบ้ริโภค 

ตลอดจนชุมชนในพื้นท่ีใกลเ้คียง ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มประชาชนดงักล่าวได้เกิดความรู้ความเขา้ใจ

ภายในตวัสถาบนัและใหค้วามร่วมมือแก่สถาบนัเป็นอยา่งดี ในการประชาสัมพนัธ์ภายนอกองคก์าร             

ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนท่ีมีกลุ่มขนาดใหญ่หรือจ านวนมาก จึงอาจใช้เคร่ืองมือส่ือสาร

ต่างๆ เขา้มาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนดว้ย อนัไดแ้ก่ ส่ือมวลชน (Mass Media) เช่น 

หนังสือพิมพ์,วิทยุกระจายเสียง,วิทยุโทรทัศน์,ภาพยนตร์ ส่ือต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบนัองค์การ 

สถาบนัต่างๆ ก็นิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือสารมวลชนเหล่าน้ีเขา้มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์ 

 

วตัถุประสงค์เฉพาะของการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน สถาบัน องค์การต่างๆ 

1. เพื่ออธิบายถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ การด าเนินงาน และประเภทของการด าเนินธุรกิจของ
หน่วยงานนั้นๆ ใหก้บักลุ่มประชาชนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

 
2. เพื่ออธิบายใหฝ่้ายบริหารหรือฝ่ายจดัการ(Management)ไดท้ราบถึงทศันคติ มติ หรือ 
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงาน 
 
3. เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าและคน้หาจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อป้องกนัปัญหายุ่งยากท่ีเกิดข้ึนภายใน
หน่วยงาน 

 
4. เพื่อให้ประชาชนยอมรับ ซ่ึงถา้เป็นหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษทัห้างร้าน เพื่อให้ลูกคา้
ยอมรับในบริษทัตน รวมทั้งยอมรับในผลิตภณัฑ์และบริการท่ีบริษทัจ าหน่ายอยู่ ทั้งมีส่วนเพิ่ม
ปริมาณการขายทางออ้ม 

 
5. เพื่อท าหนา้ท่ีขจดัปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงาน 
 
6.  เพื่อแนะน าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการจัดการเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อความเจริญกา้วหนา้และช่ือเสียงท่ีดีของหน่วยงาน 
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2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วยทุกส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภณัฑ์ของ

กิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังท่ีรู้จักกันว่าคือ “4Ps” อันได้แก่ 

ผ ลิ ต ภัณฑ์  (Product) ร า ค า , (Price) สถ าน ท่ี จัด 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 วงษม์ณฑา (2542) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

มีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ

ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าสินค้ามีความคุ้มค่า รวมทั้งมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้ มีการสร้างความ    

จูงใจเพื่อใหลู้กคา้เกิดความชอบในตวัสินคา้และเกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) กล่าวว่า ตวัแปรหรือส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) เป็นส่ิง

กระตุน้ในทางการตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ

พฤติกรรมการซ้ือของลูกค้า คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ

ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอย่างกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ือง

เหล่าน้ีแลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกวา่ ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเพื่อให้

ผูบ้ริโภคท่ีไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่าง

ของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 

หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณาประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี

แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัก็จะท าให้ผูบ้ริโภควิเคราะห์สินค้า

เช่นกนั สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีอิทธิพลต่อการ

ซ้ือดว้ย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการประเมิน

ทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ราคาต ่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคา

น้อย ลดตน้ทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ ส าหรับการตดัสินใจอย่าง
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กวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง

ส าหรับสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็นหรือฟุ่มเฟือยท่ีมีราคาสูง ไม่ท าให้ความตอ้งการในการซ้ือลดลง ตลอดจน

ราคานบัวา่เป็นส่ิงประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงมีการติดตามดว้ยการซ้ือ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนกัการตลาด

ในการท าให้มีผลิตภณัฑ์ไวพ้ร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ์ แน่นอนว่า

สินคา้ท่ีมีจ  าหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะท าให้ลูกคา้น าไปประเมินประเภทของช่องทางท่ี

น าเสนอซ่ึงอาจเกิดอิทธิพลในดา้นการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ์ เช่น สินคา้ท่ีมีของแถมในร้าน

เคร่ืองส าอางยอดนิยมของห้างสรรพสินคา้ท าให้สินคา้มีช่ือเสียงมากกวา่น าไปใชบ้นชั้นวางของใน

หา้งสรรพสินคา้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด

สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัการตลาด

ส่งไปอาจเตือนใจใหผู้บ้ริโภครู้วา่ตนเองมีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

ได ้สามารถส่งมอบต่อลูกคา้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัวา่

การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง 

 

 

ภาพท่ี 2.3.1 ส่วนประสมทางการตลาด 

ท่ีมา : http://wcharnpassion.blogspot.com/2016/04/1.html 

http://wcharnpassion.blogspot.com/2016/04/1.html
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2.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

        การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะท าใหส้ามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความ 

พึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการคน้หาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของการ

ด าเนินธุรกิจมากข้ึน ส่ิงส าคญัคือมีส่วนช่วยในการพฒันาตลาดและมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ดี

ยิ่งข้ึน ตลาดในปัจจุบนัถือว่าผูบ้ริโภคเป็นท่ีหน่ึงซ่ึงมีความส าคญักบันกัธุรกิจเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี

จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียดถึงสาเหตุของการซ้ือ การ

เปล่ียนแปลงการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ฯลฯ จะช่วยให้ผูบ้ริหารทายใจหรือเดาใจกลุ่มผูบ้ริโภคของ

กิจการไดถู้กตอ้งวา่กลุ่มผูบ้ริโภคเหล่านั้นตอ้งการอะไร มีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร แรงจูงใจในการ

ซ้ือเกิดจากอะไร แหล่งขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคน ามาตดัสินใจซ้ือคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด  

 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือ พฤติกรรมการ

ตดัสินใจ การซ้ือ การใช ้และการประเมินผลการใชสิ้นคา้หรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความส าคญั

ต่อการซ้ือสินคา้และบริการทั้งปัจจุบนัและในอนาคต 

สุปัญญา ไชยชาญ (2550) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ีแสดงออก

ทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

สุวฒัน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สวนพลู (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง            

ความตอ้งการ ความคิด การกระท า การประเมินผล การตดัสินใจซ้ือ และการใช้สินคา้หรือบริการ

ของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองในความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ 

ธนกฤต วนัต๊ะเมล์ (2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการ

ค้นหาการซ้ือ การใช้ การประเมิน และการก าจดัทิ้งซ่ึงสินค้า บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ของ

ผูบ้ริโภค 

ชูชยั สมิทธิไกร (2554) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของผูบ้ริโภคหรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งในการเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือใช้

(Dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน 
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2.5 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book)  

ความหมายของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 

ปณิตา วรรณพิรุณ (2542) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ไวว้่า "หนงัสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือท่ีจดัท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องพิมพ์เน้ือหาสาระของ

หนงัสือบนกระดาษหรือจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดอ่านไดจ้ากจอภาพ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เหมือนกับเปิดอ่านจากหนังสือโดยตรง แต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี

ความสามารถมากมาย เช่น ขอ้ความภายในหนงัสือสามารถเช่ือมโยงกบัขอ้ความภายในหนงัสือเล่ม

อ่ืนได ้โดยเพียงแค่ผูอ่้านกดเมาส์ในต าแหน่งท่ีสนใจแลว้โปรแกรม Browses จะท าหน้าท่ีดึงขอ้มูลท่ี

เช่ือมโยงมาแสดงใหอ่้านหนงัสือต่อไดท้นัที" 

 ไพฑูรย ์สีฟ้า (2559) ไดก้ล่าว "อีบุ๊ค"(eBook, EBook, eBook) เป็นค าภาษาต่างประเทศยอ่

มาจากค าวา่ electronic book หมายถึง หนงัสือท่ีสร้างข้ึนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลกัษณะเป็น

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกัจะเป็นแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านหน้า

จอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ คุณลกัษณะของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ

เช่ือมโยงจุดไปยงัส่วนต่างๆ ของหนังสือเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพนัธ์และได้ตอบกับ

ผูเ้ขียนไดน้อกจากนั้นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวแบบทดสอบ 

และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ตามตอ้งการออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ อีกประการหน่ึงท่ีส าคญัคือ 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงขอ้ความให้ทนัสมยัตลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีไม่มีใน

หนงัสือธรรมดาทัว่ไป 

 จากการใหค้วามหมายของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จากนกัวชิาการท่ีกล่าวขา้งตน้คณะผูจ้ดัท า

จึงสรุปไดว้า่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นหนงัสือท่ีแตกต่างจากหนงัสือทัว่ไปท่ีสามารถแสดงผล

ขอ้มูล ไดห้ลากหลายไม่วา่จะเป็นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ ตลอดจนสามารถเช่ือมโยง

ขอ้มูลได ้อีกทั้งสามารถปรับปรุงและแกใ้หท้นัสมยัไดต้ลอดเวลา 
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2.5.1 ตารางความแตกต่างของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) , ไฟล์PDF , และหนังสือทัว่ไป 

หนงัสือ Electronic Book  E-Book  ไฟล ์PDF หนงัสือทัว่ไป 

หนงัสือ E-Book ไม่ใชก้ระดาษ ไฟล ์PDF สามารถสัง่พิมพห์รือ
อ่านบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ได ้
(ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชง้าน) 

หนงัสือทัว่ไป ใชก้ระดาษ 

หนงัสือ E-Book สามารถสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวได ้

ไฟล ์PDF ไม่สามารถสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวได ้

หนงัสือทัว่ไป มีขอ้ความและ
ภาพประกอบธรรมดา 

หนงัสือ E-Book สามารถใส่เสียง
ประกอบได ้

ไฟล ์PDF ไม่มีเสียงประกอบ หนงัสือทัว่ไป ไม่มีเสียงประกอบ 

หนงัสือ E-Book สามารถแกไ้ขและ
ปรับปรุงขอ้มูลได ้Update ไดง่้าย 

ไฟล ์PDF แกไ้ขและปรับปรุงได้
ค่อนขา้งยาก 

หนงัสือทัว่ไป แกไ้ขปรับปรุงได้
ยาก 

หนงัสือ E-Book สร้างจุดเช่ือมโยง 
(Link ) ออกไปเช่ือมต่อกบัขอ้มูล
ภายนอกได ้

ไฟล ์PDF สมบูรณ์ในตวัเอง หนงัสือทัว่ไป สมบูรณ์ในตวัเอง 

หนงัสือ E-Book มีการผลิตหนงัสือต ่า 
และประหยดั 

ไฟล ์PDF มีการผลิตหนงัสือต ่า 
ไฟลส์ามารถเปิดใชง้านผา่น
อินเทอร์เน็ตได ้

หนงัสือทัว่ไป ตน้ทุนการผลิตสูง 

หนงัสือ E-Book ไม่มีขอ้จ ากดัในการ
พิมพ ์สามารถท าส าเนาไดง่้ายไม่มี
ขอ้จ ากดั 

ไฟล ์PDF ไม่มีขอ้จ ากดัในการ
พิมพ ์สามารถท าส าเนาไดง่้ายไม่มี
ขอ้จ ากดั 

หนงัสือทัว่ไป มีขีดจ ากดัในการ
จดัพิมพ ์

หนงัสือ E-Book ตอ้งอ่านดว้ย
โปรแกรมผา่นทางหนา้
จอคอมพิวเตอร์ 

ไฟล ์PDF ตอ้งอ่านดว้ยโปรแกรม
ผา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

หนงัสือทัว่ไป เปิดอ่านจากเล่ม 

หนงัสือ E-Book สามารถสัง่พิมพ ์
(Print) ได ้

ไฟล ์PDFสามารถสัง่พิมพ ์
(Print)ได ้

หนงัสือทัว่ไป อ่านไดอ้ยา่งเดียว 

หนงัสือ E-Book 1 เล่ม สามารถอ่าน
พร้อมกนัไดจ้ านวนมาก (บนออนไลน์
อินเทอร์เน็ต) 

ไฟล ์PDF 1 ไฟลส์ามารถเปิดพร้อม
กนัไดจ้ านวนมาก (บนออนไลน์
อินเทอร์เน็ต) 

หนงัสือทัว่ไป อ่านไดที้ละ1คน
ต่อ1เล่ม 

หนงัสือ E-Book พกพาสะดวกไดค้ร้ัง
ละจ านวนมากในรูปแบบของไฟล์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ใน Handy Drive 
หรือ CD 

ไฟล ์PDF ใชง้านสะดวกไม่ใช้
พ้ืนท่ีในการพกพาเพราะเป็น
รูปแบบไฟลค์อมพิวเตอร์ 

หนงัสือทัว่ไป พกพาล าบากตอ้ง
ใชพ้ื้นท่ี 

หนงัสือ E-Book เป็นนวตักรรมท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ไฟล ์PDF ใชท้รัพยากรการจดัพิมพ์
นอ้ยเน่ืองจากไฟลส์ามารถอ่านผา่น
ทางอินเทอร์เน็ตได ้

หนงัสือทัว่ไป ตอ้งใชท้รัพยากร
ในการจดัพิมพ ์
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ประเภทของหนังสือ  

จิระพนัธ์ เดมะ (2545) ไดแ้บ่งประเภทของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 10 ประเภท 

ดงัน้ี 

1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนงัสือต ารา (Textbooks)  

     เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการแปลงขอ้มูลจากตวัเล่มหนงัสือเป็นสัญญาณดิจิทลั และ

เพิ่มศกัยภาพการน าเสนอและการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูอ่้านกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้

ศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การเปิดหน้าหนงัสือการสืบคน้ การคดัเลือกขอ้ความท่ี

ตอ้งการ 

 

2. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนงัสือเสียง (Talking Books) 

     เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเสียงอ่านเม่ือเปิดหนงัสือ เหมาะส าหรับหนงัสือเด็กเร่ิมเรียน

หรือหนงัสือฝึกออกเสียง หรือฝึกพูด เน้นคุณลกัษณะดา้นการน าเสนอเน้ือหาท่ีเป็นตวัอกัษรและ

เสียง นิยมใชก้บักลุ่มผูอ่้านท่ีมีระดบัดา้นการฟังหรือการอ่านค่อนขา้งต ่า เหมาะส าหรับการเร่ิมตน้

เรียนภาษาของเด็กๆ หรือผูท่ี้ก าลงัฝึกภาษาท่ีสอง หรือฝึกภาษาใหม่ เป็นตน้ 

 

3. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนงัสือภาพน่ิงหรืออลับั้มภาพ (Static Picture Books)  

     เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเนน้การจดัเก็บ และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของภาพน่ิงหรือ

อลับั้มภาพเป็นหลกั เสริมดว้ยการน าศกัยภาพของคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการน าเสนอ เช่น การเลือก

ภาพท่ีตอ้งการ การขยายหรือย่อขนาดของภาพหรือตวัอกัษร การส าเนาหรือการถ่ายโอนภาพ การ

แต่งเติมภาพการเลือกเฉพาะส่วนของภาพ(cropping)หรือเพิ่มข้อมูลเช่ือมโยงภายใน(Linking 

information) เช่น เช่ือมขอ้มูลอธิบายเพิ่มเติม เช่ือมขอ้มูลเสียงประกอบ 

 

4. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนงัสือภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books) 

     เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเนน้การน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบภาพวีดิทศัน์ (Video Clips) 

หรือภาพยนตร์สั้ น ๆ (Films Clips) ผนวกกับข้อมูลสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปตวัหนังสือ (Text 

Information) ผูอ่้านสามารถเลือกชมศึกษาขอ้มูลได ้ส่วนใหญ่นิยมน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นเหตุการณ์

ประวติัศาสตร์หรือเหตุการณ์ส าคญั เช่น ภาพเหตุการณ์สงครามโลก ภาพการกล่าวสุนทรพจน์ของ

บุคคลส าคญัๆของโลกในโอกาสต่างๆ ภาพเหตุการณ์ความส าเร็จหรือสูญเสียของโลก 

 



16 
 

 

5. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบส่ือประสม (Multimedia)  

      เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเน้นเสนอขอ้มูลเน้ือหาสาระในลกัษณะแบบส่ือผสมระหวา่ง

ส่ือภาพ (Visual Media)ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวกบัส่ือประเภทเสียง (Audio Media)  

ในลกัษณะต่างๆ ผนวกกบัศกัยภาพของคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆท่ีกล่าว

มาแลว้ 

 

6. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนงัสือส่ือหลากหลาย (Polymedia books)  

     เป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือประสม 

แต่มีความหลากหลายในดา้นความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้มูลภายในเล่มท่ีบนัทึกในลกัษณะต่าง ๆ เช่น

ตวัหนงัสือภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงดนตรี และอ่ืนๆ 

 

7. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนงัสือเช่ือมโยง (Hypermedia Books)  

     เป็นหนงัสือท่ีมีคุณลกัษณะสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระภายในเล่ม (Internal Information 

Linking) ซ่ึงผูอ่้านสามารถคลิกเพื่อเช่ือมไปสู่เน้ือหาสาระท่ีออกแบบเช่ือมโยงกันภายในการ

เช่ือมโยงเช่นน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบับทเรียนโปรแกรมแบบแตกก่ิง (Branching Programmed 

Instruction) นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งเอกสารภายนอก (External or Information 

Sources) เม่ือเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 

 

 8. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบหนงัสืออจัฉริยะ (Intelligent Electronic Books)  

     เป็นหนงัสือประสม แต่มีการใชโ้ปรแกรมชั้นสูงท่ีสามารถมีปฏิกิริยา หรือปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูอ่้านเสมือนหนงัสือมีสติปัญญา (อจัฉริยะ) ในการไตร่ตรอง หรือคาดคะเนในการโตต้อบหรือมี

ปฏิกิริยากบัผูอ่้าน 

 

9. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะแบบส่ือหนงัสือทางไกล (Telemedia Electronic Books)  

     มีคุณลกัษณะหลกัต่างๆ คลา้ยกบั Hypermedia Electronic Books แต่เนน้การเช่ือมโยงกบั

แหล่งขอ้มูลภายนอกผา่นระบบเครือข่าย (Online Information Sources) ทั้งท่ีเป็นเครือข่ายเปิดและ

เครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย 
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10. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนงัสือไซเบอร์สเปซ (Cyberspace Books)  

     มีลกัษณะเหมือนกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลายๆ แบบท่ีกล่าวมาแล้วผสมกนั สามารถ

เช่ือมโยงแหล่งข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก สามารถน าเสนอข้อมูลในระบบส่ือท่ี

หลากหลาย และสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่้านไดห้ลากหลาย 

 

ประเภทของไฟล์หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 

ประเภทของไฟล์ E-Book 

ปิยะพงษ ์อคัรธรรม (2558) ไดมี้การแบ่งประเภทของไฟลไ์วด้งัน้ี 

 

ผูผ้ลิตสามารถเลือกสร้าง E-Books ได ้4 รูปแบบ คือ 

 Hyper Text Markup Language (HTML) 

 Portable Document Format (PDF) 

 Peanut Markup Language (PML) 

 Extensive Markup Language (XML) 

 

รายละเอยีด ความแตกต่างของไฟล์แต่ละประเภท 

                HTML : เป็นรูปแบบท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด HTML เป็นภาษามาร์กอปั (Markup 

language)ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเวบ็เพจ หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเรียกดูผ่านทางเวบ็Browserเร่ิม

พฒันาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ส าหรับภาษา SGML ในปัจจุบนั HTML เป็น

มาตรฐานหน่ึงของ ISO ซ่ึงจดัการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบนั ทาง W3C 

ผลกัดนัรูปแบบของ HTML แบบใหม่ท่ีเรียกวา่ XHTML ซ่ึงเป็นลกัษณะของโครงสร้าง XML แบบ

หน่ึงท่ีมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบท่ีมาตรฐานกวา่ มาทดแทน

ใช ้HTML รุ่น 4.01 ท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั HTML ยงัคงเป็นรูปแบบไฟล์อยา่งหน่ึง ส าหรับ .html 

และ ส าหรับ .htm ท่ีใชใ้นระบบปฏิบติัการท่ีรองรับรูปแบบนามสกุล 3 ตวัอกัษร 
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PDF :  ไฟล์ประเภท PDF หรือ Portable Document Format ถูกพฒันาโดย Adobe System 

Inc เพื่อจดัเอกสารให้อยูใ่นรูปแบบท่ีเหมือนเอกสารพร้อมพิมพ ์ไฟล์ประเภทน้ีสามารถใชง้านได ้

ในระบบปฏิบติัการจ านวนมากและรวมถึงอุปกรณ์ E-Book Reader ของ Adobe ดว้ยเช่นกนั และ

ยงัคงลกัษณะเอกสารเหมือนตน้ฉบบั เอกสารในรูปแบบ PDF สามารถจดัเก็บ ตวัอกัษร รูปภาพ รูป

ลายเส้น ในลกัษณะเป็นหน้าหนงัสือ ตั้งแต่หน่ึงหน้า หรือหลายพนัหน้าไดใ้นแฟ้มเดียวกนั PDF 

เป็นมาตรฐานท่ีเปิดใหค้นอ่ืนสามารถเขียนโปรแกรมมาท างานร่วมกบั PDF ได ้

                การใชง้านแฟ้มแบบ PDF เหมาะสมส าหรับงานท่ีการแสดงผลให้มีลกัษณะเดียวกนักบั

ตน้ฉบบั ซ่ึงแตกต่างกบัการใชง้านรูป Browser แบบอ่ืน เช่น HTML การแสดงผลของ HTML จะ

แตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมท่ีใช ้และจะแสดงผลต่างกนัถา้ใชค้อมพิวเตอร์ต่างกนั 

   

PML : พฒันาโดย Peanut Press เพื่อใชส้ าหรับสร้าง E-Books โดยเฉพาะ อุปกรณ์พกพา

ต่างๆ ท่ีสนบัสนุนไฟลป์ระเภท PML น้ีจะสนบัสนุนไฟลน์ามสกุล .pdb ดว้ย 

 

 XML : ส าหรับการใชง้านทัว่ไป พฒันาโดย W3C โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเป็นส่ิงท่ีเอาไว้

ติดต่อกนัในระบบท่ีมีความแตกต่างกนั (เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ม่ีมีระบบปฏิบติัการคนละตวั หรือ

อาจจะเป็นคนละโปรแกรมประยกุตท่ี์มีความสามารถในการส่ือสารขอ้มูลถึงกนั) ซ่ึงเป็นพื้นฐานใน

การคิดคน้และสร้างภาษามาร์กอปั (Markup language) ดว้ยความเฉพาะทางอีกขั้นหน่ึง ซ่ึง XML 

ไดพ้ฒันามาจาก SGML โดยเปล่ียนแปลงให้เกิดความซับซ้อนน้อยลง XML เพื่อใช้แลกเปล่ียน

ข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีความแตกต่างกัน ซ่ึงเน้นการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านทางโลก

ออนไลน์ XML นบัเป็นภาษาพื้นฐานทัว่ไปให้กบัภาษาอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย (ตวัอยา่งเช่น Geography 

Markup Language (GML), Physical Markup Language (PML), RDF/XML, SVG, RSS, MathML, 

MusicXML , XHTML และ cXML) ซ่ึงอนุญาตให้โปรแกรมแกไ้ขและท างานกบัเอกสารโดย         

ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในภาษานั้นมาก่อน 

 

คณะผูจ้ดัท าได้ใช้รูปแบบไฟล์ท่ีเป็นประเภทไฟล์ PDFในการจดัท าโครงงานน้ีเพื่อคง

ลกัษณะของเอกสารให้ตรงตามตน้ฉบบัมากท่ีสุดในเร่ืองของการจดัเก็บ ตวัอกัษร รูปภาพ รูป

ลายเส้น การตกแต่ง และไฟล์ PDF สามารถช่วยให้งานมีความละเอียดคมชดั อีกทั้งไฟล์ PDF นั้น

สามารถป้องกนัการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ของปลายทางได ้
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ข้อจ ากดัของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book)  

                เน่ืองจากอาจเกิดปัญหากบัการลง Hardware หรือ Software ใหม่หรือแทนท่ีอนัเก่า  

ดงันั้นจึงตอ้งมีโปรแกรมและเคร่ืองมือในการอ่ืน คือ Hardware ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืนๆ พร้อมทั้งระบบติดตั้งระบบปฏิบติัการหรือ Software ท่ีใชอ่้าน

ขอ้ความต่างๆ ตวัอยา่งเช่น Organizer แบบพกพา Pocket PC หรือ PDA เป็นตน้  

การดึงขอ้มูล E-Book ซ่ึงจะอยู่บนเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการทางดา้นน้ีมาอ่านก็จะใช้วิธีการ Download 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมิใช่ว่า Hardware ทุกชนิดจะอ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ได ้เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของชนิดไฟล์บางประเภท ซ่ึงตอ้งมีการแกปั้ญหาดว้ยการน า 

Software บางตวัมาช่วย ส าหรับ Software ท่ีใช้งานกบั E-Book ในปัจจุบนัมีสองประเภทคือ 

Software ท่ีใชอ่้านขอ้มูลจาก E-Book และ Software ท่ีใชเ้ขียนขอ้มูลออกมาเป็น E-Book นอกจากน้ี

ผูใ้ชต้อ้งมีการดูแลไฟล์ให้ดีไม่ให้เสียหรือสูญหายค านึงเสมอวา่การอ่านอาจเกิดอนัตรายต่อสายตา 

E-Book น้ี ไม่เหมาะกบับาง format เช่น รูปวาด รูปถ่าย แผนท่ีใหญ่ เป็นตน้ 

 

ประโยชน์ของหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book)   

วภิาภรณ์ เจือจนัทร์ (2559) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ไวด้งัน้ี 

ประโยชน์ส าหรับผู้อ่าน 

       1. ขั้นตอนง่ายในการอ่าน และคน้หาหนงัสือ 

       2. ไม่เปลืองเน้ือท่ีในการเก็บหนงัสือ 

       3. อ่านหนงัสือไดจ้ากทุกท่ีท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

ประโยชน์ส าหรับห้องสมุด 

       1. สะดวกในการใหบ้ริการหนงัสือ 

       2. ไม่ตอ้งใชส้ถานท่ีมากในการจดัเก็บหนงัสือ และไม่เสียค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 

       3. ลดงานท่ีเกิดจากการซ่อม จดัเก็บ และการจดัเรียงหนงัสือ 

       4. ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการจา้งพนกังานมาดูแลและซ่อมแซมหนงัสือ 

       5. มีรายงานแสดงการเขา้มาอ่านหนงัสือ 
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ประโยชน์ส าหรับส านักพมิพ์และผู้เขียน 

       1. ลดขั้นตอนในการจดัท าหนงัสือ 

       2. ลดค่าใชจ่้ายและความเส่ียงในการจดัพิมพห์นงัสือ 

       3. ลดค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายผา่นช่องทางอ่ืนๆ 

       4. เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายหนงัสือ 

       5. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ตรงถึงผูอ่้าน 

 

โปรแกรมทีใ่ช้สร้างหนังสืออเิลก็ทรนิกส์ (E-Book) 

        โปรแกรมท่ีนิยมใชส้ร้าง E-Book มีอยูห่ลายโปรแกรม แต่ท่ีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

 โปรแกรมชุด FilpAlbum  
 โปรแกรมชุด DeskTop Author 
 โปรแกรมชุด Flip Flash Album  
 Anyflip (สร้างหนงัสือ E-Book ออนไลน์) 

 
ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม AnyFlip โดยโปรแกรม AnyFlip เป็นโปรแกรมดิจิตอลท่ี

สามารถช่วยแปลงไฟล ์PDF เป็น Flash และ HTML5 หนงัสือท่ีพลิกไดแ้ละสามารถใชง้านบน

อินเทอร์เน็ตออนไลน์ ในส่วนของโปรแกรมนั้นจะฟรีในการจดัเก็บและการจดัการบริการ ซ่ึง

โปรแกรมน้ีจะมีการใชง้านง่าย สะดวก และรวดเร็วท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

2.6 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัจังหวดัสมุทรสาคร 

 

 

ภาพท่ี 2.6.1 ตราสัญลกัษณ์จงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : http://www.samutsakhon.go.th/_new/content/logo 

 

ค าขวญัประจ าจังหวดั 

      เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวติัศาสตร์ 

จงัหวดัสมุทรสาคร หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า "มหาชัย" เป็นจังหวดัเล็กๆ ตั้ งอยู่บริเวณ

ปากอ่าว แม่น ้ าท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร 

เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีบนัทึกไวใ้นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เม่ือคราวพระเจา้เสือเสด็จประพาส

ทางชลมารค ก าเนิดเป็นเร่ืองราวของพนัทา้ยนรสิงห์ผูจ้งรักภกัดี จงัหวดัน้ีเดิมเรียกว่า “ท่าจีน” 

เพราะแต่เดิมเป็นต าบลใหญ่อยูติ่ดอ่าวไทย มีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนน าส าเภาเขา้มาจอด

เทียบท่าคา้ขายกนัมาก จึงเรียกติดปากกลายเป็นต าบล “ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091 ในสมยัสมเด็จ

พระมหาจกัรพรรดิ โปรดให้สร้างเมืองใหม่ข้ึนอีกหลายเมือง ดว้ยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นท่ี

ระดมพลส าหรับสู้รบกบัพม่า บา้นท่าจีน จึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี” เพื่อให้เป็นเมืองหนา้ด่าน

ป้องกันศตัรูท่ีจะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้ นมาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

http://www.samutsakhon.go.th/_new/content/logo
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เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดใหเ้ปล่ียนช่ือเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร คร้ันถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑล

เทศาภิบาล และประกาศจดัตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยข้ึนท่ีต าบลท่าฉลอมเม่ือปี พ.ศ. 

2449  ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระบรมราชโองการให้

ทางราชการ เปล่ียนค าว่า “เมือง” เป็น “จงัหวดั” ทัว่ทุกแห่ง เมืองสมุทรสาครจึงได้เปล่ียนเป็น                            

“จงัหวดัสมุทรสาคร” มาจนทุกวนัน้ี ส่วนค าวา่ “มหาชยั” ท่ีคนชอบเรียกกนันั้นเป็นช่ือของคลองท่ี

ขดุข้ึนท่ีตดัความคดเค้ียวของคลองโคกขามอนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งความซ่ือสัตยข์อง พนัทา้ยนรสิงห์                      

จงัหวดัสมุทรสาครมีเน้ือท่ีประมาณ 872 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 3 อ าเภอ คืออ าเภอ

เมือง อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบา้นแพว้ 

อาณาเขต  

ทิศเหนือ : ติดต่อกบั กรุงเทพฯ และจงัหวดันครปฐม 

ทิศใต ้: ติดต่อกบั จงัหวดัสมุทรสงคราม และอ่าวไทย 

ทิศตะวนัออก : ติดต่อกบั จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัตก : ติดต่อกบั กรุงเทพฯ จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดัสมุทรปราการ 

ระยะทาง 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.6.2 ระยะทางจากจงัหวดั 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/thai/samutsakhon/map.html 

ระยะทางจากจังหวดัสมุทรสาครไปยงัจังหวดัใกล้เคียง 

กรุงเทพฯ 36 กม. 

สมุทรสงคราม 37 กม. 

นครปฐม 48 กม. 

ราชบุรี 78 กม. 

http://www.sawadee.co.th/thai/samutsakhon/map.html
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ตารางท่ี 2.6.3 ระยะทางจากอ าเภอเมือง 

ท่ีมา : http://www.sawadee.co.th/thai/samutsakhon/map.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทางจากอ าเภอเมืองสมุทรสาครไปยงัอ าเภอต่างๆ 

อ าเภอกระทุ่มแบน 14 กม. 

อ าเภอบ้านแพ้ว 23 กม. 

http://www.sawadee.co.th/thai/samutsakhon/map.html
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แหล่งท่องเทีย่วทีแ่นะน าในจังหวดัสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัเล็กๆแต่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินมีโครงข่ายแม่น ้ าล า

คลองเช่ือมโยงกนักระจายอยูท่ ัว่พื้นท่ี และพื้นท่ีตอนล่างยงัติดชายฝ่ังทะเล จึงเป็นดินแดนแห่งการ

เพาะปลูกพืชนานาชนิด มีการท าประมงและท านาเกลืออยา่งเป็นล ่าเป็นสันพื้นท่ีกสิกรรมเหล่าน้ีคือ 

“จุดขาย” ส าคญัดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัสมุทรสาคร เช่นเดียวกนักบัเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้น

ยอด เป็นพิสมยัของนกัท่องเท่ียวผูห้ลงใหลเมนูอาหารทะเลรสเด็ดทั้งหลาย จงัหวดัสมุทรสาคร

ไม่ได้มีเพียงแต่แหล่งท่องเท่ียวดา้นเกษตรกร จงัหวดัสมุทรสาครยงัมีวดัวาอารามโบราณสถาน

ส าคญัมากมายให้ได้เยี่ยมชม ได้ศึกษา รวมไปถึงประเพณีวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดั

สมุทรสาครท่ีแนะน าไดแ้ก่ 

ศาลพนัท้ายนรสิงห์ ศาลพนัทา้ยนรสิงห์ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เม่ือ

วนัท่ี  4 มกราคม พ.ศ. 2498 กรมศิลปากรได้จดัสร้างศาลพนัท้ายนรสิงห์โดยกนัพื้นท่ีรอบๆไว้

ประมาณ 100 ไร่ จดัตั้งเป็น “อุทยานประวติัศาสตร์พนัทา้ยนรสิงห์” ภายในศาลมีรูปเคารพของ 

พนัทา้ยนรสิงห์ในท่าถือทา้ยคดัเรือ ซ่ึงน ามาประดิษฐานไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2519 ผูค้นท่ีศรัทธาส่วนใหญ่

จะเรียกพอ่พนัทา้ย และนิยมมาขอพรใหป้ระสบความส าเร็จ เม่ือส าเร็จก็แกบ้นดว้ยการชกมวย หรือ 

น ารูปป้ันไก่ ไมพ้ายมาถวาย เพราะตามประวติัท่านชอบชกมวยและตีไก่   

ภาพท่ี 2.6.4 ศาลพนัทา้ยนรสิงห์ 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=497  

https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=497
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ตลาดน ้าพันท้ายนรสิงห์ ตลาดน ้ าพนัทา้ยนรสิงห์ ตั้งอยู่ในต าบลพนัทา้ยนรสิงห์ อ าเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ติดกบัวดัพนัทา้ยนรสิงห์ เป็นตลาดน ้าแห่งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดตวัไดไ้ม่นานโดย

สร้างเป็นจ าลองบรรยากาศแบบโบราณสถาน สัมผสักบัอาหารทะเล ของกินพื้นบา้น สินคา้ OTOP 

ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรจงัหวดัสมุทรสาคร ของกินโบราณท่ีหาทานไดย้าก ล่องเรือให้อาหารลิง 

ชมวิถีชีวิตชาวบา้น ชมห่ิงห้อย นกนานาชนิด และร่วมแต่งกายยอ้นยุคในสมยัอยุธยาและกิจกรรม

อ่ืนๆอีกมากมาย  

 

ภาพท่ี 2.6.5 ตลาดน ้าพนัทา้ยนรสิงห์ 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=496  

 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=496
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ตลาดสดมหาชัย แหล่งจ าหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูปท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดั

สมุทรสาคร ตลาดแห่งน้ียงัคงเอกลกัษณ์ไวไ้ดอ้ยา่งยาวนานทั้งผูค้น วิถีชีวิต โดยเส้นทางรอบตลาด

มหาชยันอกจากจะมีของสดและแห้งให้เลือกซ้ืออย่างจุใจ ยงัมีร้านของกินรสชาติอร่อยให้แวะเขา้

ไปชิมได้ตลอดเส้นทาง ตลาดสดมหาชัยตั้งอยู่ริมแม่น ้ าท่าจีน ติดกบัศาลเจา้พ่อหลกัเมือง เมือง

สมุทรสาคร 

ภาพท่ี 2.6.6 ตลาดสดมหาชยั 

ท่ีมา : https://api.guideglai.com/node/4375 

 

 

 

 

 

 

https://api.guideglai.com/node/4375
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หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดีถือวา่เป็นชุมชนเขม้แข็งท่ีท าให้คน

ในชุมชนมีรายได ้อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นท่ีกล่าวขานในการผลิตเคร่ืองเบญจรงค์ของ จ.สมุทรสาคร ท่ีมี

ฝีมือดงัไกลทัว่โลก ส าหรับความโดดเด่นอยู่ท่ีการเขียนลวดลายทั้งลายเก่าและลายใหม่ได้อย่าง

ประณีต สวยงามเจริญตา นอกจากน้ีภายในยงัมีการต่อยอดดว้ยการท าเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวทั้งการ

ใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาเท่ียวชมและศึกษาหาความรู้ดา้นการผลิต 

เบญจรงค ์พร้อมเปิดบา้นเป็นโฮมสเตยรั์บนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

 

 

ภาพท่ี 2.6.7 หมู่บา้นเบญจรงคด์อนไก่ดี 

ท่ีมา : https://www.tvpoolonline.com/content/1338966 

 

 

 

https://www.tvpoolonline.com/content/1338966
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สะพานสายรุ้ง สะพานสายรุ้ง แหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวบา้น ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร 

ภูมิใจในเอกลกัษณ์และความโดดเด่นไม่เหมือนใคร สะพานสายรุ้งมีสีสันท่ีสะดุดตาตดักบัทอ้งฟ้า

และทะเลโคลน ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นจุดถ่ายรูปท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเข้ามาเก็บภาพท่ีระลึก 

นอกจากน้ีต าบลกาหลงยงัเป็นนาเกลือ และเป็นท่ีตั้งของวดักาหลง ถ่ินก าเนิดต านานอนัเล่ืองช่ือของ

หลวงพอ่สุด อดีตเจา้อาวาส ซ่ึงมีการสร้างรูปหล่อองคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก 

 

 

ภาพท่ี 2.6.8 สะพานสายรุ้ง  

ท่ีมา : https://travel.mthai.com/region/210208.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://travel.mthai.com/region/210208.html
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สะพานแดง สะพานแดงตั้งอยูท่ี่ต  าบลพนัทา้ยนรสิงห์ ดว้ยลกัษณะของทางเดินไมท้าสีแดง

ทอดยาวเลียบไปตามแนวชายฝ่ัง ท าให้กลายเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเวลาแสง

สุดทา้ยของวนัจะเป็นบรรยากาศท่ีสวยงามและนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะนิยมมาถ่ายรูป ณ สถานท่ี

แห่งน้ี ส่วนท่ีสะพานแห่งน้ีทาสีแดงก็เพราะท่ีตั้งของสะพานเรียกวา่ หมู่บา้นแดง ใกลก้นัยงัมีศาล

เจา้พอ่มจัฉานุท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพและยงัมีร้านอาหารทะเลอร่อยๆและของฝากไวบ้ริการ 

 

ภาพท่ี 2.6.9 สะพานแดง 

ท่ีมา : https://travel.kapook.com/view220109.html 

 

 

 

 

 

https://travel.kapook.com/view220109.html
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ศาลเจ้าพ่อหลกัเมือง ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองมีลกัษณะเป็นอาคารเก๋งจีนตกแต่งดว้ยศิลปะจีนท่ี

เป็นสัญลกัษณ์แทนความเป็นสิริมงคลทั้งดา้นภายในและภายนอกดา้นหนา้ศาลเป็นลายปูนป้ันนูน

ต ่ารูปโป๊ยเซียนหรือเทพแปดในลทัธิเต๋า เจา้พ่อหลกัเมืองเป็นรูปแกะสลกัจากตน้โพธ์ิอยู่ในท่าทรง

ยืน สูงราว 1 ศอก มีลวดลายคลา้ยเทพารักษห์รือสยามเทวาธิราชประดิษฐานอยูใ่นซุ้มแท่นบูชา ซ่ึง

แกะสลกัลวดลายอยา่งวิจิตรงดงามโดยช่างจีนโบราณ ชาวสมุทรสาครนั้นเคารพนบัถือเจา้พ่อหลกั

เมืองเป็นอยา่งมาก มกัมาปิดทองและขอพรเจา้พอ่อยูเ่สมอโดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกทะเล  

คร้ังตอ้งมาจุดประทดัถวายขอใหท้่านคุม้ครองใหพ้น้จากภยัในทะเล 

 

           

ภาพท่ี 2.6.10 ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=338 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=338
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           สวนมัลเบอร์ร่ี พ่อสรวุฒิ สวนมลัเบอร์ร่ีหรือสวนหม่อน พ่อสรวุฒิ เป็นสวนเกษตรท่องเท่ียว

ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่เจ็ด ต าบลหลกัสอง อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีน่ีเปิดให้นกัท่องเท่ียว

เขา้ชมพร้อมกบัเด็ดลูกหม่อนรับประทานไดต้ามสบายสามารถมาท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะหรือมา

ท่องเท่ียวเพื่อศึกษาความรู้ได ้ท่ีสวนแห่งน้ียงัมีผลผลิตจากมลัเบอร์ร่ีหลากหลายชนิดไม่วา่จะเป็น 

ผลสด แยมมลัเบอร์ร่ี น ้ามลัเบอร์ร่ี ฯลฯ ซ่ึงอุดมไปดว้ยประโยชน์มากมาย  

 

ภาพท่ี 2.6.11 สวนมลัเบอร์ร่ี พอ่สรวฒิุ 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7  

            

 

https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7
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           สวนสมุนไพรและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสวนสมุนไพรของคุณมณฑา พวงพิมล                

(ป้ามณฑา) ชาวต าบลโคกขาม ท่ีได้น าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มา

ปรับเปล่ียนวถีิชีวติถือเป็นอีกแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบา้นตั้งแต่สมยัดั้งเดิม

จนถึงปัจจุบนั และมีการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย 7Rs มีการปลูกผกัท าเกษตรอินทรีย์

เล้ียงเป็ดเล้ียงไก่ไวกิ้นไข่  ท าบญัชีรายรับรายจ่ายมีการคดัแยกขยะบนเน้ือท่ีเพียง 100 ตารางวา

ท่ามกลางดินเค็มน ้ าเค็มจนปลดหน้ีสินทั้งหมดได ้ผูท่ี้เขา้ไปเยี่ยมเยียนจะไดรั้บฟังการบรรยายถึง

ประโยชน์หรือสรรพคุณของสมุนไพร การประยกุตใ์ชส้มุนไพรในชีวติประจ าวนั ชมสวนสมุนไพร

และร่วมกิจกรรมแปรรูปสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าและการด าเนินชีวิตดว้ยวิถีของความพอเพียง และ

องคค์วามรู้ต่างๆ อีกมากมาย  

ภาพท่ี 2.6.12  สวนสมุนไพรและศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7 

https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7
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         วดัใหญ่จอมปราสาท วดัใหญ่จอมปราสาท เป็นวดัเก่าแก่มีอายุร่วม 500 ปี สันนิษฐานวา่สร้าง

ข้ึนมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา สมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ เดิมทีชาวบา้นเรียกกนัติดปากวา่ 

 “วดัใหญ่” หรือ “วดัจอมปราสาท” ภายในวดัมีโบราณสถานท่ีส าคญั และมีจุดเด่นอยูท่ี่พระวิหาร

เก่าก่ออิฐถือปูน ฐานแอ่นโคง้ คลา้ยทอ้งเรือส าเภา สร้างข้ึนในสมยักรุงศรีอยุธยาปัจจุบนัมีสภาพ

ปรักหกัพงัแต่ก็ยงัมีความสวยงาม พระอุโบสถ ท่ีมีความสวยงามท่ีประตูไมท่ี้แกะสลกัลึกเขา้ไปใน

เน้ือไมถึ้ง 4 ชั้น ท าให้มีลกัษณะเหมือนภาพสามมิติเป็นลายพนัธ์ุพฤกษา ตน้ไม ้ ป่าไม ้ ภูเขา สัตว ์

และบุคคล  และช่องหนา้ต่างท่ีมีรูปร่างแตกต่างกนัไป ฐานวิหารเป็นแนวเส้นตรงส่วนหลงัคาแอ่น

โคง้ เปรียบเหมือนทอ้งเรือส าเภา จึงท าใหดู้แปลกตาไม่เหมือนกบัท่ีอ่ืนๆ เรียกไดว้า่หาดูไดย้าก 

ภาพท่ี 2.6.13 วดัใหญ่จอมปราสาท 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=506 

          

 

https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=506
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  วดัท่าไม้ วดัท่าไม ้ตั้งอยูเ่ลขท่ี 51 หมู่ 11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน  

จ.สมุทรสาคร สังกดัคณะสงฆ์มหานิกาย มีท่ีดินตั้งวดั จ  านวน 6 ไร่ วดัน้ีตั้งข้ึนเม่ือปีพุทธศกัราช 

2520 ไดรั้บพระราชทาน วิสุงคามมะสีมา เม่ือปี พุทธศกัราช 2537 ปัจจุบนัวดัท่าไมแ้ห่งน้ีไดข้ยาย

พื้นท่ีวดัเพิ่มข้ึนอีก 9 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 26 ไร่ โดยมีบริษทัเหรียญไทยมอเตอร์ ศรัทธาซ้ือท่ีดิน

ถวาย 6 ไร่ และคุณจุตินนัท-์คุณหญิงหม่อมหลวงปิยาภสัร์ ภิรมยภ์กัดี ศรัทธาซ้ือท่ีดินถวายเพิ่มอีก 3 

ไร่ เพื่อท่ีทางวดัท่าไมจ้ะไดใ้ชท่ี้ดินผืนน้ีสร้าง “พระอุโบสถมหาปรินิพพาน” เป็นพระอุโบสถหลงั

ใหม่ วดัท่าไมแ้ห่งน้ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ เช่ือกนัวา่ท่ีวดั  แห่งน้ีจะมีการท าบุญสะเดาะเคราะห์เสริมดวง 

โดดเด่นในเร่ืองเมตตามหานิยม 

 

ภาพท่ี 2.6.14 วดัท่าไม ้สมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=500 

 

 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=500
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            วัดท่ากระบือ วดัท่ากระบือ เดิมเป็นเพียงส านกัสงฆ ์ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2430 ต่อมาจึงยกฐานะ

เป็นวดั เหตุท่ีช่ือว่าวดัท่ากระบือ เน่ืองจากบริเวณน้ีแต่เดิมเคยเป็นท่าน ้ าส าหรับววัควายลงกินน ้ า 

และมีการบูรณะมาจนถึงปัจจุบนั พร้อมกบัสร้างรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึง

หลวงพ่อรุ่งยงัเคยเป็นเจา้อาวาสและเป็นพระเกจิอาจารยช่ื์อดงัแถวหน้าของ จ.สมุทรสาคร ซ่ึงมี

ช่ือเสียงดา้นผูเ้ขม้ขลงัดา้นเวทมนตร์คาถาท่ีไม่มีใครไม่รู้จกั โดยรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งสร้างจากเน้ือ

โลหะ ขนาดหน้าตกักวา้ง 9 เมตร 9 เซนติเมตร สูง 12 เมตร 9 เซนติเมตร ท่ีประดิษฐาน ณ ลาน

ติสฺสรา นุสรณ์ (ลานจอดรถดา้นหนา้วดัท่ากระบือ) นอกจากน้ีภายในตวัวดัเองก็ยงัมีถาวรวตัถุอ่ืนๆ 

ให้ชมความงามอีกมากมายไม่วา่จะเป็นวิหารหลวงพ่อรุ่ง พระอุโบสถ เจดียร์าย พระปรางค ์4 องค ์

เป็นตน้ หรือถา้ใครไดเ้ดินทางมาวนัอาทิตยก์็สามารถเดินชมตลาดริมแม่น ้ าท่าจีน ท่ีชาวบา้นจะเอา

ขา้วของมาขายใหผู้ท่ี้สักการะหลวงพอ่รุ่งไดจ้บัจ่ายอีกดว้ย หรือจะใหอ้าหารปลาท่ีท่าน ้าของท่ีวดั 

ภาพท่ี 2.6.15 วดัท่ากระบือ สมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=501 

 

 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=501
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2.7 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

 กฤษณ์ คงทวศีกัด์ิ (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใช ้E-Book ประกอบการ

เรียน โดยใช้แบบสอบถามเป็น เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 404 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในการใชง้าน ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสังคมและปัจจยัดา้น

ความคาดหวงัในประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ E-Book ประกอบการเรียน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 

 พรพิมล จนัทร์อบ (2562)  ศึกษาโครงงานปฏิทินและโพสตอิ์ทโนต้แบบดิจิตอล เพื่อบริษทั 

จี.เอ็ม.ทวัร์แอนด์ทราเวล ผลการศึกษาพบวา่เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้

ได้ปฏิทินและโพสต์อิทโน้ตแบบดิจิตอลไปใช้ประโยชน์ในการจดบันทึกข้อความส าคัญ ผล

การศึกษาพบวา่โครงงานน้ีออกแบบมาเพื่อให้ไดมี้การใชง้านจริง ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ในการ

จดบนัทึกข้อมูลต่างๆ และความสะดวกรวดเร็วในการท างานและได้จดัท าโพสต์อิทโน้ตแบบ

ดิจิตอลไวบ้นหนา้จอคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วสะดวกในการจดบนัทึกขอ้มูล 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการ 

สถานท่ีประกอบการ : ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีตั้ง : ถนนบา้นแพว้-พระประโทน ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร                 
74120 

เบอร์ส านกังาน   034-440-796 
        โทรสาร    034-440-796 

E-mail    samutsakhon@mots.go.th  
Website   https://samutsakhon.mots.go.th/ 
เวลาท าการ   จนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  

 
 

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1.1 ตราสัญลกัษณ์ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 

ท่ีมา : https://goo.gl/images/ccBPZQ 
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ประวตัิความเป็นมาของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีอ านาจ

หนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และกีฬา การศึกษาดา้น

กีฬา นนัทนาการ และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดใหอ้ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในการปฏิรูประบบ

ราชการ สมยัรัฐบาลของพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร โดยรับโอนภารกิจดา้นกีฬา และการท่องเท่ียว

จากกระทรวงต่างๆ เขา้มาไวด้ว้ยกนั 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคนแรกคือ นายสนธยา คุณปล้ืม  

มีนายจเด็จ อินสวา่ง เป็นปลดักระทรวงคนแรก ต่อมาในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติได้ยา้ย นายสุวตัร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวง ไปด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาความสงบ

แห่งชาติให้ผูท่ี้รักษาการในต าแหน่งราชการมีอ านาจเต็มเพื่อความสะดวกในการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จดัตั้งข้ึนเม่ือพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 หมวด 5 ตามมาตรา 14 ก าหนดให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มีอ านาจหนา้ท่ี

เก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การกีฬา การศึกษา ดา้นกีฬา 

นนัทนาการ และราชการอ่ืนตามกฎหมายก าหนด ให้อ านาจหนา้ท่ีของกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา มีส่วนราชการตามมาตรา 15 ดงัต่อไปน้ี  

(1.) ส านกังานรัฐมนตรี 

(2.) ส านกังานปลดักระทรวง 

(3.) ส านกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ  

(4.) ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว 

ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส่วนท่ี 4 มาตรา 22 ถึง มาตรา 26 ให้โอน

ทรัพย์สิน  งบประมาณหน้ี  สิทธิ  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ ลูกจ้าง  และอัตราก าลังของ

กระทรวงศึกษาธิการในส่วนกรมพลศึกษา (ยกเวน้กองยุวกาชาดและกองลูกเสือ) มาเป็นหน่วยงาน

ในสังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามาตรา 27 ให้โอนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ใน

ส านักงานพฒันานโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์ กรมประชาสัมพนัธ์ มาเป็นส านักงาน
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พฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา มาตรา 28 ให้โอนอ านาจหนา้ท่ีของรัฐมนตรี

ในการด าเนินงานเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐดงัต่อไปน้ีมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา 

(1.) การกีฬาแห่งประเทศไทย 

(2.) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มาตรา 29  

นอกจากโอนอ านาจหน้าท่ีท่ีบญัญติัไวแ้จง้ชดัเจนท่ีอ่ืนให้โอนอ านาจหน้าท่ีของรัฐมนตรี                 

ในการด าเนินการเก่ียวกบักฎหมายดงัต่อไปน้ี มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา 

(1.) พระราชบญัญติักีฬามวย พ.ศ. 2542 

(2.) พระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2535 

(3.) พระราชบญัญติัสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1.2 แผนท่ีส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/contact.php 

 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/contact.php
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ข้อมูลเกีย่วกบัทีอ่ยู่ของส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีาจังหวดัสมุทรสาคร 

 ในอดีตส านกังานตั้งอยู่ท่ีค่ายลูกเสือจงัหวดัสมุทรสาครตรงขา้มตลาดนดัตน้สน หลงัจาก

นั้นไดย้า้ยมาตั้งท่ี ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวอ าเภอบา้นแพว้เม่ือปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเดิมนั้นอาคาร

ท่ีตั้งอยูต่รงค่ายลูกเสือเป็นอาคารไมเ้ก่าแก่  มีพื้นท่ีคบัแคบ  จึงไม่สะดวกต่อการบริการนกัท่องเท่ียว 

ปัจจุบนัส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครใหบ้ริการอยูท่ี่ ถนนบา้นแพว้ –  
พระประโทน ต าบลหลกัสาม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 อยา่งเป็นทางการ 
 
3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

3.2.1 ศูนยป์ระสานงานช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว  

3.2.2 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์กร และการบริหารงานขององค์กร  

 

ภาพท่ี 3.3.1 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

สมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=536 

 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/news_view.php?nid=536
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาวกมณชนก วรรณรังษี 5904400066   

นางสาวจิราภรณ์ กนัยาทอง   5904400119     

ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงาน แผนกส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว 

 

ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย :  
- พิมพง์านเอกสารท่ีไดรั้บมอบหมาย ถ่ายเอกสาร เดินเอกสาร ส่งไปรษณีย ์รับ-ส่ง Fax 
- ลงรับ ออกเลข หนงัสือราชการใหก้บัส านกังาน 
- ปฏิบติังานนอกสถานท่ี “โครงการรักษท์ะเล (เก็บขยะทะเล) จงัหวดัสมุทรสาคร” 
- ปฏิบติังานนอกสถานท่ี “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วดัเจษฎาราม” 
- ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยรถตูข้องส านกังาน เพื่อเป็นขอ้มูลในการสร้าง Contents 

ของโครงงานปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจังหวดัสมุทรสาครในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  

-  หาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวใหก้บัส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 
- ส่งเอกสาร หนงัสือท่ีศาลากลางจงัหวดัสมุทรสาคร 
- ท าตารางบญัชีลงเวลาให้กบัส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
- จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุมของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด

สมุทรสาคร 
- ได้รับมอบหมายให้ ถ่ายภาพการประชุม และเสิร์ฟอาหารว่าง ณ สนามกีฬาจงัหวดั

สมุทรสาคร 
- ไดรั้บมอบหมายให้เป็นแอดมินดูแลเพจเฟสบุ๊คของ “ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวดัสมุทรสาคร” https://www.facebook.com/mots.samutsakhon/   
- ส ารวจงาน เทศกาลส าคญัประจ าจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อน ามาประชาสัมพนัธ์ลง เพจ

เฟสบุค๊ของ “ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร” 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mots.samutsakhon/
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3.5 ช่ือ และ ต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
 นางสาวสุนนัทินี จอ้ยเจริญ    
 ต าแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 
 

 
ภาพท่ี 3.5.1 ภาพพนกังานท่ีปรึกษา   

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะในการด าเนินงาน วนัท่ี 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563  
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจฯ วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น. 

 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  มกราคม 

2563 
กุมภาพนัธ์ 
2563 

มีนาคม 
2563 

เมษายน 
2563 

1. รวบรวมขอ้มูลและความตอ้งการของ
สถานท่ีประกอบการ 

    

2. คน้ควา้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั 
ร้านอาหาร การเดินทาง จงัหวดัสมุทรสาคร 

    

3. วางแผนงานและด าเนินงาน     
4. น าเสนอโครงงาน     
5. จดัท าเล่มโครงงาน     
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

 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 สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ออนไลน์ 

 



 

 

บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงาน 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้รับการฝึกสหกิจศึกษา ณ “ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

สมุทรสาคร”ในแผนกส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์คณะผูจ้ดัท าไดมี้การเรียนรู้ 

ในการใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยือนไม่วา่จะเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว 

ท่ีพกั ร้านอาหาร รวมถึงไดมี้การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียว ดงันั้น คณะผูจ้ดัท า

จึงได้ท ารูปเล่มโครงงาน “ ปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจังหวดัสมุทรสาครในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ” เป็นการประชาสัมพนัธ์นกัท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีทนัสมยัมากข้ึน และใชง้าน

ไดส้ะดวกเพียงเปิดทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาต่างๆ ซ่ึงรายละเอียด และขอ้มูลขั้นตอนการท า

ทั้งหมดไดร้วบรวมไวด้งัน้ี 

 

 ขั้ นตอนการท าปฏิทินและคู่ มือการท่องเ ท่ียวจังหวัดสมุทรสาครในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)โดยการน าขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพกั ร้านอาหาร การเดินทาง ของ

จงัหวดัสมุทรสาครจากในเวบ็ไซต์ และขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

สมุทรสาคร มาเป็นแนวทางในการสร้างคอนเทนต ์ในวธีิการด าเนินการท าโครงงานมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

- คอมพิวเตอร์  

ซอฟแวร์ 

- Canva (สร้างงานออกแบบออนไลน์) 

- Anyflip (สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) 

- PowerPoint 2010 
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4.2 การหาข้อมูล  

ค้นคว้าหาข้อ มูล เ ก่ี ย วกับแห ล่ งท่ อ ง เ ท่ี ย ว  สถาน ท่ีพัก  ร้ านอาหาร  ก า ร เ ดินทา ง                                         

ของจงัหวดัสมุทรสาครจากในส านักงานและจากเว็บไซต์ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

สมุทรสาคร 

 

 
ภาพท่ี 4.2.1 ขอ้มูล (สถานท่ีท่องเท่ียว) จากเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=7
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ภาพท่ี 4.2.2 ขอ้มูล (สถานท่ีพกั) จากเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=16 

 
ภาพท่ี 4.2.3 ขอ้มูล (ร้านอาหาร) จากเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=43 

https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=16
https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=43
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ภาพท่ี 4.2.4 ขอ้มูล (การเดินทาง) จากเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=46
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4.3 การสร้างงานออกแบบ 

  การสร้างงานออกแบบโดยใช ้Canva เป็นการสร้างงานออกแบบออนไลน์ท่ีเปิดให้ใช้ฟรีใน

เวบ็ไซตw์ww.canva.com เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถออกแบบงานให้สวยงามโดยโปรแกรมน้ีจะมีแม่แบบ

ใหเ้ลือกใชม้ากมาย หรือสามารถออกแบบงานในแบบของตน 

 
ภาพท่ี 4.3.1 Canva สร้างงานออกแบบออนไลน์ฟรี 

ท่ีมา : https://www.canva.com/th_th/create/posters/  

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/th_th/create/posters/
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ภาพท่ี 4.3.2 หนา้ท่ี 1 หนา้ปกของปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.3 หนา้ท่ี 2 สารบญั Contents 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.4 หนา้ท่ี 3 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.5 หนา้ท่ี 4 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.6 หนา้ท่ี 5 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.7 หนา้ท่ี 6 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.8 หนา้ท่ี 7 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.9 หนา้ท่ี 8 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.10 หนา้ท่ี 9 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.11 หนา้ท่ี 10 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.12 หนา้ท่ี 11 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.13 หนา้ท่ี 12 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.14 หนา้ท่ี 13 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 



62 
 

 

 
ภาพท่ี 4.3.15 หนา้ท่ี 14 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.16 หนา้ท่ี 15 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.17 หนา้ท่ี 16 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.18 หนา้ท่ี17 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.19 หนา้ท่ี 18 ปฏิทินท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.20 หนา้ท่ี 19 คู่มือการท่องเท่ียว อ าเภอเมือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.21 หนา้ท่ี 20 คู่มือการท่องเท่ียว อ าเภอเมือง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.22 หนา้ท่ี 21 คู่มือการท่องเท่ียว อ าเภอกระทุ่มแบน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.23 หนา้ท่ี 22 คู่มือการท่องเท่ียว อ าเภอกระทุ่มแบน 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.24 หนา้ท่ี 23 คู่มือการท่องเท่ียว อ าเภอบา้นแพว้ 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.25 หนา้ท่ี 24 ศูนยร์วมอาหารทะเลสด และแหง้จงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.26 หนา้ท่ี 25 รวมฮิตจุดถ่ายรูป 3 สะพานสุดเฟ้ียว 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.27 หนา้ท่ี 26 แผนท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.28 หนา้ท่ี 27 คู่มือการเดินทาง 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.29 หนา้ท่ี 28 ร้านอาหารจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.30 หนา้ท่ี 29 สถานท่ีพกัจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 



78 
 

 

 
ภาพท่ี 4.3.31 หนา้ท่ี 30 สถานท่ีพกัจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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ภาพท่ี 4.3.32 หนา้ท่ี 31 ปกหลงั 

ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า 2563 
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4.4 การสร้างหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 

เม่ือสร้างงานออกแบบเสร็จแลว้จะตอ้งแปลงไฟลเ์ป็น PDF ทั้งหมดทุกหนา้รวมเป็นไฟล์

เดียวกนัจากนั้นสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยการใช ้Anyflip ซ่ึงเป็นการสร้าง E-Book 

แบบออนไลน์ ท่ีใชง้านง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยการสร้างนั้นจะมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนการสร้างหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

1. สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์บนเวบ็ไซตอ์อนไลน์ท่ี www.anyflip.com แลว้คลิกท่ี Sign Up  

2. ท าการเขา้สู่ระบบโดยเลือกเขา้ระบบผา่น Google หรือ Facebook  

 
ภาพท่ี 4.4.1 Anyflip สร้างหนงัสือ E-Book ออนไลน์ 

ท่ีมา : https://www.kruupdate.com/16983/  

 

 

 

 

http://www.anyflip.com/
https://www.kruupdate.com/16983/
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3. เม่ือเขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้จะปรากฎหนา้ดงัภาพใหเ้ลือกท่ี +ADD NEW BOOK เพื่อท า

การเพิ่มหนงัสือใหม่ 

ภาพท่ี 4.4.2 Anyflip สร้างหนงัสือ E-Book ออนไลน์ 

ท่ีมา : https://www.kruupdate.com/16983/  

 
4. ท าการคลิกท่ี UPLOAD YOUR PDF และท าการอพัโหลดงาน PDF 

 
ภาพท่ี 4.4.3 Anyflip สร้างหนงัสือ E-Book ออนไลน์ 

ท่ีมา : https://www.kruupdate.com/16983/ 

https://www.kruupdate.com/16983/
https://www.kruupdate.com/16983/
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5. เม่ือไฟลท์ าการอพัโหลดเรียบร้อยแลว้จะปรากฎหนา้หนงัสือดงัภาพ ใหท้ าการคลิกท่ี Save and 

Close  

 
ภาพท่ี 4.4.4 Anyflip สร้างหนงัสือ E-Book ออนไลน์ 

ท่ีมา : https://www.kruupdate.com/16983/  

 
6. เม่ือเพิ่มหนงัสือเรียบร้อยแลว้สามารถใชง้านไดท้นัที โดยระบบจะมี Link และQR Code ให ้

คณะผูจ้ดัท าจะไม่น า Link และQR Code จากน้ีโดยตรง เพื่อลดขอ้จ ากดัของอุปกรณ์ 

 
ภาพท่ี 4.4.5 Anyflip สร้างหนงัสือ E-Book ออนไลน์ 

ท่ีมา : https://www.kruupdate.com/16983/  

 

https://www.kruupdate.com/16983/
https://www.kruupdate.com/16983/
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7. ตวัอยา่งE-Book ท่ีไดจ้ากการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

 
ภาพท่ี 4.4.6 Anyflip สร้างหนงัสือ E-Book ออนไลน์ 

ท่ีมา : https://www.kruupdate.com/16983/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง E-Book 

https://www.kruupdate.com/16983/
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4.5 การน าผลงานลงเวบ็ไซต์ ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดัสมุทรสาคร  

น าผลงานข้ึนเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครในหมวดหมู่ E-Book 

ของเวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร  

 

  ภาพท่ี 4.5.1 เวบ็ไซตส์ านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครหมวด E-Book 

      ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/more_ebook.php?gid=4 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5.2 QR CODE เวบ็ไซตป์ฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาคร 

ท่ีมา : https://samutsakhon.mots.go.th/ebook/B0012/index.html 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/more_ebook.php?gid=4
https://samutsakhon.mots.go.th/ebook/B0012/index.html


 

 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 จากการปฏิบติัสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2563 - 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา

ทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียว ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั

สมุทรสาคร จึงท าใหท้ราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบติังานจริงของทางส านกังานทั้งใน

ดา้นการท่องเท่ียวและกีฬา รวมไปถึงงานในดา้นเอกสารต่างๆ ตลอดจนการปฏิบติังานนอกสถานท่ี

ในบางคร้ัง ท าให้ไดรั้บความรู้และขอ้มูลต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั และการ

เดินทาง ทั้งน้ีคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครใน

รูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)” โดยก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและจดัท าปฏิทินและ

คู่มือการท่องเท่ียวในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ท่ีเป็นรูปแบบนวตักรรมใหม่ท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้เล็งเห็นว่าการจดัท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวใน

รูปแบบใหม่ท่ีมีความทนัสมัย จะเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ให้กับทาง

ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครและยงัเป็นการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวของ

จงัหวดั โครงงานเล่มน้ีจึงไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องส านกังานการท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวดัสมุทรสาคร https://samutsakhon.mots.go.th/ โดยได้ท าการเผยแพร่ตั้ งแต่วนัท่ี 31 

มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563 มีจ านวนผูท่ี้เขา้ถึงและให้ความสนใจ  251 คน เป็นผลสรุปและท า

การเผยแพร่ปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวผ่านทางเวบ็ไซตใ์ห้กบัส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

 

 

 

 

 

https://samutsakhon.mots.go.th/
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- ไดเ้รียนรู้ถึงการปฏิบติังานจริงและกระบวนการต่างๆในการปฏิบติังานของหน่วยงาน

ราชการ จึงท าให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และได้เรียนรู้บทบาท หน้าท่ี ความส าคัญในการ

ปฏิบติังานในส่วนงานแต่ละฝ่าย 

- ไดเ้รียนรู้การลง – รับเอกสารราชการทั้งดา้นการท่องเท่ียวและกีฬา 

  - มีการเรียนรู้ในการท าเอกสารทางดา้นการเงิน งบประมาณ ของหน่วยงาน 

- ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการในการส่ง Fax ท่ีถูกตอ้งและการโทรประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 

- ไดเ้รียนรู้ถึงการช่วยงานการประชุมของจงัหวดัสมุทรสาคร 

- ได้ศึกษาส ารวจเส้นทางนอกสถานท่ีในจงัหวดัใกล้เคียง เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท า

โครงการ 

- ไดมี้การเรียนรู้ขอ้มูลต่างๆในจงัหวดัสมุทรสาครมากข้ึน เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ี

ราชการ หน่วยงานต่างๆ ร้านอาหาร การเดินทาง ตลอดจนกิจกรรมและประเพณี  

- ได้มีการเรียนรู้และศึกษาเส้นทางในการส่งเอกสารการประชุมให้กับสถานท่ีของ

หน่วยงานต่างๆภายในจงัหวดัสมุทรสาคร 

- ฝึกฝนใหมี้ความมีระเบียบ และตรงต่อเวลาในการมาปฏิบติังาน 

- ฝึกฝนใหมี้ความขยนั อดทน มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ไดเ้รียนรู้ถึงการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัการท างานมากข้ึน 

 - มีทกัษะในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากข้ึน 

 - ฝึกฝนใหมี้ความรอบคอบมากข้ึน และมีการตรวจความถูกตอ้งก่อนเสมอ       

 - มีประสบการณ์ก่อนการไปปฏิบติังานจริงเพื่อท่ีสามารถน าไปต่อยอดในอนาคตอนัใกล ้        

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 - น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติังานมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั  
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- มีการส่ือสารในการปฏิบติังานท่ีไม่ละเอียด และชดัเจน จึงท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดท่ีตามมา 

- การร่วมงานกนัภายในหน่วยงานมีความไม่สม ่าเสมอและมีการส่ือสารท่ีผิดพลาดไม่

ตรงกนั จึงท าใหง้านล่าชา้และไม่ไดมี้ประสิทธิภาพอยา่งท่ีตอ้งการ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

- การส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาสหกิจศึกษาและหน่วยงานท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อลดการเกิด

ปัญหาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา หากผิดพลาดจะท าให้เกิดปัญหาตามมา และตอ้งตรวจสอบความ

ถูกตอ้งก่อนเสมอ 

- การส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน่ืองจากในด้านงานเอกสารต่างๆ                          

มีความละเอียดเป็นอยา่งมาก 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

- ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครสามารถน าไปต่อยอดในการศึกษา 

เพิ่มเติมขอ้มูล เพื่อเผยแพร่ผา่นทางช่องทางอ่ืนๆไดอี้ก  

- การจดัท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีการ

ใชข้อ้มูลท่ีค่อนขา้งมาก และละเอียด จึงตอ้งมีการวางแผนท่ีดีและมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน 

-ข้อจ ากัดในโครงงานคือปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวจังหวดัสมุทรสาครในรูปแบบ 

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จะเป็นไฟลป์ระเภท PDF ซ่ึงเป็น E-Book ในรูปแบบท่ีไม่เสียง  

ไม่มีวดิีโอประกอบ  

- น าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีเป็นไฟล์ประเภท PDF ส่ง

ใหก้บัทางส านกังานน าไปพฒันาต่อยอดไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ปฏทินิและคู่มือการท่องเทีย่วจังหวดัสมุทรสาคร 
ในรูปแบบหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 

Calendar and Travel Guide of Samut Sakhon Province 
In the Form of an E-Book 

นางสาว กมณชนก  วรรณรังษี และ นางสาว จิราภรณ์ กนัยาทอง  
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
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บทคัดย่อ 

ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
สมุทรสาคร เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมเพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูน่ ามาต่อ
ยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพัน ธ์แนะน าสถาน ท่ีท่ อง เ ท่ี ยว , 
กิจกรรม, ประเพณี และข่าวสารต่างๆ ตลอดจนมี
การประสานงานช่วยเหลือนักท่องเท่ียวและให้
ข้อมูลท่ีน่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ จากข้อมูล
เหล่าน้ีจึงท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจใน
แหล่งท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงการให้ขอ้มูล
ของแหล่งท่องเท่ียวจะมีการน าเสนอในรูปแบบ
ของแผน่พบั หรือหนงัสือ ซ่ึงท าจากกระดาษยอ่ม
ท าใหเ้กิดความส้ินเปลือง      

ท า ง ค ณ ะ ผู ้ จ ั ด ท า ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง
ความส าคญัของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีสามารถอ่านขอ้มูลผา่นทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได ้จึงน ามาจดัท า
เป็นโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียว
จั ง ห วัด ส มุ ท ร ส า ค ร ใ น รู ป แ บบ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์  (E-Book)” โดยการน านวตักรรม

ในรูปแบบใหม่ท่ีน าเสนอผ่านทาง E-Book ซ่ึง
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผ่านทางระบบออนไลน์ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดตน้ทุนในการผลิต
จากเดิมท่ีมีการใชก้ระดาษท่ีมีตน้ทุนสูง ซ่ึงมาช่วย
ในการพัฒนา ต่อยอดให้แ ก่  ส านักงานการ
ท่อง เ ท่ี ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่ อ
น าไปใชป้ระชาสัมพนัธ์และเป็นคู่มือการเดินทาง
ท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวต่อไป 
ค าส าคญั : คู่มือการท่องเท่ียว, สมุทรสาคร, E-
Book 

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 
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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, E-
Book 
ทีม่าของปัญหา 
 การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อผ่อน
คลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลก
ใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการ
เดินทางเพียงชั่วคราว ผู ้เดินทางจะต้องไม่ถูก
บังคับให้ เ ดินทาง อย่างไรนั้ นอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวเป็นปัจจยัท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากประการ
หน่ึงท่ีท าให้ประเทศไทยมีการเติบโตในทาง
เศรษฐกิจจึงมีรายไดท่ี้มาจากการท่องเท่ียวเขา้มา
เป็นจ านวนมากกว่าแสนล้านบาท (ส านักงาน
พฒันาการท่องเท่ียว, 2546) อีกทั้งอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวนั้นยงัส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย ท าให้เกิดรายได้เขา้สู่ชุมชนเกิด
การจ้างงาน นอกจากน้ีย ังมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อท่ี
สามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มข้ึนทุกปี   

จังหวัดสมุทรสาคร เ ป็นจังหวัด ติด
ชายทะเลปากอ่าวแม่น ้ าท่าจีนท่ีมีความส าคญัทาง 
ประวติัศาสตร์มีความหลากหลายทางประเพณี
และวฒันธรรม โดยเฉพาะการมีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัและกิจกรรมท่ีด าเนินกันมาอย่างต่อเน่ือง
จน มี ช่ื อ เ สี ย ง เ ป็ น ท่ี รู้ จัก ทั้ ง ช า ว ไ ท ย แล ะ
ชาวต่างชาติอย่างมากมาย ตลอดจนจังหวัด
สมุทรสาครเป็นจงัหวดัเล็กๆท่ีมีอาณาเขตติดต่อ
กบักรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญั  

ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
สมุทรสาคร เป็นหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานโดย 
หน่วยงานราชการและเจา้หน้าท่ีในด้านต่างๆ มี
การปฏิบติังานทั้ง 2 ดา้น คือ 1.ดา้นการท่องเท่ียว 
2.ดา้นกีฬา ทางส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสมุทรสาครมีหน้าท่ีส่งเสริมและยกระดบั
มาตรฐานการท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้วให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนมี  การช่วย
ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเท่ียวช่วยแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ของทางจงัหวดั



 

 

สมุทรสาครให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว รวมไปถึง
แนะน ากิจกรรม ประเพณี ข้ึนเว็บไซต์ ตลอดจน
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัต่างๆ ของจงัหวดั 
และมีผูใ้หค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก   

การจดัท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียว
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ใ น รู ป แ บบ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
อพัเดตขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวโดยการเผยแพร่ผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีสามารถอ่านผ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และในระบบออนไลน์ ท่ี
เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการ
ผลิตจากการใช้กระดาษท่ีมีตน้ทุนสูง ดงันั้นคณะ
ผูจ้ดัท าจึงได้ตระหนักถึงความส าคญัของปัญหา
โดยคิดคน้และจดัท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียว
จั ง ห วัด ส มุ ท ร ส า ค ร ใ น รู ป แ บบ หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ในรูปแบบนวตักรรม
ใหม่ท่ีเป็นการลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นออกไป 
เพื่อทางส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
สมุทรสาครจะไดน้ าไปใช้ในการประชาสัมพนัธ์
และเป็นคู่มือการเดินทางท่องเท่ียวให้กบัคนใน
ชุมชน และนกัท่องเท่ียวต่อไป   

 
แนวคิดในการท าโครงงาน 

ในการจดัท าโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือ
การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาครในรูปแบบ
หนัง สื อ อิ เ ล็ กทรอ นิก ส์  (E-Book)”เ พื่ อ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด สมุทรสาคร คณะ
ผู ้จ ัดท าได้ มีการศึกษาข้อมูลและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี  
2.1 ทฤษฎีเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว   

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์  
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  
2.4 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
2.5 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book)  
2.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดัสมุทรสาคร  
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
  เ พื่ อ จั ด ท า ป ฏิ ทิ น แ ล ะ คู่ มื อ                     
การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาครในรูปแบบ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ข้ึนเว็บไซต์
ส านัก ง านก ารท่ อ ง เ ท่ี ย วและ กีฬ า จังหวัด
สมุทรสาคร 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  ส านักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสมุทรสาครไดมี้การอพัเดตขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบนวตักรรมใหม่ลงบนเวบ็ไซต ์
และช่วยในการลดตน้ทุนการผลิต  

2. ใช้เป็นขอ้มูลและคู่มือในการเดินทาง
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาครให้ไดรั้บ
ความสะดวก สบาย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

 
วธีิด าเนินการ 

1.   ค้นคว้าหาข้อมูลเ ก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว 
ส ถ า น ท่ี พั ก  ร้ า น อ า ห า ร  ก า ร เ ดิ น ท า ง                                         
ของจงัหวดัสมุทรสาครจากในส านกังานและจาก
เวบ็ไซต์ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
สมุทรสาคร 



 

 

2. การสร้างงานออกแบบโดยใช ้Canva เป็นการ
สร้างงานออกแบบออนไลน์ท่ีเปิดให้ใช้ฟรีใน
เว็บไซต์ www.canva.com เป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถออกแบบงานให้สวยงามโดยโปรแกรมน้ี
จะมีแม่แบบให้เลือกใช้มากมาย หรือสามารถ
ออกแบบงานในแบบของตน 

3. การสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือสร้างงาน
ออกแบบเสร็จแล้วจะต้องแปลงไฟล์เป็น PDF 
ทั้งหมดทุกหนา้รวมเป็นไฟลเ์ดียวกนัจากนั้นสร้าง 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยการใช ้
Anyflip ซ่ึงเป็นการสร้าง E-Book แบบออนไลน์ 
ท่ีใชง้านง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

4. น าผลงานลงเว็บไซต์ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครในหมวดหมู่ E-Book 
ของเว็บไซต์ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
สรุปผลโครงงาน 
จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี                
13 มกราคม  2563 – 30 เ มษ ายน  2563 ร วม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกส่งเสริม
ดา้นการท่องเท่ียว ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดส มุทรสาคร  จึ งท า ให้ทราบถึง
รายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบติังานจริงของ
ทางส านักงานทั้งในด้านการท่องเท่ียวและกีฬา 
รวมไปถึงงานในดา้นเอกสารต่างๆ ตลอดจนการ
ปฏิบติังานนอกสถานท่ีในบางคร้ัง ท าให้ได้รับ
ความรู้และข้อมูลต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว 
ร้านอาหาร ท่ีพัก และการเดินทาง ทั้ ง น้ีคณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงาน “ปฏิทินและคู่มือการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในรูปแบบหนังสือ

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (E-Book)” โ ด ย ก า ห น ด
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและจดัท าปฏิทินและคู่มือ
การท่องเท่ียวในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) ท่ีเป็นรูปแบบนวตักรรมใหม่ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้เล็งเห็นว่า
การจดัท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ใหม่ท่ีมีความทันสมัย จะเป็นการสร้างความ
น่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ให้กบัทางส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาครและยงั
เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวของจังหวดั 
โครงงานเล่มน้ีจึงไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง
เว็บไซต์ของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 https://samutsakhon.mots.go.th/ โดยได้ท าการ
เผยแพร่ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 
2563 มีจ  านวนผูท่ี้เข้าถึงและให้ความสนใจ 251 
คน เป็นผลสรุปเผยแพร่ปฏิทินและคู่ มือการ
ท่องเท่ียวผ่านทางเว็บไซต์ให้กบัส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

- ส านักงานการท่อง เ ท่ี ยวและ กีฬาจังหวัด
สมุทรสาครสามารถน าไปต่อยอดในการศึกษา
เพิ่มเติมขอ้มูล เพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอ่ืนๆ
ไดอี้ก  

 - การจัดท าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวใน
รูปแบบ(E-Book) มีการใช้ขอ้มูลท่ีค่อนขา้งมาก
และละเอียด จึงตอ้งมีการวางแผนท่ีดีและมีขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้งชดัเจน  



 

 

- ข้อจ ากัดในโครงงานคือปฏิทินและคู่มือการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัสมุทรสาครในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จะเป็นไฟล์ประเภท 
PDF ซ่ึงเป็น E-Book ในรูปแบบท่ีไม่เสียง  
ไม่มีวดีิโอประกอบ   
- น าปฏิทินและคู่มือการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
สมุทรสาคร ท่ีเป็นไฟล์ประเภท PDF ส่งให้กบั
ทางส านกังานน าไปพฒันาต่อยอดไดดี้ยิง่ข้ึน  
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