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ค ำส ำคัญ : ประชาสัมพนัธ์ / แหล่งท่องเท่ียวรอง / ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 



 

 

ง 

Project Title:          Public Relations for Secondary Tourist Attractions in Nakhon Pathom  
         Province by using Facebook of the Nakhon Pathom Provincial Tourism 
                                 and Sports Office 
Credit:                     5 
By:                            Miss Pratthana Phiphatwattanarom  6004400051 
                                  Miss Ploynapas Pornsaknapa  6004400052 
                                  Miss Sawitree Suaikhunthod   6004400084 
Advisor:                   Dr. Krip Jurakanit 
Degree:                     Bachelor of Arts 
Major:                      Tourism and Hospitality Industry 

Faculty:                    Liberal Arts 
Semester/Academic year:       3/2020 
 

Abstract  
             The  project collected tourist attractions in Nakhon Pathom province that have not been 
widely publicized and distributed through the Facebook page of the Nakhon Pathom Provincial 
Tourism and Sports Office. There are many unknown tourist attractions, and a lack of complete 
information for travel within Nakhon Pathom and there are many unknown attractions. From 2 
September - 19 November 2021, results from the project, regarding public relations for secondary 
tourist attractions during May - September 2021 showed 9,240 people accessed the page to view 
information and content. It was found that there were 1,184 page followers and 1,176 page likes. 
"Nakhon Pathom outside the trend. Travel like you don't follow anyone" is Huai Tako Temple, 
Nakhon Chai Si District and Nakhon Pathom Province get the most attention. 
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การท่ีคณะผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา ณ ส านกังานการท่องเท่ียวและ

กีฬาจงัหวดันครปฐม ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บ
ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบติังานโดยได้รับความ
ร่วมมือจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ได้สอนการเรียนรู้งาน รวมไปถึง
ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานในแผนกเจา้หน้าท่ีพฒันาการท่องเท่ียวและกีฬา จึงขอขอบคุณมา ณ 
ท่ีน้ี จากความร่วมมือและการสนบัสนุนจากหลายๆท่าน ดงัน้ี  

 
 1. คุณกาญจน์กุระ ฮยัสคาเนน  ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม  
 2. คุณสุระ ศรีอาจ    หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
 3. ดร.กฤป จุระกะนิตย ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
  และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้หแ้นะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จส้ินสมบูรณ์ ตลอดจนไดรั้บการดูแลและให้ความเขา้ใจใน
ชีวติการท างานจริง ซ่ึงทางผูจ้ดัท าขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพื่อผอ่นคลายความเครียดแสวงหาสถานท่ีเท่ียวแปลกใหม่โดยมี
เ ง่ือนไขว่าการเดินทางท่องเท่ียวจากถ่ินท่ีพักถาวรหรือถ่ินท่ีอยู่อาศัยปกติไปย ังสถานท่ี อ่ืน 
เพี ย งชั่ วคร าวภายในประ เทศของตน เองและผู ้ เ ดินทางจะต้องไม่ ถู กบังคับ ให้ เ ดินทา ง  
(ส านักงานการพฒันาการท่องเท่ียว,2546)  อีกทั้งกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานั้นได้มีนโยบาย
กระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเท่ียวในประเทศมากยิ่งข้ึน  ส่งผลให้ประเทศมีระบบเศรษฐกิจดีข้ึน
ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถ่ิน โดยจังหวดันครปฐมเป็นหน่ึงในห้าจังหวดัท่ีอยู ่                              
ในพื้ น ท่ีป ริมณฑลของก รุ ง เทพมหานคร  มี แห ล่ งท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี หล ากหลาย  โดย เฉพา ะ 
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและแหล่ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง สุขภาพ  จังหวัดนครปฐมมี  7  อ า เ ภอ  ได้แ ก่  อ า เ ภอ เ มื องนครปฐม  
อ าเภอนครชัยศรี  อ า เภอสามพราน อ า เภอดอนตูม อ า เภอบางเลน อ า เภอก าแพงแสน และ 
อ าเภอพุทธมณฑล ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดันครปฐม 
 ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  
ท าหนา้ท่ีบริหารราชการภายใตก้ารบงัคบับญัชา และส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวและพฒันาต่อยอดแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงคอยให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว แนะน าสถานท่ี
ท่องเท่ียว และขอ้มูลข่าวสารของจงัหวดัให้แก่กลุ่มนักท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจผ่านเว็บไซต์และเพจ 
เฟซบุก๊ แต่เพจเฟซบุก๊ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมปัจจุบนัยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมาก
นกัและยงัไม่ไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ 
 การประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวรองในจงัหวดันครปฐม ผ่านเพจเฟซบุ๊กของ
ส านักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มีว ัตถุประสงค์เพื่อรวบรวบข้อมูลของ 
แหล่งท่องเท่ียวรองท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและน าเสนอในรูปแบบภาพถ่ายพร้อมค าบรรยายซ่ึงนกัท่องเท่ียว
หรือผูท่ี้สนใจสามารถเขา้ชมและอ่านขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐมผา่นเพจเฟซบุ๊กไดโ้ดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ดงันั้น จึงไดร้วบรวมขอ้มูลและภาพถ่ายพร้อมค าบรรยายเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ียงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัและน าเสนอผา่นเพจเฟซบุก๊ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม เพื่อเพิ่ม
การเขา้ถึงของเพจเฟซบุก๊ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
  เพื่อรวบรวบแหล่งท่องเท่ียวรองภายในจงัหวดันครปฐมท่ียงัไม่ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์อยา่ง
แพร่หลายและเผยแพร่ผา่นเพจเฟซบุ๊กของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ให้เป็นท่ี
รู้จกัมากยิง่ข้ึน 
  
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
 1.3.2 ขอบเขตดา้นขอ้มูล สอบถามขอ้มูลต่างๆจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 
ไดรั้บขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ และเวบ็ไซตข์องส านกังาน  https://nakhonpathom.mots.go.th/ 
 1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 
โดยระหวา่งวนัท่ี 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 มีการประชาสัมพนัธ์และโปรโมทผา่นทางเพจเฟ
ซบุก๊ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
 1.3.4 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประวติัของสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการ
ถ่ายภาพและการแต่งภาพ โดยน ามาจดัท าในรูปแบบการประชาสัมพนัธ์บนเพจเฟซบุ๊กของส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ซ่ึงสามารถเขา้ชมไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1 .4 .1  ส านักงานการท่อง เ ท่ียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้ มีการอัพ เดตข้อมูลแหล่ง 
ท่องเท่ียวรองภายในจงัหวดัท่ียงัไม่ได้รับการประชาสัมพนัธ์ โดยลงผ่านเพจเฟซบุ๊กของส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
  1.4.2 นกัท่องเท่ียวไดท้ราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวรองภายในจงัหวดันครปฐม และสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 
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บทที ่2 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
2.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ  
 ช่ือสถานประกอบการ  : ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 
 ทีต่ั้งสถานที่ประกอบการ : ศำลำกลำงจงัหวดันครปฐม ชั้น 4 ถนนศูนยร์ำชกำร  
        ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 
 โทรศัพท์    : 0-3431-0868 
     โทรสาร   : 0-3431-0868 
 เวบ็ไซต์   : nakhonpathom.mots.go.th 
 Facebook   : ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.1 ตรำสถำนประกอบกำร ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 
ท่ีมำ : ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 

 
ประวตัิความเป็นมาของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ เป็นหน่วยงำนรำชกำรไทยประเภทกระทรวง มีอ ำนำจ
หน้ำท่ีเก่ียวกบักำรส่งเสริมสนับสนุน และพฒันำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกีฬำ กำรศึกษำ 
ด้ำนกีฬำ นันทนำกำร และรำชกำรอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้อ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวง 
กำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม พ.ศ. 2545 ในกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรสมยัรัฐบำลของพนัต ำรวจ โททกัษิณ ชินวตัร โดยรับโอนภำรกิจดำ้นกีฬำ และกำรท่องเท่ียว 
จำกกระทรวงต่ำงๆ เขำ้มำไวด้ว้ยกนั 
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  รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำคนแรกคือ นำยสนธยำ คุณปล้ืม มีนำยจเด็จ 
 อินสว่ำง เป็นปลัดกระทรวงคนแรก ต่อมำในเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2558 คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติไดย้ำ้ย นำยสุวตัร สิทธิหล่อ ปลดักระทรวง ไปด ำรงต ำแหน่งท่ีปรึกษำควำมสงบแห่งชำติ
ใหผู้ท่ี้รักษำกำรในต ำแหน่งรำชกำรมีอ ำนำจเตม็เพื่อควำมสะดวกในกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ จดัตั้งข้ึนเม่ือพระรำชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 หมวด 5 ตำมมำตรำ 14 ก ำหนดให้กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ มีอ ำนำจหนำ้ท่ี
เก่ียวกบักำรส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว กำรกีฬำ กำรศึกษำ ดำ้นกีฬำ 
นนัทนำกำร และรำชกำรอ่ืนตำมกฎหมำยก ำหนด ให้อ ำนำจหนำ้ท่ีของกระทรวงกำรท่องเท่ียวและ
กีฬำ มีส่วนรำชกำรตำมมำตรำ 15 ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส ำนกังำนรัฐมนตรี 
 (2) ส ำนกังำนปลดักระทรวง 
 (3) ส ำนกังำนพฒันำกำรกีฬำและนนัทนำกำร 
 (4) ส ำนกังำนพฒันำกำรท่องเท่ียว 
  ตำมพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอ ำนำจหนำ้ท่ีของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำม
พระรำชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส่วนท่ี 4 มำตรำ 22 ถึง มำตรำ 26  
ให้โอนทรัพย์สิน งบประมำณหน้ี สิทธิ ภำระผูกพัน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และอัตรำก ำลังของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนกรมพลศึกษำ (ยกเวน้กองยุวกำชำดและกองลูกเสือ) มำเป็นหน่วยงำน
ในสังกดักระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำมำตรำ 27 ให้โอนงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์  
ในส ำนกังำนพฒันำนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพนัธ์ กรมประชำสัมพนัธ์ มำเป็นส ำนกังำน
พฒันำกำรท่องเท่ียว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ มำตรำ 28 ให้โอนอ ำนำจหน้ำท่ีของรัฐมนตรี
ในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับหน่วยงำนของรัฐดงัต่อไปน้ีมำเป็นของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร
ท่องเท่ียวและกีฬำ 
 (1.) กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 
 (2.) กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มำตรำ 29 
  นอกจำกโอนอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีบญัญติัไวแ้จง้ชดัเจนท่ีอ่ืนให้โอนอ ำนำจหน้ำท่ีของรัฐมนตรี
ในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักฎหมำยดงัต่อไปน้ี มำเป็นของรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรท่องเท่ียว 
 (1.) พระรำชบญัญติักีฬำมวย พ.ศ. 2542 
 (2.) พระรำชบญัญติัธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2535 
 (3.) พระรำชบญัญติัสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 
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แผนที ่
  ท่ีตั้ง : ศำลำกลำงจงัหวดันครปฐม ชั้น 4 ถนนศูนยร์ำชกำร ต ำบลถนนขำด  
                  อ ำเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 73000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.2 ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 

ท่ีมำ : https://www.google.com/maps 
 
2.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 2.2.1 ประชำสัมพนัธ์กำรท่องเท่ียวท่ีหลำกหลำยรูปแบบภำยในจงัหวดันครปฐม  
 2.2.2 กำรส่งเสริมกำรจดักำรแข่งขนักีฬำภำยในจงัหวดัและรองรับและใหค้วำมสะดวกแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทำงมำเท่ียวในประเทศ 
 2.2.3 กำรจดัสรรนโยบำยกำรท่องเท่ียวของจงัหวดันครปฐม 
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2.3 รูปแบบการจัดองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.3 ภำพแผนผงับุคลำกร ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 
ท่ีมำ : ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 

นางกาญจน์กุระ  ฮัยสคาเนน 

ท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 

นางสาวกรองแก้ว ตาลเจริญ 

นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ปฏิบติัหนำ้ท่ีหวัหนำ้กลุ่มส่งเสริมและ 

พฒันำดำ้นกำรท่องเท่ียว 

นายสุระ ศรีอาจ 

นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

ปฏิบติัหนำ้ท่ีหวัหนำ้กลุ่มส่งเสริมและ 

พฒันำดำ้นกำรกีฬำและนนัทนำกำร 
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2.4 ช่ือนักศึกษาฝึกงาน ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
  

 
 
 
 
 

  

นำงสำวปรำรถนำ พิพฒัน์วฒันำรมย ์ นำงสำวพลอยนภสั พรศกัด์ินภำ นำงสำวสำวติรี สวยขนุทด 

 
ต าแหน่งงาน : เจำ้หนำ้ท่ีพฒันำกำรท่องเท่ียวและกีฬำ   
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 พิมพเ์อกสำรท่ีไดรั้บมอบหมำย ถ่ำยเอกสำร เดินเอกสำร  
 จดสรุปรำยงำนกำรประชุมของส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 
 บรรจุเอกสำรและคู่มือแนะน ำกำรท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม ส่งไปรษณียไ์ปท่ีกระทรวง

ต่ำงๆ โรงแรม และร้ำนอำหำรภำยในประเทศ 
 ท ำส่ือ Info สรุปกำรประชุมของส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวละกีฬำจงัหวดันครปฐม 
 ท ำส่ือ Info รำยงำนกำรลงพื้นท่ี ส ำรวจสถำนท่ีท่องเท่ียว เช่น วดั แหล่งท่องเท่ียวชุมชน                 

คำเฟ่ และร้ำนอำหำร  
 ท ำส่ือ Info รำยงำนกำรลงพื้นท่ี ส ำรวจเคร่ืองออกก ำลงักำยตำมโรงเรียนและ

สวนสำธำรณะ (ครุภณัฑ์) 
 ปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี “โครงกำร ปำร์ค รัน ไทยแลนด ์นอ้มใจภกัด์ิ รักษ ์ร.๑๐” ท่ี

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
 ปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี “ลงพื้นท่ีส ำรวจมำตรกำรกำรป้องกนัโรคระบำด โคโรน่ำ 2019” ท่ี

ตลำดท่ำนำ และ Bubble in the forest café 
 ปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี “ลงพื้นท่ีส ำรวจกำรสร้ำงสนำมวูด๊บอล” ท่ีโรงเรียนศำลำตึกวิทยำ 
 ปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี “ลงพื้นท่ีส่งมอบหนงัสือคู่มือนะน ำกำรท่องเท่ียวและโฟโตบุ๊ค” ท่ี

โรงแรมไมดำ้ทวำรวดีแกรนด ์ 
 ไดรั้บมอบหมำยให ้ถ่ำยภำพกำรประชุม และเสิร์ฟเคร่ืองด่ืม ณ หอ้งประชุมของส ำนกังำน

กำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 
 ไดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นแอดมินดูแลเพจเฟซบุก๊ของ “ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

จงัหวดันครปฐม”  
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2.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.4 รูปภำพพนกังำนท่ีปรึกษำ  
ท่ีมำ : ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 

 
ช่ือพนักงานพนักงานทีป่รึกษา  : นำงกำญจน์กุระ ฮยัสคำเนน  
ต าแหน่ง     : ท่องเท่ียวและกีฬำจงัหวดันครปฐม 
 
2.6 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน  
 
ตารางที ่2.1 ตารางแสดงรายละเอยีดระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
กำรด ำเนินโครงงำนเป็นขั้นตอนตำมล ำดบั เพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคข์องโครงงำน ดงัน้ี 
 2.6.1 ศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรคน้ควำ้ขอ้มูลผ่ำนทำง google กำรคน้ควำ้ประวติัของ 
กำรท่องเท่ียวผ่ำนเว็บไซต์ท่องเท่ียวชุมชนจังหวดันครปฐม ประชำสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 
ผำ่น google   
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 
1.ศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง      

2.น ำเสนอหวัขอ้โครงงำนแก่อำจำรยท่ี์
ปรึกษำโครงงำน 

     

3.ด ำเนินกำรจดัท ำขอ้มูลและภำพถ่ำย
พร้อมค ำบรรยำยเพื่อกำรประชำสมัพนัธ ์

     

4.ติดตำมและประเมินผลกิจกรรม      

5.สรุปผลและจดัท ำรูปเล่มโครงงำน      
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 2.6.2 น ำเสนอหวัขอ้โครงงำนแก่อำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงงำนเพื่อรับฟังค ำแนะน ำและด ำเนินกำร 
แกไ้ข ตำมค ำแนะน ำของอำจำรยท่ี์ปรึกษำในจุดต่ำงๆใหถู้กตอ้ง 
 2.6.3 ด ำเนินกำรจดัท ำข้อมูลและภำพถ่ำยพร้อมค ำบรรยำยเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์ ผ่ำนเพจ 
เฟซบุ๊กส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวแก่
นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ  
 2.6.4 ติดตำมและประเมินผลกิจกรรม กำรประชำสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวภำยในจังหวดั
นครปฐม วำ่มีผูท่ี้สนใจเขำ้มำชมเพจเฟซบุก๊ของส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำเพิ่มมำกข้ึนหรือลด
นอ้ยลง 
 2.6.5 สรุปผลและจดัท ำรูปเล่มโครงงำน ทั้ง 5 บท และจดัท ำกำรน ำเสนอโครงงำนในรูปแบบ
Power Point  
 
2.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 เร่ิมปฏิบติังำนสหกิจศึกษำวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2564 – 27 สิงหำคม 2564 
 
2.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  
 2.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 1.โทรศพัทมื์อถือ 
     2. กลอ้งถ่ำยรูป  
     3. คอมพิวเตอร์  
     4. เคร่ืองถ่ำยเอกสำร  
 2.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟแวร์ 1. แอพพลิเคชัน่ Facebook  
     2. แอพพลิเคชัน่แต่งรูป Picsart 
     3. แอพพลิเคชัน่แต่งรูป Snapseed  
     4. แอพพลิเคชัน่แต่งรูป Lightroom 
     5. โปรแกรม Excel  
     6. โปรแกรม Canva  
     7. โปรแกรม Photoshop  
     8. โปรแกรม Microsoft Office Word 
     9. โปรแกรม Power Point  
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บทที ่3 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
  จากการน าเสนอโครงงาน เร่ือง การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวรองในจงัหวดันครปฐม  
ผา่นเพจเฟซบุ๊ก ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ทางคณะผูจ้ดัไดศึ้กษาขอ้มูล
แนวคิด ดงัต่อไป 
 3.1 แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
 3.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์  
 3.3 แนวคิดเก่ียวกบั Facebook 
 3.4 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 
 3.5 ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดันครปฐม 
 
3.1 แนวคิดเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่ว  
  แหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและจดัเป็นอุปทานการท่องเท่ียว ซ่ึงไดจ้ดัหมวดหมู่
ของแหล่งท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียวทาง วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวท่ีแสดงออก
ถึงประเพณีต่างๆ แหล่งท่องเท่ียวท่ี แสดงออกถึงความงดงามในรูปแบบต่างๆของภูมิภาค  
แหล่งท่องเ ท่ียวประเภท ให้ความบันเทิง และแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  
ส่วนประเทศไทย นั้น ททท. มักแบ่งแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ แหล่งท่องเท่ียว 
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวโบราณคดี และแหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรม ส่วน แหล่งท่องเท่ียวท่ีให ้
ความบันเทิงจัดเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีสนใจของ
นกัท่องเท่ียว นอกจากนั้นยงัจ าเป็นตอ้งมีองค ์ประกอบต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวสนใจเขา้
มาเยี่ยมเยือนแหล่งท่อง เท่ียวนั้นๆ ซ่ึงได้มีผูเ้ช่ียวชาญและนักวิชาการต่างๆได้ให้ความหมายไว้
หลากหลาย ดงัน้ี 
  พยอม ธรรมบุตร (2549) แหล่งท่องเท่ียวนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั สูงสุด เพราะเป็นจุด
ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว อาจเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีความโดด
เ ด่ น  
เช่น ดอยอินทนนท์ ซ่ึงมีความหลาก หลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิมาลยัหรือแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ซ่ึงแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจกัรขอม 
ตลอดจนการท่องเท่ียวชนบท เพื่อสัมผสัวิถีชีวิตชาวบา้น เรียนรู้ถึงปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนโบราณ
ยคุเก่าแก่ก่อนประวติัศาสตร์ เช่น วฒันธรรมบา้นเชียง เป็นตน้ 
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  Morrison and Mill (1992) กล่าววา่ องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวประกอบ ไปดว้ย
ปัจจยัพื้นฐานในดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขนส่ง การ ส่ือสาร การตอ้นรับอย่างเป็น
มิตร ตอ้นรับดว้ยใจ มีส่ิงดึงดูดใจ มีส่ิงอ านวย ความสะดวก มารองรับทั้งในดา้นร้านอาหาร ท่ีพกั 
ของท่ีระลึก และส่ิงท่ีขาดไม่ได ้คือ มีการบริการท่ีประทบัใจ 
  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2549) กล่าวไวว้า่องคป์ระกอบท่ีส าคญัของ แหล่งท่องเท่ียว สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3A’s ไดแ้ก่  
 1. ส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว (Attraction) เป็นส่ิงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ อยากเดินทางเขา้
ไปท่องเท่ียวแลว้เกิดความประทบัใจ เป็นส่ิงท่ีให้ความรู้หรือ ความเพลิดเพลินแก่นกัท่องเท่ียว ส่ิง
ดึงดูดใจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกั ท่องเท่ียวเก่ียวกบัสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะไป
และมกัเป็นเหตุผลส าคญั ในการเลือกแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อย่างมากกบัภาพลกัษณ์
ของ แหล่งท่องเท่ียวนั้น (Merchant,2005) อยา่งไรก็ตามส่ิงดึงดูดใจของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว ยอ่มมี
ความแตกต่างกนัไปความตอ้งการและความสนใจของนกัท่อง เท่ียวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม โดยส่ิง
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมีอยู ่6 ประการ คือ 
  1.1 ทิวทัศน์หรือทัศนียภาพอันสวยงามตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภู เขา แม่น ้ า  
ล าธาร ทะเล น ้าตก หนา้ผา บ่อน ้าพุร้อน เกาะแก่ง เป็นตน้ 
  1.2 ความประทบัใจจากลมฟ้าอากาศ เช่นอากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน อากาศเย็น สบายปลอด
โปร่ง หรือไม่หนาวไม่ร้อนจดัจนเกินไป เป็นตน้ 
  1.3 คุณค่าทางว ัฒนธรรม เช่น มี ส่ิง ท่ี น่าสนใจทางประวัติศาสตร์หรือมรดกทาง 
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี อนุสาวรียพ์ิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ สถานบนัทางการ เมือง เป็นตน้ 
  1.4 วิถี ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม  
งานเทศกาลหรือประเพณี การละเล่นพื้นเมืองหรือพื้นบา้น เป็นตน้  
  1.5 สถานท่ีพักผ่อนหย่อยใจ เช่น สวนสนุก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ โรงละคร  
สนามกีฬา เป็นตน้ 
  1.6 กิจกรรมทางการท่องเท่ียว เช่น เดินป่า ข่ีช้าง การดูนก การปืนเขา การเท่ียวถ ้ า  
การเท่ียวน ้าตก การล่องแพ การล่องเรือ เป็นตน้ 
 2. การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้นักท่อง เท่ียวสามารถ
เดินทาง เขา้ไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวได ้โดยมีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมท่ีสามารถเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั ซ่ึงการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งพิจารณาใน 6 ดา้น 
คือ 
  2.1 ประเภทของการคมนาคมขนส่งท่ีจะใหบ้ริการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาวา่จะ
ใชก้ารขนส่งประเภทใดเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ จึงจะเหมาะสม หรือจะใชข้นส่งหลายประเภท
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ร่วมกันไป เช่น การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่ง ทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทาง
เคร่ืองบิน เป็นตน้ 
  2.2 เ ส้นทางการขนส่ง เข้า สู่แหล่งท่องเ ท่ียว โดยพิจารณาถึงสภาพการเ ดินทาง  
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความมีมาตรฐานดีใน ระดับสากล  
ของเส้นทางท่ีจะเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
  2.3 การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาถึงจ านวนท่ีเพียงพอ คุณภาพ 
และมาตรฐาน ตลอดจนความสะดวกสบาย รวดเร็ว และความปลอดภยัของรถสาธารณะ และรถน า
เท่ียวท่ีจะใหบ้ริการภายในแหล่งท่องเท่ียว 
  2.4 แบบแผนการเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว โดยพิจารณา ยานพาหนะท่ี
ใช้ในการเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพกัแรมเป็นหมู่คณะ ทั้ง กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ทั้งการ
เดินของนกัท่องเท่ียวแบบส่วนตวัและครอบครัว  
  2.5 บ ริ เวณ ท่ีอ านวยความสะดวกให้ ย านพาหนะ  เ ช่น  สถา นีขนส่ง  ท่ี จอดรถ  
ท่ีลา้งรถ ท่ีซ่อมแซมบ ารุงรักษารถ เป็นตน้ 
  2.6 ปัญหาการจราจรท่ีอาจเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว โดยพิจารณาถึงปัญหา การจราจรท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ปัญหาท่ีจอดรถ ปัญหาจราจร ติดขดั ปัญหาเร่ืองเสียง
รบกวนนกัท่องเท่ียว ปัญหาอากาศเป็นพิษ เป็นตน้ 
 3. ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว (Amenity) เป็นส่ิงส าหรับอ านวย ความสะดวก
ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว นั้นอยา่งประทบัใจ เพื่อท าให้
นกัท่องเท่ียวอยากจะท่องเท่ียวนานวนัข้ึน หรือกลบั มาเท่ียวซ ้ าในโอกาสหน้า ซ้ึงส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีส าคญัในแหล่งท่องเท่ียวมี 4 ดา้น คือ 
  3.1 ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านอาคารและส่ิงก่อสร้างในแหล่งท่องเท่ียว ศูนย์บริการ
นกัท่องเท่ียวท่ีพกันกัท่องเท่ียว ห้องน ้ าสาธารณะ ศาลหรือซุ่มนัง่คอย ร้านคา้ ร้านอาหาร บา้นพกั
พนกังาน เป็นตน้ 
  3.2 ส่ิ งอ านวยความสะดวกด้านการบริการในแหล่งท่อง เ ท่ี ยว  ประกอบด้วย  
ซุ้ม ทางเขา้ ป้าย เคร่ืองหมาย ลานกิจกรรม สวนหย่อม กระถางและท่ีปลูกต้นไม ้นั่งโต๊ะ เก้าอ้ี 
ระบบแสงสว่าง ระบบน ้ าใช้ระบบก าจดัของเสียและน ้ าเสีย ระบบ ก าจดัขยะมูลฝอย ร้ัว ก าแพง 
สะพาน ขั้นบนัได เป็นตน้ 
  3.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวประกอบไปด้วย  
ความปลอดภยัจากโจรผูร้้ายในแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภยัจาก อุบติัเหตุในแหล่งท่องเท่ียว  
ความปลอดภัยจากพืชและสัตว์ในแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัยจากการหลงทางภายใน 
แหล่งท่องเท่ียว 
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  3.4 ส่ิ ง อ า น ว ย ค ว า มส ะดวกด้ า น ป้ า ย ในแห ล่ งท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ป ร ะ กอบไปด้ ว ย  
ป้าย ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเขา้สู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ป้ายช้ีทางภายในแหล่งท่องเท่ียว ป้ายแผนท่ี
แสดงท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายส่ือความหมาย ป้ายเตือนอนัตราย นกัท่องเท่ียว ป้ายประกาศ
อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียวทราบ เป็นตน้ 
  Steven (2008) กล่าวถึงคุณลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวว่า แหล่งท่องเท่ียว เป็นการ
ผสมผสานระหวา่งผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ประสบการณ์ การน า เสนอทรัพยก์รท่ีจบัตอ้งไม่ได้
อ่ืนๆ แก่ผูบ้ริโภค ส่ิงส าคญัคือแหล่งท่องเท่ียว เป็น สถานท่ีซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาเยี่ยมชม
หรือพกัอาศยั ดงันั้นแหล่งท่อง เท่ียว ควรประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 6 ประการ (6A’) ดงัต่อไปน้ี  
 1. ความสามารถในการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว เป็นการจดัการท่องเท่ียวให้ นกัท่องเท่ียวรู้สึก
ถึงความสะดวกรวดเร็ว รู้ถึงแหล่งท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีจะเดิน ทางไป เพื่อให้คลอบคลุมกับ
วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว 
 2. ความสามารถในการเขา้ถึง ไดแ้ก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม เช่น สนามบิน 
ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดา้นอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การ ขนส่งทางอากาศ ทางบก และ
ทางน ้ า ซ่ึงจะเอ้ืออ านวยให้กบันักท่องเท่ียว สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหรือแหล่ง
ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั 
 3. ส่ิงดึงดูดใจ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เป็นจุดดึงดูดให้นกัท่อง เท่ียวเดินทางมา
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมี ความโดดเด่นหรือแหล่งท่องเท่ียว 
ทางเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์  
  4. ส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ โรงแรม รีสอร์ท และโฮมสเตย ์Bed & Breakfast และ Guest 
House โดยท่ีพกัแรมประเภทต่างๆ จะมีส่งอ านวยความสะดวกใน ระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงท าให้มี
ราคาและบริการในระดบัต่างกนัอีกดว้ย เช่น ภตัตาคาร บาร์ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ สระว่ายน ้ า ซาวน่า 
และส่ิงอ านวยความสะดวก อ่ืน เป็นตน้ 
  5. กิจกรรม เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั เช่นกนั ในยุคปัจจุบนัซ่ึง การท่องเท่ียวมิไดห้มายเพียงแค่
การเดินไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ์ความงดงามของป่าไม ้ธรรมชาติ หากความส าคญัส าหรับผู ้
มาเยือน คือ การไดมี้โอกาสท ากิจกรรม ต่างๆ เช่น การเดินป่า เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์เขตเส้นศูนย์
สูตรในป่าดิบช้ืน การล่องแก่งในแม่น ้ าของทอ้งถ่ิน การปืนหนา้ผา การด าน ้ ารูปแบบ Scuba Diving 
หรือ Snorkeling การพายเรือแคนูบริเวณป่าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการท า
กิจกรรมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น การไถนา การด านา การเก่ียว ขา้ว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นตน้ 
ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประการณ์ท่ีอยู ่ในความทรงจ าของนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมดงักล่าวมกั
ก่อใหเ้กิดการกระจาย รายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน 
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 6. การให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ทั้ งหมดท่ีมีให้นักท่องเท่ียว อาทิ เช่น บริการ 
ดา้นร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย ์สถานีบริการน ้ ามนั ร้านขายของ ท่ีระลึก ห้องสุขา ร้านคา้ 
เป็นตน้ 
 
3.2 แนวคิดเกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์  
  สังคมออนไลน์ หมายถึง การท่ีมนุษย์เ ช่ือมโยงถึงกัน ท าความรู้จักกัน ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตในรูปการให้บริการผ่านเว็บไซต์เช่ือมโยงบุคคลต่อบุคคลไวด้้วยกนั โดยเว็บไซต์
เหล่าน้ีจะมีพื้นท่ีให้บุคคลเขา้มาท าความรู้จกักนั มีพื้นท่ีเคร่ืองมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสร้างเครือข่าย สร้างเน้ือหาตามความสนใจของผูใ้ช้งานและเช่ือมโยงอินเตอร์เน็ตท่ีผูใ้ช้งาน
คุน้เคย จนกลายเป็นชุมชนท่ีผูใ้ชส้ามารถแชร์ตวัตนได ้นอกจากน้ียงัสามารถติดต่อกบัเพื่อนไดแ้ละ
เพื่อนของเพื่อนไดอี้กดว้ย  
  พงษพ์ิพฒัน์ สายทอง (2557) ส่ือสังคมออนไลน์หมายถึง ส่ือดิจิตอลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติัในทางสังคม (social tool) เพื่อใชส่ื้อสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคม (social networks ) 
ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยุกตบ์นส่ือใดๆท่ีมีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยเนน้ผูใ้ชท้ ั้ง
ท่ีเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสารมีส่วนร่วม อย่างสร้างสรรค์ในการผลิตเน้ือหา ในรูปของข้อมูล  
ภาพ และเสียง  
  พิชิต วิจิตรบุญรักษ์ (2553) มนุษยเ์ป็นสังคมท่ีตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลถึงกนัและกนัซ่ึงใน 
สมยัโบราณมนุษยส่ื์อสารขอ้มูลดว้ยวิธีท่ีไม่ซับซ้อนมากหนกั เช่น ปากเปล่า มา้เร็ว และนกพิราบ
ส่ือสาร ต่อมาไดมี้การปรับเปล่ียนการส่ือสารขอ้มูลเป็นจดหมาย โทรเลข โทรศพัทว์ิทยุ จากนั้นเม่ือ
เขา้สู่ยุคท่ีมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเขา้มาเก่ียวขอ้ง การส่ือสารขอ้มูลของมนุษยมี์ 
การปรับเปล่ียนเป็นส่ือ ท่ี เ ก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน เช่น โปรแกรมพูดคุย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) และเว็บบอร์ด จนถึงปัจจุบนั ส่ือสังคมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆท่ีมกัใช้กนับ่อยๆ บล็อก ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
การแบ่งปันส่ือออนไลน์  
 1. บล็อก (Blogging) คือ ประเภทของระบบการจดัการเน้ือหาท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขียน
บล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยบทความท่ีโพสต์ลงบล็อก เป็นการแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวของผู ้เ ขียนบล็อก ซ่ึง จุดเด่นของผู ้เ ขียนบล็อก ซ่ึง จุดเด่นของบล็อก คือ  
การส่ือสารอยา่งเป็นกนัเองระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้านบล็อกผา่นการแสดงความคิดเห็น  
 2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Micro blogging) คือ รูปแบบหน่ึงของบล็อกท่ีมี
ความจ ากดัขนาดของการโพสตใ์นแต่ละคร้ัง ซ่ึงทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อกท่ีจ ากดัการโพสตแ์ต่ละ
คร้ังพิมพไ์ดไ้ม่เกิน 140 ตวัอกัษร ในปัจจุบนัทวิตเตอร์เป็นท่ีนิยมใชง้านของผูค้นเพราะใช้งานง่าย 
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และใช้เวลาไม่มากนกั รวมทั้งเป็นท่ีนิยมขององค์กรต่างๆ ท่ีใชท้วิตเตอร์แจง้การท ากิจกรรมต่างๆ 
และเคล่ือนไหวของธุรกิจ เพื่อไม่ใหข้าดการติดต่อกบัสังคม 
 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) คือ เวบ็ไซต์ท่ีผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารกบั
เพื่อนท่ีรู้จกัมาก่อนหรือรู้จกัภายหลงัออนไลน์ซ่ึงเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งมี
คุณลกัษณะแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนประกอบหลกัท่ีมีเหมือนกนัคือ โปรไฟล์ เพื่อแสดงขอ้มูล
ส่วนตวัของเจา้ของบญัชี การเช่ือมต่อ เพื่อสร้างเพื่อนกบัคนท่ีรู้จกัและไม่รู้จกัทางออนไลน์ และการ
ส่งขอ้ความ อาจเป็นขอ้ความส่วนตวัหรือขอ้ความสาธารณะ เป็นตน้  
 4. การแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing) คือ เว็บไซต์ท่ีผูใ้ช้งานสามารถท าการ 
อพัโหลด ไฟล์ส่ือผสม ข้ึนสู่เวบ็ไซตเ์พื่อแบ่งปันขอ้มูลแก่ผูใ้ชง้านทัว่ไป ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บความ
นิยมมากเพราะดว้ยความท่ีเป็นส่ือผสมเอง ไม่ว่าจะเป็นรูปสไลด์หรือวีดีโอ รวมทั้งการใช้งานง่าย
ของกลอ้งดิจิตอล และกลอ้งวีดีโอ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีน ามาสู่การไดไ้ฟล์ส่ือผสมแบบต่างๆ ออกมา
เป็นเวบ็ไซตป์ระเภทท่ีไดรั้บความนิยม คือ YouTube , Flickr , Slide share 
 
3.3 แนวคิดเกีย่วกบั Facebook 
 3.3.1 ข้อมูลเกีย่วกบั Facebook 
  Facebook คือ บริการบนอินเตอร์เน็ตบริการหน่ึง ท่ีจะท าให้ผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและ
ร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงหรือหลายๆกิจกรรมกบัผูใ้ช้ Facebook คนอ่ืนๆได ้ไม่ว่าจะเป็น 
การตั้งประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสตค์ลิปวิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อกแชทคุยกนัแบบ
สดๆ เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม (Applications) ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชั่นดงักล่าวได้ถูก
พฒันาเขา้มาเพิ่มเติมอยูเ่ร่ือย ๆ เฟซบุก๊ เป็น Social Network ท่ีไดรั้บความนิยมอีกแห่งหน่ึงในโลก  
 3.3.2 กลยุทธ์การเขียนเพือ่ประชาสัมพนัธ์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) 
  Wilcox & Cameron (2012) Facebook เป็นส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ  
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เฟซบุ๊กไดรั้บความนิยมก็เน่ืองมาจากถูกน าไปใชใ้นงานโฆษณา การตลาดและ 
การประชาสัมพนัธ์ โดยเฟซบุก๊มีส่วนช่วยส่งเสริมงานดงักล่าวหลายประการ อาทิ ช่วยให้ไดข้อ้มูล
เชิงลึกเก่ียวกบั ผูบ้ริโภค ช่วยสร้างการับรู้ในตราสินคา้ และช่วยสร้างความจงรักภกัดีในตราสินคา้ 
เป็นตน้  

การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางเฟซบุก๊ใหป้ระสบความส าเร็จ ควรมีแนวทางดงัน้ี  
 1. ควรเลือกเน้ือหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์กบัผูรั้บสารท่ีเขา้มาติดตามเฟซบุ๊กขององคก์ร
ในฐานะ เพื่อน ไม่ใช่ในฐานะลูกคา้หรือบุคคลทัว่ไป 
 2. นอกจากเน้ือหาในรูปของขอ้ความแลว้ควรน าเสนอเน้ือหาประเภทอ่ืนให้หลากหลาย เช่น 
ภาพ หรือคลิปวดีิโอ  
 3. เนน้การมีส่วนร่วมของผูรั้บสารใหส้ามารถส่ือสารกนัไดแ้บบสองทาง 
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 4. ใช้กลยุทธ์การเขียนและน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะท่ีสนิทสนมและเป็นกนัเองเป็นหลกัโดย
ภาพรวมของเฟซบุก๊ (Facebook) สรุปไดว้า่ เน้ือหา (Content) เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีช่วยเพิ่มจ านวนผู ้
เขา้ชมเฟซบุ๊ก (Facebook) ไดเ้ป็นอย่างดี สถิติรูปแบบโดยทัว่ไปท่ีมีการน าเสนอบนหนา้เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ประกอบไปดว้ย  
 1. Status การอพัเดทสถานะทัว่ไปในลกัษณะของตวัอกัษร 
 2. Link Post ประเภทการโพสตโ์ดยเฉพาะในกลุ่มเพจประเภทข่าว นิยมแชร์ Link Post เป็น 
อนัดบัตน้ๆ 
 3. Photo การโพสต์แบบรูปภาพ เป็นวิธีท่ีใช้กันเป็นอนัดับต้นๆ เพราะสามารถเข้าถึง  
กลุ่มคนไดง่้าย สะดุดตา ก่อใหเ้กิดการแชร์ท่ีดี 
 4. VDO มกัไดรั้บการเขา้ถึงท่ีดีบนเฟซบุก๊ 
 5. การใช ้Email List มีการเก็บขอ้มูลอีเมลจากผูเ้ขา้เยีย่มในเวบ็ไซตแ์ละขอ้มูลของลูกคา้ สามารถ
อพัโหลดอีเมลเหล่านั้นลงบนเฟซบุก๊ เพื่อท าการโฆษณาเฉพาะกลุ่มอีเมลน้ีไดท้นัที  
 6. การตอบกลบัขอ้ความอยา่งรวดเร็ว 
 7. ท าวิดีโอดว้ย Facebook Live ซ่ึงเป็นฟังก์ชัน่ใหม่ท่ีเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกคนสามารถเขา้ถึง
ไดง่้ายเป็นแบบเรียลไทม ์(Real Time)  
 
 3.3.3 ประโยชน์ของ  Facebook page  
  ในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นยุคของโซเชียล และถือว่าเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ส าหรับการใช้
ชีวิตประจ าวนัของใครหลายๆคน ทั้ง ดูหนัง ฟังเพลง ท าธุรกิจ ติดตามข่าวสาร และอีกมากมาย 
Facebook page เป็นอีกหน่ึงโอกาสท่ีสร้างประโยชน์ให้กบัองคก์รหรือตวับุคคลดว้ยการใชโ้ซเชียล
ท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก ขอ้ดีของการมี Facebook มีดงัน้ี 
 1. สร้างช่องทางในการท าธุรกจิ  
Facebook page สามารถช่วยให้เราโปรโมทธุรกิจมากมาย เช่น ขายของ, ขายอาหาร, สถานท่ี
ท่องเท่ียว, ร้านคา้, กีฬา และยงัมีธุรกิจอีกมากมาย ท่ีสร้าง Facebook page เป็นของตวัเอง  
ท าให้เกิดความน่าสนใจและคนติดตามแฟนเพจมากยิ่งข้ึน สร้างโอกาสเพิ่มลูกค้า คนท่ีอยาก
ร่วมงาน คนท่ีสนใจ อีกทั้งยงัมีโอกาสท่ี Facebook page ของเราถูกน าไปโฆษณาจากเวบ็อ่ืนหรือคน
ท่ีช่ืนชอบน าไปแชร์ (Share)  บอกต่อๆกนั ซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าโฆษณา  
 2. จ านวนผู้เข้าชมเวบ็ไซต์มากขึน้ 
 การท่ีเรามีแฟนเพจเราสามารถน าลิงก์เวบ็ไซต์ ขอ้มูลของเราใส่ลงไปได ้หากผูเ้ขา้ชมหนา้แฟน
เพจสนใจอยากดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มข้ึน ก็สามารถคลิกลิงก์เขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ไดท้นัที และใน
เวบ็ไซตข์องเราก็ควรจะมี Facebook Widget ซ่ึงจะช่วยให้ผูท่ี้เยี่ยมชมเวบ็ไซตส์ามารถกดไลคห์นา้
แฟนเพจได ้เช่นกนั 
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 3. เพิม่โอกาสให้เวบ็ไซต์ติดอนัดับการค้นหา 
 การมีเน้ือหาเก่ียวกบับริษทัของเรากระจายอยู่ในหลายๆเวบ็ไซต์ จะช่วยท าให้การคน้หาผ่าน 
Search Engine อยา่ง Google มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเม่ือมีคนสนใจสินคา้ หรือเวบ็ไซตข์อง
เรา จะท าให้เกิดการคน้หาจากกลุ่มผูท่ี้ไม่ทราบช่องทางการรับขอ้มูลไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี Social 
Search บริการใหม่จาก Google ยงัช่วยใหผู้ค้น้หาสามารถอ่านความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้หรือ
บริการของเราไดท้นัที จากหนา้แสดงผลการคน้หา การลิงกแ์ฟนเพจเขา้กบัเวบ็ไซตห์ลกัจึงเป็นวิธีท่ี
เป่ียมประสิทธิภาพในการช่วยต่อยอดจ านวนผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดอี้กทางหน่ึง 
 4. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง 
 ในบางคร้ังทางเพจมีการจดักิจกรรมตามสถานท่ีต่างๆ สามารถส่งขอ้ความถึงพวกเขาไดโ้ดยตรง 
ซ่ึงสามารถเลือกได้ว่าจะส่งให้ใครบ้าง เช่น หากท ากิจกรรมในจงัหวดัหน่ึง ก็สามารถเลือกส่ง
ขอ้ความเชิญชวนให้เฉพาะแฟนเพจท่ีอยู่ในจงัหวดันั้น ให้มาเขา้ร่วมกิจกรรมชิงรางวลักบัสินคา้
หรือบริการได ้และไม่ใช่แค่พื้นท่ีเท่านั้น แต่อาย ุหรือเพศ ก็สามารถก าหนดได ้เช่นกนั 
 5. สร้างกลุ่มลูกค้าได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 การสร้างแฟนเพจของเราใน Facebook สามารถอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร โพสรูปภาพ วิดีโอ และ
อ่ืนๆ ลงบนโปรไฟล ์Facebook ของเราเพื่อแชร์ใหแ้ฟนเพจและคนอ่ืนไดเ้ขา้ชมและร่วมแสดงความ
คิดเห็นกนัโดยท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ท าให้เราสามารถน าขอ้มูลจากลูกคา้ไปพฒันาธุรกิจให้ดียิ่งข้ึน
ในดา้นต่างๆ 
 6. สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
 การสร้างแฟนเพจเราใน Facebook ถือว่าเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและรวดเร็ว  
ท าใหส้ามารถพดูคุยโตต้อบกบัลูกคา้ไดต้ลอดเวลา เพราะฉะนั้นะเราควรพดูคุยสนทนากบัลูกคา้เพื่อ
แสดงถึงความใส่ใจต่อลูกคา้ท่ีมีขอ้สงสัยต่างๆ 
 
3.4 แนวคิดเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 
แนวความคิดการประชาสัมพนัธ์ 
 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๒๕ หมายถึง การติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกนั หากจะอธิบายให้
เป็นรูปธรรมจะหมายถึงการวางแผนการ และการกระท าท่ีมีผลต่อความคิดและจิตใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน กิจกรรมบริการ หรือ
สินคา้ของหน่วยงาน จนหน่วยงานไดรั้บการสนบัสนุนและร่วมมือท่ีดีจากประชาชนในระยะยาว 
ซ่ึงความหมายของการประชาสัมพนัธ์น้ีไดมี้นกัวชิาการและผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
  สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IPRA) ได้ให้ความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์ว่าการประชาสัมพันธ์  คือภาระหน้า ท่ีของฝ่ายบ ริหารหรือฝ่ ายจัดการ
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(managementfunction) ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนงานท่ีดี และมีการกระท าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
เพื่อสร้างสรรคแ์ละธ ารงรักษาไวซ่ึ้งความเขา้ใจดี มีความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) และไดรั้บการ
สนบัสนุนร่วมมือจากกลุ่มประชาชนท่ีองค์การสถาบนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประชามติหรือความ
ตอ้งการของประชาชนพร้อมทั้งใช้วิธีการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย คือ องคก์ารและกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  วจิิตร อาวะกุล ไดก้ล่าววา่ การประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการส่ือสารสถาบนัองคก์าร 
หน่วยงานกบัประชาชนหรือสังคม เพื่อเป็นการพฒันาเสริมสร้างฟ้ืนฟูธ ารงรักษาภาพพจน์ สัมพนัธ์
อนัดี ใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนรักใคร่ นบัถือ ยกยอ่ง เล่ือมใสศรัทธา 
  ประจวบ อินออ๊ด ใหค้วามหมายของการประชาสัมพนัธ์ไวว้า่ คือกิจกรรมท่ีปฏิบติัต่อเน่ือง
ตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อสร้างความเช่ือถือ ศรัทธาในบุคคลและสถาบนั 
  เสรี วงษม์ณฑา กล่าววา่ การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารขององคก์รกบั 
ชุมชุนต่างๆ มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือภาพลกัษณ์ ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและ
แกไ้ขขอ้ผดพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
  พรทิพย ์พิมพสิ์นธ์ุ ใหค้วามเห็นวา่การประชาสัมพนัธ์ตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
 1. มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถาบนัและประชาชน 
 2. มีการวางแผนอยา่งสุขมุ รอบคอบ และมีวธีิการติดตามประเมินผล 
 3. เป็นการท างานในรูปของการส่ือสารแบบสองทาง และเป็นการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วจิตใจ 
 4. มีอิทธิพลทางความคิดและทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย 
 5. มีความต่อเน่ือง เพื่อหวงัผลระยะยาว 
 จากค านิยามและความหมายของการประชาสัมพนัธ์ขา้งตน้ สรุปวา่ การประชาสัมพนัธ์ 
เป็นการส่ือสารอยา่งมีแบบแผน และต่อเน่ือง ไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความ 
เขา้ใจอนัดี ระหว่างหน่วยงาน สถาบนั องค์กร กบัประชาชน อนัจะน ามาซ่ึงความเช่ือถือ ศรัทธา 
และก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการด าเนินงานของหน่วยงาน สถาบนั หรือองคก์รนั้นๆ 
ความส าคัญของการประชาสัมพนัธ์ 
 ปัจจุบนัน้ี การประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์ 
และความเขา้ใจอนัดีร่วมกนั สามารถใชใ้นการบริหารงานใหกิ้จการด าเนินการไปดว้ยดี ไดแ้ก่ 
 1. ส่งเสริมหรือก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 2. แกไ้ข ป้องกนั รักษาช่ือเสียงขององคก์ร 
 3. สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ตรงกนั และเกิดความร่วมมือในองคก์ร 
 4. สร้างความเช่ือมัน่ ศรัทธาใหแ้ก่ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 
 5. ส่งเสริมการขาย และการตลาดแก่ธุรกิจ 
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 นอกจากน้ี การประชาสัมพนัธ์ยงัมีความส าคญัในการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
ภาครัฐ ท่ีจะตอ้งมีการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อช้ีแจง สร้างการรับรู้และความเขา้ใจ รวมทั้งส ารวจความ
คิดเห็นประชาชนท่ีจะใชใ้นการก าหนดนโยบาย หรือปรับปรุงงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 
 การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์มีวตัถุประสงค์เพื่อชักจูงมติ (Public Opinion) ด้วยวิธีการ
ติดต่อส่ือสาร (Communication) เพื่อใหก้ลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target publics) เกิดมีความรู้ความ
เขา้ใจ และความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อหน่วยงาน องคก์ร สถาบนั การประชาสัมพนัธ์ เป็นงานในเชิง 
สร้างสรรคท่ี์ก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสร้าง 
สัมพนัธภาพอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร สถาบัน กับกลุ่มประชาชนท่ีเก่ียวข้องและกลุ่ม
ประชาชนทัว่ไป หรืออีกนัยหน่ึง คือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชนกลุ่มต่างๆ เพราะ
ความคิดเห็นของประชาชนมีความส าคญัท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลดีผลเสียแก่องค์กรหรือสถาบนัได้
เสมอ อาจจะก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรือง หรือความพินาศหายนะแก่องคก์ร หรือสถาบนัไดเ้ช่นกนั 
ประเภทของการประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
 1. การประชาสัมพนัธ์ภายใน คือการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การช้ีแจงท าความเขา้ใจการรับฟัง
ความคิดเห็นของคนในหน่วยงานหรือองคก์ร เพื่อให้ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบติัให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีและความ
ร่วมมือกนัภายในหน่วยงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 2. การประชาสัมพนัธ์ภายนอก นอกจากหน่วยงานจะตอ้งเผยแพร่และสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในหน่วยงานแล้ว กลุ่มคนนอกหน่วยงานเป็นส่ิงท่ีจะต้องให้
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดี เกิดทศันคติท่ีดีต่อหน่วยงาน 
และเม่ือหน่วยงานจะด าเนินงาน หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีตอ้งการความร่วมมือจากกลุ่มน้ีก็จะเป็นไป
โดยง่ายราบร่ืน และประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเราจะเห็นวา่ความส าเร็จของงานทางดา้น
การประชาสัมพนัธ์ ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านการส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงนักประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีจะท าให้องค์กรมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 1. มีความรู้ความสามารถดา้นการเขียนเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการเขียน เพื่อการ 
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัส่ือมวลชน 
 2. นกัประชาสัมพนัธ์อาจตอ้งรับบทบาทของบรรณาธิการ มีหนา้ท่ีในการวเิคราะห์และ 
ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ ทั้งบทความท่ีเผยแพร่ทางส่ือส่ิงพิมพ ์หรือออกอากาศทางวทิยกุระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน์ และทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ทวติเตอร์ เฟซบุค๊ และแอปพลิเคชัน่ไลน์ เป็นตน้ 
 3. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจธรรมชาติของส่ือมวลชน และมีความสามารถในการ 
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ประสานงานกบัส่ือมวลชน เพื่อใหช่้วยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 4. สามารถประเมินคุณค่าของขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหก้าร 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายทางช่องทางการส่ือสารท่ีกว้างขวางและเจาะ
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ม่นย  า 
 5. จะต้องมีความพร้อมในการพูดให้สัมภาษณ์ หรือช้ีแจงต่อประชาชนและแถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชน 
 6. นกัประชาสัมพนัธ์จะตอ้งรู้จกัการวางแผน วางโครงการประชาสัมพนัธ์และให้ค  าแนะน าแก่
คนในหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ส่วนส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีจะใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานไปยงั
ประชาชน ได้แก่ ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ ส่ือสังคมออนไลน์ และส่ือ
กิจกรรม 
 
3.5 ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดันครปฐม 

ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์จงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : http://www.nakhonpathom.go.th/ 

 
ค าขวญัประจ าจังหวดั 
 ส้มโอหวาน ขา้วสารขาว  
 ลูกสาวงาม ขา้วหลามหวานมนั  
 สนามจนัทร์งามลน้ พุทธมณฑลคู่ธานี 
 พระปฐมเจดียเ์สียดฟ้า สวยงามตาแม่น ้าท่าจีน 
 
  “นครปฐม” เป็นอู่อารยธรรมส าคญัท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานในแผน่ดินสุวรรณภูมิ  
จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่  

http://www.nakhonpathom.go.th/
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มีความเจริญรุ่งเรืองมานบัตั้งแต่สมยัสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีส าคญัในสมยัทวารวดี ในยุคนั้น
นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซ่ึงรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็น
ศูนยก์ลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิด 
ความแห้งแลง้ข้ึนในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน ้ าท่ีไหลผ่านตวัเมืองเปล่ียนเส้นทาง ประชาชน 
จึงอพยพไปตั้งหลกัแหล่งอยู่ริมน ้ า และสร้างเมืองใหม่ข้ึนช่ือ “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชยั” 
นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทัง่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั ขณะท่ีทรงยงัผนวชไดธุ้ดงคไ์ปพบพระปฐมเจดีย ์และทรงเห็นวา่เป็นเจดียอ์งคใ์หญ่ไม่มีท่ี
ใดเทียบเท่า คร้ันเม่ือไดค้รองราชย ์จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดียแ์บบลงักาครอบองคเ์ดิมไว ้โดยให้ช่ือว่า 
“พระปฐมเจดีย”์ ทรงปฏิสังขรณ์ส่ิงต่างๆ ในบริเวณองคพ์ระปฐมเจดียใ์ห้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้
ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกข้ึนต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้ร่ิมก่อสร้างทางรถไฟสายใตผ้่านเมืองนครปฐม ซ่ึงขณะนั้นยงัเป็นป่ารก 
พระองคจึ์งโปรดฯ ให้ยา้ยเมืองจากต าบลท่านา อ าเภอนครชยัศรี มาตั้งท่ีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
เหมือนเช่นคร้ังสมยัโบราณ คร้ังในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว โปรดฯ ให้
สร้างพระราชวงัสนามจนัทร์เป็นท่ีเสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซอ้มรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้
ตดัถนนเพิ่มข้ึนอีกหลายสาย รวมทั้งสร้างสะพานเจริญศรัทธาขา้มคลองเจดียบ์ูชาเช่ือมระหว่าง
สถานีรถไฟกบัองคพ์ระปฐมเจดีย ์ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธ์ิทางดา้นทิศเหนือขององคพ์ระ
ปฐมเจดียแ์ละบูรณะองคพ์ระปฐมเจดียใ์ห้สมบูรณ์สวยงามดงัท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั และไดโ้ปรดให้
เปล่ียนช่ือจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม”  
 
แหล่งท่องเทีย่วทีแ่นะน าในจังหวดันครปฐม 
 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตั้ งอยู่ ท่ี  ต  าบลพระปฐมเจดีย์ อ  า เภอเมืองนครปฐม  
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ และเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององคพ์ระโคตมพุทธเจา้ ลกัษณะเป็นพระ
เจดีย์ใหญ่ รูประฆงัคว  ่า ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูน 
ประดบัด้วยกระเบ้ืองปูทบั มีวิหาร 4 ทิศ ก าแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นท่ีเคารพสักการบูชาของบรรดา
พุทธศาสนิกชนทัว่โลก 
          พระปฐมเจดีย ์เดิมเรียกวา่ ‘พระธมเจดีย’์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวงของแผน่ดินสุวรรณภูมิ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) มีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดียอ์งค์น้ีอาจ
สร้างข้ึนเม่ือคราวพระสมณทูตในพระเจา้อโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ศาสนายงัสุวรรณภูมิก็
เป็นได ้เพราะพระเจดียเ์ดิมมีลกัษณะทรงโอคว  ่า แบบเดียวกบัพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอด
เป็นแบบปรางค์ ซ่ึงพระองค์ฯ มีพระราชวินิจฉัยว่า อาจมีเจา้นายพระองค์ใดมาบูรณะไวก้็เป็นได ้
ทั้งน้ีจึงพระราชทานนามใหม่ว่าพระปฐมเจดีย ์ด้วยทรงเช่ือว่าน่ีคือเจดียแ์ห่งแรกของสุวรรณภูมิ 
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และในทุกปีทางวดัไดจ้ดัให้มีงานเทศกาลนมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย ์ในวนัข้ึน 12 ค ่า เดือน 12 ถึง 
วนัแรม 5 ค ่า เดือน 12 รวมทั้งหมดเป็นเวลา 9 วนั 9 คืน ให้ประชาชนไดม้ากราบไหวเ้พื่อความเป็น
สิริมงคล พร้อมชมความงดงามขององคพ์ระปฐมเจดียแ์ห่งน้ีกนัอยา่งทัว่ถึง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร 
ท่ีมา : https://www.ocaravan.com/ 

 
  ตลาดท่านา หรือตลาดนครชยัศรี อยูใ่นต าบลนครชยัศรี อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  
อยู่ห่างจากกรุงเทพ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางเพียงไม่นานก็จะมาถึงตลาดสดเก่าแก่อายุ
กวา่ 140 ปี ท่ีตั้งอยู่เคียงคู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น ้ า นครชยัศรี มีประวติัความเป็นมา
ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 จากการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานของผูค้น จนกระทัง่สมยัรัชกาลท่ี 5 จึงกลาย 
เป็นชุมชนคา้ขายส าคญัของยา่นน้ี ท่ีมาของช่ือ”ตลาดท่านา” นั้นมาจากพื้นท่ีบริเวณโดยรอบตลาด
เตม็ไปดว้ยนาขา้วรวมถึงเป็นท่าเรือ ขนส่งสินคา้และท่าข้ึนลงขา้วในอดีต เน่ืองจากดว้ยท าเลท่ีอยูติ่ด
ริมแม่น ้านครชยัศรีจึงสะดวกต่อการคมนาคมคา้ขาย ทางเรือผา่น แม่น ้ านครชยัศรีมีสะพานรวมเมฆ
เช่ือมระหวา่งชุมชนตลาดท่านาและแถบง้ิวราย 
               ปัจจุบนัตลาดท่านาเป็นตลาดโบราณท่ีน่าท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดันครปฐม 
อาคารร้านตลาดสร้างดว้ยไม ้ยงัอนุรักษรู์ปแบบเดิม ไว ้เป็นแหล่งร้านอาหารริมน ้ าและยา่นจ าหน่าย
ของกินอร่อย ๆ มากมาย อาทิ ส้มต า ผดัไทย เป็ดพะโล ้ขนมปังเยน็ ปลากริมไข่เต่า บวัลอย มีร้าน
ขายของโบราณท่ีนกัสะสมไม่ควรพลาด ตลอดจนแพร้านอาหารริมน ้ า ท าให้ไดบ้รรยากาศในการ
รับประทานอาหาร  รวมถึงผลไมม้ากมายโดยเฉพาะ ส้มโอนครชยัศรี ในช่วงเยน็บริเวณริมน ้ าท่าจีน
บรรยากาศจะร่มร่ืนมาก เหมาะส าหรับการพกัผอ่น และให้อาหารปลาบริเวณริมน ้ าท่าจีน  นอกจาก
บรรยากาศตลาดแลว้ยงัมีศาลอาม่า เป็นศาลเจา้ท่ีประชาชนท่ีนิยมมากราบไหว ้และมาเรียนภาษาจีน

https://www.ocaravan.com/
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โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกดว้ย จากตลาดท่านาน้ีเองนกัท่องเท่ียวสามารถแวะเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว
ใกลเ้คียง เช่น วดับางพระท่ีมีพระดงัอยา่งหลวงพอ่เป่ิน  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 ตลาดท่านา 
ท่ีมา : http://www.nakhonpathom.go.th/travel_top10/detail/10 

 
  ตลาดน า้ดอนหวาย ตลาดน ้ าดอนหวาย วดัดอนหวายสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2394  ตลาดน ้ าท่ีมี
ความคึกคกัและเป็นท่ีนิยมมาเป็นเวลานานเพราะเป็นตลาดท่ีรวบรวมผลิตภณัฑ์ทั้งของสดของแห้ง
และสินคา้แปรรูปมากมาย รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน ขนมหวานประจ าจงัหวดัท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีในท้องถ่ินแถบลุ่มแม่น ้ านครชัยศรีและใกล้เคียง และส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีอยากสัมผสัวถีิชีวติริมน ้าท่ีเงียบสงบและเรียบง่ายก็สามารถล่องเรือชมทิวทศัน์ท่ียงัคง
กล่ินอายของชุมชนริมน ้าในสมยัรัชกาลท่ี 6 ไดด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 ตลาดดอนหวาย 
ท่ีมา : https://travel.trueid.net/detail/ya45N3XmyyZj 

 
 

http://www.nakhonpathom.go.th/travel_top10/detail/10
https://travel.trueid.net/detail/ya45N3XmyyZj


24 
 

 

 
  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง หรือท่ีมีช่ือเป็นทางการวา่วดัมงคลจินดาราม เป็นวดัท่ีตั้งอยู่ริม
แม่น ้ าท่าจีนหรือแม่น ้ านครไชยศรี ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม สร้างข้ึนในปี  
พ.ศ. 2334 โดยสมเด็จพระพุฒาจารย ์(พุก) และท่ีมาของช่ือวดัเน่ืองมาจากในสมยัก่อนชาวจีนนิยม
ปลูกขิงในบริเวณน้ีกนัมากนัน่เอง วดัไร่ขิงมีพระประธานคือ หลวงพ่อวดัไร่ขิง พระพุทธรูปปาง
มารวชิยัเน้ือทองสัมฤทธ์ิ ศิลปะเชียงแสน ฝีมือช่างลา้นนาและลา้นชา้ง ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของ 
ชาวนครปฐม ตามต านานเล่าวา่เป็นหน่ึงในต านานพระลอยน ้ าท่ีลอยมาตามแม่น ้ านครชยัศรีแลว้มา
ติดอยูท่ี่วดัศาลาปูน ต่อมาจึงไดอ้ญัเชิญมาเป็นพระประธานประจ าวดัไร่ขิง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
และช่วงข้ึน 13 ค ่า ถึงแรม 3 ค ่า เดือน 5 จะมีการปิดทองหลวงพอ่วดัไร่ขิงเป็นประจ าทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5 วดัไร่ขิง 
ท่ีมา : https://www.nkppao.go.th/content-18-256.html 

 
  วัดศีรษะทอง ตั้งอยู่ท่ีต  าบลศีรษะทอง อ าเภอ นครชยัศรี นบัว่าเป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงใน 
อ าเภอนครชยัศรี สร้างข้ึนสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เม่ือ พ.ศ. 2358 และวดัแห่งน้ีถือเป็นศูนย์
รวมของชาวลาวเวียงจนัทน์และชุมชนใกลเ้คียง เน่ืองจากบริเวณวดัศีรษะทองเดิมเป็นป่ารกร้างไร้
ผูค้นอาศยั เพราะอยูห่่างจากแหล่งน ้ า จนในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 ไดมี้ชาวลาวจากเวียงจนัทร์อพยพมาตั้งถ่ินฐาน มีการถางป่าสร้างชุมชนข้ึน เม่ือมัน่คง
แลว้จึงสร้างวดั และไดพ้บเศียรพระพุทธรูปทองจมดินอยู่  จึงตั้งช่ือวา่ ‘วดัหวัทอง’ ภายหลงัมีการ
ขดุคลองจากแม่น ้ าท่าจีน ท่ีตลาดตน้สน เพื่อเป็นทางเสด็จพระราชด าเนินไปนมสัการองคพ์ระปฐม
เจดีย ์ประชาชนจึงยา้ยมาอยู่ริมคลองเจดียบ์ูชา ในการน้ีไดย้า้ยวดัมาดว้ยเพื่อสะดวกต่อการสัญจร 
และเปล่ียนช่ือเป็นวดัศีรษะทองจนถึงปัจจุบันด้วยเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน จึงมีทั้ ง
โบราณวตัถุ และโบราณสถานส าคญัๆ ทั้งมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองราวของดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ 
และสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต หากท่ีโด่งดงัมากๆ คือเร่ืองของพระราหู ซ่ึงทางเจา้อาวาส หลวงพ่อนอ้ย 

https://www.nkppao.go.th/content-18-256.html
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นาวารัตน์ ท่านเป็นพระท่ีฟ้ืนฟูเร่ืองพระราหูข้ึนมา จนมีผูค้นจากทัว่ทุกสารทิศต่างเขา้มากราบไหว้
บูชาพระราหูกนัอยูต่ลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.6 วดัศีรษะทอง 
ท่ีมา : https://www.thailandhotelforums.com/ 

 
 ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ตั้งอยู่ท่ี 117 หมู่ 6 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ก่อตั้งโดยคุณพิชยั ชยัมงคลตระกูล เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือ วนัท่ี 24 
มีนาคม 2528 ซ่ึงนอกจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลว้ ยงัเป็นแหล่งให้ความรู้ แหล่งเพาะพนัธ์ุพืชและ
สัตว ์โดยเฉพาะจระเขซ่ึ้งใกลสู้ญพนัธ์ุจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ และยงัเป็นแหล่งอนุรักษ์ช้าง โดยมี
การน าช้างตกงานจากสุรินทร์มาฝึกหัดเพื่อแสดงให้นักท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวชม ท าให้ช้าง
จ านวนหน่ึงไดอ้ยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ไม่ตอ้งออกร่อนเร่หากินตามทอ้งถนน โดยสถิติมีผูเ้ขา้ชมอย่าง
นอ้ยเดือนละ 3,000 คน 
 

   
 

ภาพท่ี 3.7 ลานแสดงชา้งและฟาร์มจระเขส้ามพราน 
ท่ีมา : http://www.nakhonpathom.go.th/travel 

 
 

https://www.thailandhotelforums.com/
http://www.nakhonpathom.go.th/travel
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  พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พระราชวงัสนามจนัทร์เป็น
พระราชวงัท่ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างข้ึนบนบริเวณท่ีคาดว่า
เป็นพระราชวงัเก่าของกษตัริยส์มยัโบราณท่ีเรียกว่า เนินปราสาท เพื่อเป็นสถานท่ีประทบัคร้ังมา
นมสัการองคพ์ระปฐมเจดียแ์ละเม่ือบา้นเมืองถึงยามวกิฤต 
            พระราชวงัใชเ้วลาก่อสร้างนาน 4 ปี โดยมี หลวงพิทกัษม์านพ (นอ้ย ศิลปี) ซ่ึงต่อมาไดรั้บ
โปรดเกลา้ฯ เล่ือนยศเป็นพระยาวศุิกรรม ศิลปประสิทธ์ิ เป็นแม่งาน และสร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2450 
เม่ือสร้างแลว้เสร็จจึงไดพ้ระราชทานนามวา่ "พระราชวงัสนามจนัทร์" ตามช่ือสระน ้ าโบราณหน้า
โบสถพ์ราหมณ์ (ปัจจุบนัไม่มีโบสถพ์ราหมณ์เหลืออยูแ่ลว้) สระน ้าจนัทร์ หรือ สระบวั     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8 พระราชวงัสนามจนัทร์ 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/ 

 
  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ป่ินเกล้า-นครชัยศรี) กม.31  
ต าบลขนุแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งไทย เกิดจากแรงบนัดาลใจของ 
ผูส้ร้างสรรค์ น าโดยอาจารยด์วงแก้ว พิทยากรศิลป์ในการสร้างสรรค์หุ่นข้ีผึ้ งไทยตามแบบของ 
มาดามทรูโซรูปป้ันหุ่นข้ีผึ้ งด้วยไฟเบอร์กลาส ท่ีมีลักษณะเหมือนคนจริงมากท่ีสุดรูปแรก คือ  
หุ่นข้ีผึ้งรูปพระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่ โต๊ะ อินทสุวณฺโณ) วดัประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ โดยใช้
ระยะเวลากวา่ 3 ปี หลงัจากศึกษาคน้ควา้ทดลองคณะผูร่้วมงานไดเ้ล็งเห็นวา่ ผลงานช้ินน้ีสมควรท่ี
จะไดรั้บการสนบัสนุนให้กา้วหนา้ข้ึนไป เพราะเป็นผลงานท่ีจะสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติได ้
ดงันั้น ในปี พ.ศ.2527 จึงไดว้างโครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งไฟเบอร์กลาสข้ึน โดยใช้ช่ือว่า 
"พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งไทย" 
 

https://th.wikipedia.org/
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ภาพท่ี 3.9 พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งไทย 
ท่ีมา : พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งไทย 

 
 พุทธมณฑล เป็นสถานท่ีส าคัญทางพุทธศาสนา อยู่ในต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม มีเน้ือท่ี 2,500 ไร่ สร้างข้ึนเพื่อฉลองวาระก่ึงพุทธกาล เม่ือ พ.ศ. 2500 มี
พระพุทธรูปปางลีลาประจ าพุทธมณฑล เรียกว่า พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล
สุทรรศน์ ออกแบบโดย ศาสตราจารย ์ศิลป์ พีระศรี พระพุทธรูปน้ีมีความโดดเด่นทางผา้จีวรท่ีพล้ิว
เหมือนจริง พระพุทธรูปน้ีสร้างเสร็จและฉลอง เม่ือ พ.ศ. 2525 คราวพระราชพิธีสมโภชกรุง
รั ต น โ ก สิ น ท ร์  
200 ปี 
 

 
 

ภาพท่ี 3.10 พุทธมณฑล 
ท่ีมา : https://thebuddh.com/ 

 
 

https://thebuddh.com/
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  คลองมหาสวสัดิ์ ตั้งอยูท่ี่  ต.มหาสวสัด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี ๔ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้พระยาทิพากรวงศม์หาโกษาธิบดี 
(ข าบุนนาค) และพระภาษีสมบติับริบูรณ์ขุดคลองมหาสวสัด์ิข้ึนในวนัท่ี 13 ก.ย. 2402 แลว้เสร็จเม่ือ
วนัท่ี 1 พ.ค. 2403  
  เม่ือขุดคลองเสร็จไดมี้การสร้างศาลาในทุกระยะ4 กิโลเมตรเป็นจ านวน 7 ศาลาโดยศาลา
หลงัสุดทา้ยเรียกกนัวา่ “ศาลาดิน” จึงเป็นท่ีมาของช่ือ“บา้นศาลาดิน” ในปัจจุบนันัน่เอง ซ่ึงท่ีน่ีไดช่ื้อ
วา่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรม 
“ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวสัด์ิ” ตามเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีจะอยูต่ามจุดต่างๆตลอด
สองขา้งฝ่ังของคลองมหาสวสัด์ิ จ  านวน 5 จุดดว้ยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11 คลองมหาสวสัด์ิ 
ท่ีมา : https://mgronline.com/ 

 
 

 

https://mgronline.com/
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงาน 

 
  ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวรองในจังหวดันครปฐมผ่านเพจ 
เฟซบุ๊กส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม โดยการน าภาพถ่ายพร้อมการอภิปรายขอ้มูล
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีไดม้าจากการลงพื้นท่ีจริง และน าขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่แลว้ของทางส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม มาประยกุตใ์ชเ้พิ่มเติมในการท าโครงงานเล่มน้ีและมีขั้นตอนดงัน้ี 
 
4.1 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วในจังหวดันครปฐม 
  โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางโซเชียล เพจเฟซบุ๊กของทางส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดันครปฐม  เป็นการประชาสัมพนัธ์ท่ีผูค้นสามารถมองเห็นโพสตต่์างๆไดอ้ยา่งแพร่หลายโดยไม่มี
ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากเฟซบุก๊เป็นโซเชียลท่ีครอบคลุมทัว่โลก  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 หนา้เพจเฟซบุก๊ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : https://www.facebook.com/ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม/ 

 
4.2 ข้ันตอนการศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 4.2 .1  สอบถามพนักงานท่ีปรึกษาถึงแหล่งท่อง เ ท่ียว ท่ีย ังไ ม่ได้ รับการประชาสัมพันธ์ 
อยา่งเผยแพร่ และแต่ละอ าเภอมีสถานแหล่งท่องเท่ียวใดน่าสนใจบา้ง 
 4.2.2 ศึกษาขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวในเวบ็ไซตก่์อนเดินทางไปเก็บขอ้มูลยงัสถานท่ีจริง 
 4.2.3 เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวและสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ กบัชาวบา้น 
ละแวกพื้นท่ี เพื่อรวบรวมขอ้มูล  
 4.2.4 เก็บภาพถ่ายในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อน ามาประชาสัมพนัธ์  

https://www.facebook.com/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม/
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 4.2.5 เรียบเรียงข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวและน าไปปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษา เพื่อน าไป
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเพจ Facebook ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
 
4.3 ข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ว 
 การรวบรวมขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดันครปฐมไวท้ั้งหมด 7 อ าเภอ อาทิ กิจกรรม และ 
วฒันธรรมประเพณีท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารยธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะเด่น และสามารถดึงดูดความ
สนใจของนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยีย่มชม 
 
4.3.1 อ าเภอเมือง 
 วดัดอนยายหอม 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 วดัดอนยายหอม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2564) 

ทีต่ั้ง : เลขท่ี 257 หมู่ท่ี 3 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  อยูท่างทิศใตข้องวดัพระประ
โทณเจดีย ์บนถนนเศรษฐกิจ 2 สาย บา้นแพว้ - ดอนยายหอม 
  ความเป็นมาวดัดอนยายหอม ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า วดัโคกยายหอม ปัจจุบันร้างเป็น
โบราณสถาน เรียกว่า "เนินพระ" ต านานเล่าสืบกันมาว่า ยายหอมตั้ งบ้านเรือนอยู่ตรงบริเวณน้ี  
เป็นผู ้เ ล้ียงพระยาพานและวดัน้ีรกร้างมากว่า 1 พันปี  ต่อมามีว ัดโคกยายหอมอีกตั้ งอยู่หมู่ ท่ี  2  
ต าบลดอนยายหอม เป็นวดัเก่าแก่จวนร้างเหมือนกนั มีพระสงฆ์ประจ าอยู ่2-3 รูป สร้างในสมยัใดไม่มี
หลกัฐานปรากฏ บริเวณพื้นท่ีน้ีปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งโรงเรียนมธัยมศึกษา "พ่อเงินวิทยา" สังกดักรมสามญั
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการราว พ.ศ. 2398 หลวงพ่อทรัพย์ เจ้าอาวาสวดัง้ิวราย อ าเภอนครชัยศรี 
พิจารณาเห็นสภาพวดัช ารุดทรุดโทรมมาก ไม่อาจบูรณปฏิสังขรณ์ให้ดีข้ึนไปได ้และอยูใ่นทิศทางท่ีตั้ง
ไม่ดีจึงร่วมกบัชาวบา้นแถบน้ีเลือกสถานท่ีตั้งวดัใหม่ข้ึนในทางเหนือ อยูร่ะหวา่งวดัร้างเนินพระกบัวดั
โคกยายหอม เป็นท่ีนาของนายคงกบันายฉิม ตระกูลอินทนจุย้ ไดถ้วายท่ีดินผืนน้ีให้เป็นท่ีสร้างวดัใหม่
เน้ือท่ี 8 ไร่ เม่ือ พ.ศ. 2400 หลวงพ่อทรัพยไ์ดอ้าราธนาพระวินยัธร ฮวบพรหมสร อายุ 25 ปี บวชได ้5 



31 

 

พรรษา จากวดัทอง อ าเภอบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซ่ึงก าลงัศึกษาปริยติัธรรมท่ีวดัสุวรรณาราม อ าเภอ
บางกอกนอ้ย มาเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก 
สถานท่ีควรเขา้ชมและเคารพสักการะในวดัดอนยายหอม 
 - พระพุทธศรทักษิณานุสรณ์ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง  85 น้ิว สูง 111 น้ิว 
 ฝีมือช่างศิลป์ประยกุตส์มยัรัตนโกสินทร์กบัสุโขทยั 
 - พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุอยู่ในองค์พระพุทธศรีทกัษิณานุสรณ์ พระประธานในอุโบสถ 3 องค ์
บรรจุอยูบ่นยอดมณฑปหลายองค ์
 - รูปหล่อจ าลององคห์ลวงพอ่เงิน อยูใ่นวหิารหลวงพอ่เงิน 
 - รูปป้ันคุณยายหอม อยูใ่นศาลาอนุสรณ์คุณยายหอม ใกลม้ณฑป 
 - เสมาธรรมจกัร อยูใ่นวหิารหลวงพอ่เงินหลงัอุโบสถ 
 - พระพุทธบาทจ าลอง และพระพุทธรูปประจ าวนั 7 ปาง อยูใ่นมณฑป 
 - ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เป็นหน่อโพธ์ิจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
 - ศาลาธรรมโสฬส ท่ีประดิษฐานศพหลวงพ่อเงิน พระราชธรรมมาภรณ์ อดีตเจา้อาวาสวดัดอนยาย
หอม ท่ีปรึกษาเจา้คณะจงัหวดันครปฐม ผูท้รงคุณวฒิุยิง่นานปัการ 
 
โพธ์ิพนัธ์ุพุทธคยา 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 โพธ์ิพนัธ์ุพุทธคยา 
 ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2564) 

ทีต่ั้ง : วดัพระปฐมเจดีย ์ต าบลพระปฐมเจดีย ์อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 
  ต้นพระศรีมหาโพธ์ิจากพุทธคยา ล้นเกล้า  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 
ในรัชกาลท่ี 4 ทรงได้ปลูกไว้ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์และได้พันธ์มาจากเมืองพุทธคยาบุรี  
ในประเทศอินเดีย ปัจจุบนัตน้โพธ์ิน้ี อยู่ขา้งดา้นหลงัพระนอน ตรงขา้มกบัวิหารท่ีมีพระพุทธไสยาสน์ 
และคอยใหค้วามร่มเยน็แก่พุทธศาสนิกชน 
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4.3.2 อ าเภอพุทธมณฑล  
 วดัสุวรรณาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 วดัสุวรรณาราม 
ท่ีมา : https://www.xn--72cga3cbo8cg9b4c4etb0g3ef.com/place/detail/1 
ทีต่ั้ง : หมู่ท่ี 1 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 

  เป็นวดัเก่าแก่ ตั้งแต่เร่ิมขดุคลองมหาสวสัด์ิ โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาล
ท่ี  4  ทรงโปรดให้ขุดคลองมหาสวัส ด์ิ  เ ช่ือ ต่อกับคลองบางกอกน้อยกับแม่น ้ านครชัยศ รี  
ในปี พ.ศ.2403 เพื่อใช้เส้นทาง เสด็จนมสัการองค์พระปฐมเจดีย ์และไดส้ร้างวดัน้ีเม่ือ พ.ศ.2424  ใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว และไดรั้บพระราชทาน วิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 2473 
อาคารและเสนาสนะท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อุโบสถ ท่ีไดส้ัดส่วนสวยงาม บริเวณประตูจะมีรูปครุฑ และบริเวณ
ภาย ในประ ดิษฐานพระพุทธ รูป  คือ  พระพุ ทธ สุ วรรณบวร รั ง ษี  ศ าลาส ร้ า งด้ว ยไม้ เ ต็ ง  
ทรงไทยโบราณ สร้างเม่ือ พ.ศ.2507 ปัจจุบนัอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ วดัสุวรรณาราม มีอดีตเจา้อาวาส
มาแล้วทั้ งหมด 117 รูป และหน่ึงในนั้ นก็คือ หลวงพ่อ ปู่ ดี  สุวณัโณ หรือนามเดิมของท่านคือ  
นายดี พุทธสัยยาสน์  หลวงปู่ ดีท่านเป็นคนรักสงบวิเวก และชอบธุดงค์ไปในสถานท่ีต่างๆ หลวงปู่ ดี
ท่านเป็นคนนครชยัศรีตั้งแต่ก าเนิดท่านเป็นคนมีเมตตาและจิตใจดี ค่อยช่วยเหลือคนยากจนอยูเ่สมอ จึง
ท าให้ชาวบา้นและคนอ่ืนๆต่างนับถือและศรัทธาท่าน ต่อมาหลวงปู่ ดีท่านไดล้าออกจากการเป็นเจา้
อาวาสและเดินทางแสวงบุญ ท าให้วดัขาดเจา้อาวาสและวดัดูเส่ือมโทรม ชาวบา้นจึงไดไ้ปนิมนต์ท่าน
ให้กลบัมาท่ีวดัสุวรรณาราม หลงัจากนั้นหลวงปู่ ดีท่านไดเ้ร่ิมท านุบ ารุงวดัและอุโบสถ และหน่ึงการ
สร้างในคร้ังนั้นไดบ้ารมีของ หลวงพ่อสด แห่งวดัปากน ้ าภาษีเจริญ ซ่ึงเมตตาเป็นประธานดว้ยจึงส า
เสร็จลุล่วง และท่านยงัไดส้นบัสนุน การก่อสร้างโรงเรียน ใหแ้ก่กุลบุตรธิดา ไดเ้ขา้ศึกษาเล่าเรียนดว้ย  
 

https://www.ท่องเที่ยวชุมชน.com/place/detail/1
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4.3.3 อ าเภอสามพราน  
 วดับางช้างเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 วดับางชา้งเหนือ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2564)  

ทีต่ั้ง : 79 หมู่ 3 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
  วดับางช้างเหนือ สร้างเม่ือปี พ.ศ.  2370 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 3 เดิมช่ือ วดัใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 สมเด็จพระสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
ได้เสด็จเยี่ยมชมวดัต่างๆ ในเขตอ าเภอเมืองสามพราน และตรัสให้เรียกใหม่ว่า วดับางช้างเหนือ 
ซ่ึงภายในวดัไดมี้โบราณสถานท่ีเก่าแก่และอุโบสถหลงัเก่าท่ีมีขนาดค่อนขา้งเล็กตั้งอยู่ดา้นหนา้ติดริม
แม่น ้ านครชัยศรี หรือแม่น ้ าท่าจีน  อีกทั้ งภายในยงัมีพระพุทธรูปปรางมารวิชัย ประดิษฐานอยู ่ 
3 องค์ ก่อดว้ยอิฐมอญแลว้ป้ันปูนพอกทบัอีกชั้นหน่ึง ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2493 
ต่อมาทางว ัดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ข้ึนและท าพิธีเททองพระประธาน เม่ือว ันท่ี 8 เมษายน  
พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ไดเ้สด็จมาเททองพระพุทธชินราช
จ าลองซ่ึงประดิษฐานในอุโบสถและทรงปลูกตน้ศรีมหาโพธ์ิไวท้างซา้ยของอุโบสถวดับางชา้งเหนือ  
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วดัท่าพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6 วดัท่าพดู 
ท่ีมา : https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/relattraction/content/3355/ 

ทีต่ั้ง : อยูริ่มแม่น ้าท่าจีน หมู่ท่ี 9 บา้นคลองท่าพดู ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
  วดัท่าพูด ตั้ งติดแม่น ้ าท่าจีน ช่ือเดิมว่า “วดัเจภูต”  เม่ือคราวเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า  
คร้ังท่ี 2 ชาวกรุงศรีฯ ส่วนหน่ึงได้อพยพครอบครัวมาทางใต้ มาสร้างท่ีอยู่อาศัยใหม่ในพื้นท่ี 
อ าเภอกระทุ่มลม้ อ าเภอสามพราน และในขณะนั้นวดัพูดก าลงักลายเป็นวดัร้าง เน่ืองจากไม่มีพระภิกษุ
จ าพรรษา ชาวบา้นท่าพูดทราบข่าววา่ พระภิกษุรูปหน่ึงหนีพม่ามากบัชากรุงศรีฯ และมาตั้งส านกัสงฆ์
กลางทุ่งนา จึงพร้อมใจกนัอาราธนาใหท้่านมาจ าพรรษา ณ วดัท่าพูด พระภิกษุรูปนั้นคือ พระอาจารยร์ด 
คร้ันเม่ือสงครามสงบพระเจา้ตากสินกูเ้อกราชไทยได ้พระองคคิ์ดจะรวบรวมพระราชาคณะท่ีแตกสาน
ซ่านเซ็นไปอยูท่ี่อ่ืนให้กลบัมาอยูพ่ระอารามหลวงในกรุงธนบุรี จึงให้ทหารติดตามคน้หาและไดม้าพบ
พระอาจารยร์ด ท่ีวดัท่าพดู ท่านไดบ้อกกบัทหารใหไ้ปกราบทูลพระเจา้ตากสินวา่  ขอจ าพรรษาอยูว่ดัท่า
พูดน้ีเพราะท่านรับอาราธนาจากชาวบา้นท่าพูดไวว้่า จะอยู่เป็นท่ีพึ่งทางใจให้แก่ชาวบา้น เม่ือพระเจา้
ตากสินทราบความประสงค์ของท่านแลว้ จึงไดพ้ระราชทานเรือกญัญา 2 ล า คานหาม 1 อนั กระโถน 
และกาน ้ าลายเทพพนม อย่างละ 1 ช้ิน มาถวายเป็นเคร่ืองประดบัเกียรติยศแก่พระอาจารยร์ด ต่อมาใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 ไดมี้การสร้างพระจุฬามณี เพื่อให้ประชาชนไดส้ักการบูชา และมีการบูรณะพระเจดีย ์
เม่ือปี พ.ศ. 2527 ไดพ้บพระเข้ียวแกว้ภายในพระจุฬามณีเจดีย ์ลกัษณะเป็นแกว้ใสเจือสีเหลืองเล็กนอ้ย 
คลา้ยลูกโป่งปลาตะเพียน ชาวบา้นเรียกว่า “โป่งปลาตะเพียน” ภายหลงัไดบู้รณะ และท าพิธีอญัเชิญ
บรรจุไวใ้นท่ีเดิมและทุกๆวนัท่ีข้ึน 7,8,9 ค ่า เดือน 3 ของทุกปี จะมีงานนมสัการปิดทองพระจุฬามณี
เจดียแ์ละหลวงพอ่วดัท่าพดูอีกดว้ย 
 
 

https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/relattraction/content/3355/
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 วดัสามพราน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7 วดัสามพราน 
ทีม่า : https://www.gooutthailand.com/wat-sampran-dragon-temple/  

ทีต่ั้ง : 92/8 หมู่ท่ี 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 
 วดัสามพราน มีเน้ือท่ี 19 ไร่ วดัมงักรมีสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างโดดเด่นและ 
เห็นไดช้ดั ตึกท่ีสร้างเป็นทรงกระบอกมีความสูง  80 เมตร ดา้นนอกตึกมีมงักรสีเขียวตวัโตพนัรอบตึก
จากดา้นล่างถึงยอดดา้นบน ซ่ึงสามารถเดินข้ึนไปไดโ้ดยการเดินภายดา้นในตวัของมงักรเปรียบเหมือน
เดินในถ ้ าจริง แต่ทางเดินมงักรนั้น จะเปิดให้เดินไดเ้ฉพาะวนัพระ วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
เท่านั้ นโดยภายในวัดสามพรานจะมีสถานท่ีต่างๆท่ีรวบรวมไว้ให้สักการะบูชามากมาย อาทิ 
ประติมากรรมช้างพญา ช้างเผือก ท่ีมีเร่ืองเล่าขานมาช้านานว่า “เต่ายกัษ์” จะตั้งอยู่ภายในตวัถ ้ าและมี
ผูค้นเขา้ไปสักการะบูชาตุ่มสมบติัพญานาคพ่นน ้ า และมีความเช่ืออีกวา่ถา้หากโยนเหรียญให้ลงตุ่มจะมี
เงินชัว่ลูกชัว่หลาน ส่วนในโซนของแกว้เกา้สี มณีเกา้แสง เป็นประติมากรรมสีเขียวและสีทอง มีรูปทรง
คลา้ยช่วยกนัประคองดวงแกว้สีต่างๆเอาไว ้และในส่วนองคพ์ระพุทโธหรือหลวงพ่อพุทโธภาวนา เป็น
พระพุทธรูปกลางแจ้งสี เหลืองทองปางประทานพร ประดิษฐ์บนดอกบัวสีชมพู  นอกจากน้ี
ประติมากรรมลว้นมีประวติัศาสตร์ส าคญั ความน่าเช่ือถือและต านาน ปริศนาธรรม รายรอบบริเวณวดั
แห่งน้ี ยงัมีความร่มร่ืน ความสวยงาม และเป็นวดัท่ีสอนการปฏิบติัธรรม อีกทั้งยงัมีชาวพุทธท่ีศรัทธาไป
นุ่งขาวห่มขาว ปฏิบติัธรรมท่ีวดัอยูเ่ร่ือย ๆ  
 
 
 

https://www.gooutthailand.com/wat-sampran-dragon-temple/
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4.3.4 อ าเภอนครชัยศรี 
 วดักลางบางแก้ว 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 วดักลางบางแกว้ 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2564)  

ทีต่ั้ง : เลขท่ี 250 ถนนเพชรเกษม ต าบลบางแกว้ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
  วดักลางบางแกว้ เดิมช่ือว่าวดัคงคาราม ชุมชนในนครชยัศรี มกัเรียกว่า วดักลาง วดักลางบาง
แก้ว เป็นวดัโบราณเก่าแก่สร้างมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยา หรือตอนปลายของ ยุคอู่ทอง จากสภาพ
โบราณวตัถุภายในวดัเป็นต้นว่าอุโบสถ ใบเสมา ละวิหาร ตลอดจนพระพุทธรูปหินทรายแดง  
ซ่ึงเป็นพระประธาน ส่วนภายในอุโบสถ คือ หลวงพ่อโต วดักลางบางแกว้ ไดรั้บการปฏิสังขรณ์ซ่อม
สร้างสืบต่อกนัเร่ือยมา หากพิจารณาดูสภาพโดยทัว่ไป สันนิษฐานไดว้า่เป็นวดัท่ีเคยรุ่งเรืองมาแต่สมยั
อดีต เพราะมีถาวรวตัถุหลายอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่ ไดมี้การก่อสร้าง ละปฏิสังขรณ์สืบเน่ืองกนัต่อๆมา 
เ ช่ น  ภ าพ จิ ต รก รรมผนั ง ใน อุ โบสถแล ะภ าพ จิ ต รก รรมฝ า ไม้สั ก ทอ งด้ า น ในหอไต ร  
ซ่ึงมีความหมายงดงาม แสดงถึงฝีมือช่างเม่ือคร้ังยุคตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนหอไตร ตั้งอยู่ขา้งหอ
ระฆงั ลกัษณะเป็นแบบอาคารทรงไทย ส่วนบนสอบเล็กน้อย เขา้หาแนวก่ึงกลางในแนวยาวของผนงั
ดา้นทิศใต ้สระน ้ า ท่ีเป็นท่ีตั้งของหอไตรนั้น มีขนาดกวา้ง 10.4 เมตร เห็นได้ชดัว่าเป็นสระท่ีขุดข้ึน
ส าหรับหอไตรโดยเฉพาะผนงัทั้งส่ีดา้น ก่ออิฐกรุแน่นหนาโดยรอบ ไม่เหมือนกบับางแห่งท่ีมีสระน ้ า
ใหญ่แล้วก็ มีหอไตรตั้ ง อยู่ เ ป็น ส่ วนห น่ึงของสระ  สระ น้ี มีขนาด รับกันพอดี  กับหอไตร  
ภายหอไตรน้ี แต่เดิมเป็นท่ีเก็บคัมภีร์ ละสมุดข่อยของต่างๆ ไปจัดแสดงไว้อย่างเป็นระเบียบ  
ในพิพิธภณัฑ์พระพุทธวิถีนายก ซ่ึงเป็นอาคารใหญ่ทางด้านหน้าของหอไตรตวัหอไตรปัจจุบนัจดัท า
ความสะอาด เพื่อใหม้าสภาพดีท่ีสุด ละมีอายยุนืยาวต่อไป  
พิพิธภณัฑพ์ระพุทธวถีินายก แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ 
  ชั้ นท่ีหน่ึง จัดแสดงประวัติและข้าวของเคร่ืองใช้ของหลวงปู่ เพิ่ม เค ร่ืองรางของขลัง  
วตัถุมงคลและพระบูชาของหลวงปู่  อีกส่วนหน่ึงจดัเป็นเร่ืองตวัยาไทย สมุนไพร ยารักษาโรค ปฏิทิน
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โหราศาสตร์เขียนดว้ยลายมือหลวงปู่  รูปป้ันและรูปถ่ายของหลวงปู่  นอกจากน้ียงัมีคมัภีร์ใบลาน สมุด
ข่อย ต าราโหราศาสตร์ ต ารายาไทย สมุดภาพพระมาลยั 
  ชั้นท่ีสอง จดัแสดงเคร่ืองถว้ยชามของใช้ แก้วเจียระไน เคร่ืองทองเหลือง ธรรมาสน์มุกของ
หลวงปู่ บุญ ซ่ึงพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ อาทิตยทิ์พอาภา ผูส้ าเร็จราชการแทนองคใ์นรัชกาลท่ี 8 สร้าง
ถวาย  
  ชั้นท่ีสาม จดัแสดงพระบุเงิน และพระบูชาไมแ้กะ ธรรมาสน์บุษบกเก่าสลกัไมล้งรักปิดทอง 
และกุฏิเก่าของหลวงปู่ ท่ีน ามาประกอบในลกัษณะเดิม เพื่อประดิษฐานหุ่นข้ีผึ้งของหลวงปู่ เหมือนกบั
สมยัท่ีท่านยงัมีชีวติอยู ่
 
 วดัห้วยตะโก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.9 วดัหว้ยตะโก 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2564)  

ทีต่ั้ง : เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 2 ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3234 ต าบลพะเนียด อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม 
  วัดห้วยตะโก เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้ งอยู่ภายในต าบลพะเนียด มีวิหารหลวงพ่อหิน  
เป็นวหิารเก่าแก่ของชาวชุมชนต าบลพะเนียด มีพระพุทธศิลามุนี หลวงพ่อหิน เป็นพระพุทธรูปอีกองค์
ท่ีชาวชุมชนต าบลพะเนียด ให้ความเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก ประวติัความเป็นมาของหลวงพ่อหิน 
เป็นพระพุทธรูปสมยัทวารวดี ท่ีมีการแกะสลกัจากหินเขียว 
   จากหลักฐานทางโบราณวตัถุท่ีพบ น่าจะสร้างมามากกว่า 700 ปี เกิดข้ึนในยุคสมยัอู่ทอง 
 โดยดูจากลวดลายของใบเสมาหินทรายแดง    แกะสลกัอยูร่อบอุโบสถหลงัเก่าของวดั   พระครู    สังฆ
รักษพ์ลูย ์กตปุญโญ เจา้อาวาส มีความสนใจศิลปะเขมร จึงมีแนวคิดท่ีผสมผสานรูปแบบศิลปะดงักล่าว
เขา้มาไวใ้นวดั โดยเฉพาะอุโบสถหลงัใหม่ท่ีสร้างข้ึน ท่านไดแ้นวคิดมาจากบรรณาลยัของปราสาทหิน
พนมรุ้ง  



38 

 

4.3.5 อ าเภอดอนตูม 
 ศาลพระโพธิสัตว์กวนอมิ ทุ่งพชัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.10 ศาลพระโพธิสัตวก์วนอิม ทุ่งพิชยั 

ท่ีมา : https://www.xn--72cga3cbo8cg9b4c4etb0g3ef.com/place/detail/35 
 ทีต่ั้ง : 144 หมู่ท่ี3 บา้นทุ่งพิชยั ต.หว้ยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 
  ศาลเจา้แม่กวนอิมฯ ท่ีศาลพระโพธิสัตวก์วนอิม ทุ่งพิชยั มีรูปทรงเป็นแบบบางสมาธิ ศิลปะจีน
โบราณอยา่งงดงามซ่ึงสร้างจากไมเ้ก่ามานบักว่า 1,000 ปี และแกะสลกัโดยใช้ไมท้่อนเดียว ตั้งแต่ช่วง
พระพกัตร์จนถึงช่วงหน้าตกั ลงลักปิดทองจากฐานถึงยอดปรก ซ่ึงแกะสลักมาจากเมืองแต้จ๋ิว ใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและถา้หากด าเนินการแลว้เสร็จจะถือวา่เป็นองคพ์ระแม่กวนอิมฯ ปาง
สมาธิส าเร็จเป็นโพธิสัตว ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีพระนามว่า “กวนซิอิมผู่สัก” ส่วนภายในตวั
อาคารเอนกประสงค์มีไวส้ าหรับทศันะศึกษาทางธรรมและประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั้งยงัมีเทพอยู่
ภายใน 3 องค์ ด้านหน้ามีเสาปูนสลกัสวยงาม ท่ีประดิษฐ์วิหารฐานองค์พระแม่กวนอิมเป็นรูปทรง
ลกัษณะศิลปะพุทธสถานของจีนและทิเบตประยุกต ์ส่วนชั้นสอง เป็นท่ีประดิษฐานองคพ์ระแม่กวนอิม
ฯไวใ้ห้พุทธศาสนิกชนทัว่ไปสามารถข้ึนไปกราบไหวบู้ชา ขอพรจากองค์พระแม่กวนอิมฯ เป็นเก๋งจีน
ศิลปะแบบจีนประยุกต์และมีอาคารเอนกประสงค์ ยอดบนเก๋งจีน จะเป็นเจดียท์รงศิลปะจีนโบราณ 
ภายในเจดียจ์ะเป็นท่ีส าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสักการะกราบไหวข้อพรพระโพธิสัตวเ์จา้แม่
กวนอิม หรือ เช่าบูชา เหรียญ พระโพธิสัตวป์ระชาชนสามารถมาสักการะกราบไหวข้อพรพระโพธิสัตว์
เจา้แม่กวนอิม   เช่าบูชาเหรียญพระโพธิสัตวก์วนอิม  ปิดทองพระนามนาคารชุนโพธิสัตวถ์วายเคร่ือง
หอม (ไมส้นทิเบต) ในวนัวสิาขบูชา 
 
 

https://www.ท่องเที่ยวชุมชน.com/place/detail/35
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วดัห้วยพระ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.11 วดัหว้ยพระ 
ท่ีมา : https://www.xn--72cga3cbo8cg9b4c4etb0g3ef.com/place/detail/37 

ทีต่ั้ง : หมู่ท่ี 1 ต าบลหว้ยพระ อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
  วดัห้วยพระถือว่าเป็นส านักปฏิบัติธรรมแห่งท่ี 15 ของจังหวดันครปฐม และมีพระบรม
สารีริกธาตุท่ีไดรั้บมาจากอินเดียประดิษฐานอยูภ่ายในวดั มีการปฏิบติัธรรมและบวชชีพราหมณ์ทุกๆวนั
ส าคญั และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ซ่ึงไดมี้ต านานเล่ากล่าวไวว้่า เม่ืออดีตบริเวณวดัห้วยพระ มีล าธารสาย
หน่ึงเป็นห้วยทราย ชาวบา้นจึงยึดถือว่าเป็นห้วยศกัด์ิสิทธ์ิ ต่อมามีพระภิกษุหน่ึงองค์มาเล่นน ้ าท่ีห้วย
ทราย แลว้ถูกทรายดูด ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่ธรณีสูบ ดงันั้นห้วยแห่งน้ีจึงถูกเรียกวา่ห้วยพระและไดเ้ป็นช่ือ
ต าบลตลอดมา   ประชาชนสามารถมาสักการะกราบไหว ้   ท าบุญสมทบบูรณปฏิสังขรณ์   เช่าบูชา
เหรียญหลวงพอ่แช่ม หลวงพอ่เงิน  
 
4.3.6 อ าเภอก าแพงแสน 
 วดัอ้อน้อย 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.12 วดัออ้นอ้ย 
ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1129690 

https://www.ท่องเที่ยวชุมชน.com/place/detail/37
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1129690
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ทีต่ั้ง : 125/1 หมู่ท่ี 17 ถนนมาลยัแมน ต าบลหว้ยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
  วดัออ้นอ้ยเดิมเป็นส านกัสงฆ์ธรรมอิสระ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามวาสีมา ยกฐานะข้ึนเป็น
วดัออ้นอ้ย (ธรรมอิสระ) โดยปัจจุบนัอุโบสถภายในวดั มีรูปทรงจตุัรมุขงดงาม คูน ้ าลอ้มรอบ ส่วนศาลา
เอนกประสงค์ใช้เป็นพื้นท่ีท ากิจกรรมในพระศาสนา และใช้หอพระกรรมฐานเป็นท่ีปฏิบติัธรรมของ
พระภิกษุสงฆ์ และภายในวดัมี “ตน้ศรีมหาโพธ์ิ ” ซ่ึงไดป้ลูกข้ึนท่ีหน้าหอพระกรรมฐาน โดยหลวงปู่
พุทธอิสระไดบ้รรจุอฐิัธาตุของหลวงปู่ ทวดไวท่ี้โคนตน้  กุฏิสงฆ ์ พร้อมกบัมีการปลูกตน้ร่มร่ืนงดงาม 
และจดัแบ่งเน้ือท่ีให้มี ” สวนเกษตรเพื่อชีวิต ” คือนาขา้ว แปลงผกัสวนครัว สวนไมผ้ลเพื่อใช้ในโรง
ทานและบริจาคผูย้ากไร้เอาไวด้ว้ย 
 
 สวนน า้หนองกระทุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.13 สวนน ้าหนองกระทุ่ม 
ท่ีมา : https://m.facebook.com/NongKrathumWaterPark/ 

ทีต่ั้ง : 31 หมู่ 1 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 
  สวนน ้าหนองกระทุ่ม มีลกัษณะเป็นสวนน ้า ในหนองน ้าธรรมชาติและมีพื้นท่ีกวา้งขวางจดัสรร
ให้เหมาะสมต่อการลงเล่นน ้ า โดยท าเป็นพื้นท่ีหาดทรายยื่นออกไปในห้องน ้ าและมีแพรเปียกขนาด
ใหญ่ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปเล่นน ้ าอย่างสนุกสนาน   นอกจากน้ียงัมีซุ้มไมไ้ผ่และพื้นท่ีนัง่พกัผ่อน 
หอ้งน ้า ลานจอดรถ และร้านคา้ ไวร้องรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเล่นน ้าตลอดทั้งวนั 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/NongKrathumWaterPark/
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4.3.7 อ าเภอบางเลน 
 วดัล าพญา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.14 วดัล าพญา 
ท่ีมา : https://www2.edtguide.com/index.php/www/travel/74849/lam-paya-temple-floating-market 

ทีต่ั้ง : เลขท่ี 128 หมู่ 10 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
  วดัล าพญา วดัน้ีถือก าเนิดข้ึนราวปี พ.ศ. 2400 อยูก่บัชุมชนมานานนบั 100 ปี ภายในวดัมีหลวง
พอ่มงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวชิยั ท่ีสร้างดว้ยศิลาแลง พอกปูนและปิดทองทบั นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่นิยมมากราบสักการะเพื่อความสิริมงคล  
 
 ตลาดน า้วดัล าพญา  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.15 ตลาดน ้าวดัล าพญา 
ท่ีมา : https://www2.edtguide.com/index.php/www/travel/74849/lam-paya-temple-floating-market 

ทีต่ั้ง : ตั้งอยูใ่นวดัล าพญา ริมแม่น ้าท่าจีน ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
  เป็นตลาดท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ านครชัยศรี (แม่น ้ าท่าจีน) อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้นิยมช่ืนชมกบับรรยากาศธรรมชาติริมน ้ า ปัจจุบนั ตลาดน ้ าวดัล าพญา เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของสังคม จากนกัท่องเท่ียวจะไดพ้กัผอ่นและช่ืนชม

https://www2.edtguide.com/index.php/www/travel/74849/lam-paya-temple-floating-market
https://www2.edtguide.com/index.php/www/travel/74849/lam-paya-temple-floating-market
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ธรรมชาติ บริเวณตลาดน ้ า ท าตลาดน ้ ายงัไดจ้ดัสวสัดิการท่องเท่ียวชมล าน ้ าไวห้ลายอยา่ง  อาทิ บริการ
ล่ อ ง เ รื อ แ จ ว โบ ร าณ  บ ริ ก า ร ล่ อ ง แพ ชม ธ ร ร ม ช า ติ  ช ม ธ ร ร ม ช า ติ ส อ ง ฝ่ั ง แ ม่ น ้ า แ ล ะ  
วถีิชาวบา้น รวมทั้งเป็นการทศันศึกษาสถานท่ีส าคญับริเวณต าบลใกลเ้คียง นอกจากน้ีในตลาดน ้ าวดัล า
พญา มีสินคา้หลากหลายชนิด 300  ร้านคา้ เป็นแหล่งรวมผลิตผลทางการเกษตรนานาชนิด อาหารไทย
คาวหวานในราคาถูก เช่น  ก๋วยเต๋ียวเรือ ห่อหมก ขนมเป๊ียะ ฯลฯ ทั้งน้ียงัมีงานฝีมือพวกผา้ทอ ผา้ยอ้ม 
เคร่ืองจกัสาน  ใหเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝากได ้ 
 
 ศาลเจ้าแม่ทบัทมิ (ศาลอาม่า) ปากคลองบางหลวง 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.16 ศาลเจา้แม่ทบัทิม 
ท่ีมา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/2437 

ทีต่ั้ง : ศาลเจา้แม่ทบัทิม ปากคลองบางหลวง อ าเภอบางเลน นครปฐม 
  เป็นสถานเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัชุมชาวจีนยา่นตลาดบางหลวงมายาวนานกวา่ร้อยปี ศาลแห่งน้ีตั้งอยู่
บนตล่ิงปากคลองบางหลวงท่ียืน่ออกไปในแม่น ้าท่าจีน ซ่ึงในอดีตเป็นเส้นทางสัญจรและการคา้ท่ีส าคญั 
จึงเกิดเป็นตลาดบางหลวงชุมชนจีนขนาดใหญ่ท่ีเป็นชุมทางของชาวเรือท่ีส าคญัในย่านน้ีมาเน่ินนาน 
ตลาดบางหลวงในอดีตเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีทั้งร้านคา้ร้านขายของสารพดั รวมถึงวกิหนงัและโรงยาฝ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/2437
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 ชุมชนเกาะแรต 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.17 ชุมชนเกาะแรด 
ท่ีมา : https://www.xn--72cga3cbo8cg9b4c4etb0g3ef.com/place/detail/59 

ทีต่ั้ง : ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130 
  บ้านเกาะแรดแห่งน้ีส่วนใหญ่ผู ้ท่ีอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านจะมีเช้ือสายไทยทรงด าหรือ 
ไทยโซ่ง จึงมีช่ืออีกช่ือหน่ึงว่าหมู่บ้านไทยทรงด าหรือหมู่บ้านไทยโซ่ง (Thai Song Village)  
มีหตัถกรรมท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ การทอผา้ และเคร่ืองจกัสานต่าง ๆ ชาวไทยทรงด ายงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรม
ประเพณี ทุกปีในวนัท่ี 14 เมษายน จะมีงานประจ าปีของหมู่บา้นคือ ประเพณีสงกรานต ์ชาวไทยทรงด า
มี ค ว า ม เ ช่ื อ ใ น เ ร่ื อ ง ผี   แ ล ะ ข วัญ ม า ก โ ด ย มี ผี ท่ี ช า ว ไ ท ย นับ ถื อ ก็ คื อ   ผี เ รื อ น   ห รื อ   
ผเีฮือน  ซ่ึงเป็นผบีรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้  และนบัถือ  แถน  หรือ  ผีฟ้า  เป็นเทพเจา้  พิธีกรรมท่ีขาด
ไม่ไดคื้อ  พิธีเสนเรือน  คือพิธีเซ่นไหวผ้ีเรือนโดยอญัเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมารับเคร่ืองเซ่นไหวจ้าก
ลูกหลานในพิธีเสนเรือน  เป็นการแสดงความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ  เช่ือว่าเม่ือจดั พิธีเสนเรือนแลว้ผี
เรือนจะปกป้องคุม้ครองลูกหลานใหมี้ความสุขความเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ท่องเที่ยวชุมชน.com/place/detail/59
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4.4 ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ 
 การด าเนินโครงงานเป็นขั้นตอนตามล าดบั เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.18 คณะผูจ้ดัท าศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : คณะผูจ้ดัท า (2564) 

 
 4.4.1. ศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูข่องส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครปฐม 
  - ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวท่ีพนกังานท่ีปรึกษาใหม้า และสอบถามเก่ียวกบัความ
เป็นมาของขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  
  - แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บจากพนกังานท่ีปรึกษา ส่วนมากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียว
เดินทางไปเท่ียวมากท่ีสุด  
 4.4.2. สอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา  
  - สอบถามแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่มีนกัท่องเท่ียวรู้จกัหรือเดินทางไปท่องเท่ียว  
  - สอบถามขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ โดยเร่ิมแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 3-4 แหล่งท่องเท่ียว 
 4.4.3. ศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งและลงพื้นท่ีเก็บภาพถ่าย 
  - ศึกษาขอ้มูลของจงัหวดันครปฐมจากเวบ็ไซต ์ 
  - ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเดินไปเก็บภาพถ่าย  
  - ศึกษาเส้นทางของแหล่องท่องเท่ียวนั้นๆ และท าการลงพื้นท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมเก็บ
รูปภาพเพื่อน าไปท าการประชาสัมพนัธ์  
 4.4.4. รวบรวมขอ้มูลและน าเสนอรูปภาพพร้อมค าบรรยาย  
  - น าภาพถ่ายและขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละสถานท่ีมาเผยแพร่ผา่นเพจเฟซบุ๊กส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
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ตัวอย่างการประชาสัมพนัธ์ 

       

       
ภาพท่ี 4.19 ภาพตวัอยา่งการประชาสัมพนัธ์ 

ท่ีมา : เพจเฟซบุก๊ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

4.5 ผลการตอบรับจากการประชาสัมพนัธ์ 
 จากการท่ีได้ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวรองภายในจงัหวดันครปฐม เป็นระยะเวลา 2 เดือน  
ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปตรวจสอบในเร่ืองของขอ้มูลเชิงลึกของเพจเฟซบุ๊กส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดันครปฐม ดา้นการโพสตรู์ปภาพพร้อมค าบรรยาย การเขา้ถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว การ
แชร์โพสต ์และกดถูกใจโพสต ์โดยไดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 4.5.1. ข้อมูลเชิงลกึของการเข้าถึงเพจ เดือนกนัยายน - เดือนพฤศจิกายน 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.20 แสดงจ านวนการเขา้ถึงเพจในรูปแบบกราฟ (2 ก.ย. - 19 พ.ย. 2564) 
ท่ีมา : เพจเฟซบุก๊ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
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  ภาพท่ี 4.20 จากกราฟข้อมูลเชิงลึก กราฟสีน ้ าเงิน เป็นกราฟแสดงจ านวนการเข้าถึงเพจ 
เฟซบุ๊กในระยะเวลาระหว่างฝึกสหกิจนับตั้ งแต่เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 พบว่ามีจ านวนการเขา้ถึงเพจเพื่อรับชมขอ้มูลและเน้ือหาต่างๆของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดันครปฐมประมาณ 9,240 คน โดยเขา้ชมในวนัท่ี 26 กนัยายน 2564 จ านวน 1,600 คน รองลงมา
วนัท่ี 12 กนัยายน 2564 มีการเขา้ชม 1,500 คน ยอดทั้งหมดของการรับชมมาจากผูท่ี้ติดตามเพจและผูท่ี้
เห็นโพสตจ์ากการแชร์สาธารณะ 
 
 4.5.2. ข้อมูลเชิงลกึของการเข้าถึงโพสต์ เดือนกนัยายน - เดือนพฤศจิกายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.21 แสดงจ านวนการเขา้ถึงโพสตใ์นรูปแบบขอ้มูลเชิงลึก 
ท่ีมา : เพจเฟซบุก๊ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 

 
  ภาพท่ี 4.21 จากข้อมูลเชิงลึกการรับชมโพสต์ภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ังไม่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ในเพจเฟซบุ๊กส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครปฐมในระยะเวลา  
2 เดือน 17 ว ัน พบว่าโพสต์ “นครปฐมนอกกระแส เ ท่ียวถูกใจ ไม่ตามใคร” จาก 7 อ า เภอ  
ทั้ งหมด 12 สถานท่ี  ท่ีได้รับการเข้า ถึงข้อมูลและได้รับความสนใจอันดับมากท่ีสุด ได้แ ก่  
1) วดัหว้ยตะโก อ าเภอนครชยัศรี มียอดผูรั้บชมจ านวน 3,400 คน กดไลค ์120 คน กดแชร์ 29 คน แสดง
ความคิดเห็น 9 คน 2 ) วัดบางช้างเหนือ อ า เภอสามพราน  มียอดผู ้รับชม 3,200 คน  
กดไลค์ 108 คน แสดงความคิดเห็น 5 คน กดแชร์ 30 คน 3) วดัสามพราน อ าเภอสามพราน  
มียอดผูรั้บชม 1,300 คน กดไลค์ 46 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน กดแชร์ 11 คน 4) วดัท่าพูด  
อ าเภอสามพราน มียอดผูรั้บชม 1,000 คน กดไลค์ 45 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน กดแชร์ 8 คน 
รองลงมาท่ีได้รับการเข้าถึงข้อมูลและได้รับความสนใจเป็นอันดับมาก 1) วดักลางบางแก้ว  
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อ าเภอนครชัยศรี มียอดผูรั้บชม 350 คน กดไลค์ 16 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 5 คน  
2 ) ศาลพระโพธิสัวต์กวนอิม ทุ่งพิชัย  อ า เภอดอนตูน มียอดผู ้รับชม 240 คน กดไลค์ 8  คน  
แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 4 คน 3) วดัสุวรรณาราม อ าเภอพุทธมณฑล มียอดผูรั้บชม 216 คน 
กดไลค ์6 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน กดแชร์ 5 คน 4) วดัออ้นอ้ย อ าเภอก าแพงแสน มียอดผูรั้บชม 
208 คน กดไลค์ 8 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน กดแชร์ 4 คน รองลงมาท่ีไดรั้บการเขา้ถึงขอ้มูลและ
ไดรั้บความสนใจเป็นอนัดบันอ้ย 1) วดัห้วยพระ อ าเภอดอนตูม มียอดผูรั้บชม 83 คน กดไลค ์3 คน 
แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 1 คน 2) วดัล าพญาและตลาดน ้ าล าพญา อ าเภอบางเลน  
มียอดผูรั้บชม 72 คน กดไลค ์1 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 1 คน 3) สวนน ้ าหนองกระทุ่ม 
อ าเภอดอนตูม มียอดผูรั้บชม 63 คน กดไลค์ 2 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 0 คน  
4) ศาลเจา้แม่ทบัทิม อ าเภอบางเลน มียอดผูรั้บชม 53 คน กดไลค์ 3 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน  
กดแชร์ 0 คน รองลงมาท่ีได้รับการเข้าถึงข้อมูลและได้รับความสนใจเป็นอันดับน้อยท่ีสุด  
1) ชุมชนเกาะแรด อ าเภอบางเลน มียอดผูรั้บชม 48 คน กดไลค์ 2 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน  
กดแชร์ 0 คน 
  จากขอ้มูลขา้งตน้พบวา่โพสต ์  “นครปฐมนอกกระแส เท่ียวถูกใจ ไม่ตามใคร”  โพสตท่ี์ไดรั้บ
การเขา้ถึงขอ้มูลและไดรั้บความสนใจเป็นอนัดบัมากท่ีสุด จาก 12 โพสต ์ในเพจส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดันครปฐม คือ วดัห้วยตะโก อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม และอนัดบันอ้ยท่ีสุด คือ 
ชุมชนเกาะแรด อ าเภอบางเลน 
 
 4.5.3. จ านวนผู้ติดตามเพจและผู้กดถูกใจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.22 จ านวนผูติ้ดตามเพจของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : เพจเฟซบุก๊ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
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ภาพท่ี 4.23 จ านวนผูก้ดถูกใจเพจของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
ท่ีมา : เพจเฟซบุก๊ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 

 
 ภาพท่ี 4.22 และภาพท่ี 4.23 จากการปฏิบติังานและเก็บข้อมูลเห็นได้ชัดว่ามียอดผูติ้ดตามเพจ 
จ านวน 1,184 คน และกดถูกใจเพจ จ านวน 1 ,176 คน ซ่ึงมียอดเพิ่มมากข้ึนจากตอนแรกและมีการ
เคล่ือนไหวภายในเพจเฟซบุก๊ ท าใหมี้คนเขา้มาช่ืนชมและกดติดตามเพจมากข้ึนจากเดิม 
 
4.6 ผลการตอบรับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 การประเมินผลโครงงานการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวรองจังหวดันครปฐม ผ่านเพจ 
เฟซบุก๊ ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม จึงไดมี้การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ขา้ชม
เพจเฟซบุก๊ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครปฐม จ านวน 5 คน ดงัต่อไปน้ี  
 
 4.6.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ชมเพจใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.24 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีของส านกังานท่ีเขา้ชมเพจเฟซบุก๊ 
ท่ีมา : แอพพลิเคชัน่ zoom 
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 ภาพท่ี 4.24 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเพื่อขอความคิดเห็นละขอ้เสนอแนะโดยใชค้  าถามดงัน้ี  

 เมื่อเปรียบเทยีบก่อนนักศึกษาฝึกสหกจิจะเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ปัจจุบัน 
เพจมีความชัดเจนของเนือ้หาเพยีงพอต่อความต้องการของทางส านักงานหรือไม่และเป็นประโยชน์มาก
น้อยเพยีงใด  
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 :   จากการให้สัมภาษณ์ พบว่าเพจของทางส านกังานนั้นได้มีการ
เคล่ือนไหวมากข้ึน อีกทั้งยงัมีการเผยแพร่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว หรือ ร้านอาหาร ซ่ึงกลุ่มคนท่ีสนใจ
สามารถน าไปเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งมาก 

 เนือ้หาและรูปแบบในการอธิบายพร้อมภาพประกอบง่ายต่อการเข้าใจอย่างไร  
และอยากเสนออะไรเพิม่เติมบ้าง 
  ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 1 :   จากการให้สัมภาษณ์ เน้ือหาและขอ้มูลง่ายต่อการเขา้ใจ แสดงให้เห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนทั้งภาพและค าอธิบาย ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม อยากใหเ้พจไดมี้การอพัเดตขอ้มูลข่าวสารใน
ทุกๆวนัเพื่อเป็นประโยชน์แก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 

 ข้อมูลเหล่านีเ้ป็นประโยชน์และสามารถน าไปต่อยอดให้เติบต่อในวนัข้างหน้าได้ 
หรือไม่เพราะอะไร 
  ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 :   จากการใหส้ัมภาษณ์ เป็นประโยชน์และน าไปต่อยอดใหเ้ติบโตได ้ 
โดยคนท่ีสนใจสามารถเขา้ไปดูเน้ือหาจากเพจได ้และน าไปใชไ้ดใ้นอนาคตค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.25 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาท่ีเขา้ชมเพจเฟซบุก๊ 
ท่ีมา : แอพพลิเคชัน่ zoom 
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ภาพท่ี 4.26  สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งพนกังานบริษทัท่ีเขา้ชมเพจเฟซบุก๊ 
ท่ีมา : แอพพลิเคชัน่ zoom 

 
  ภาพท่ี 4.25 และภาพท่ี 4.26 สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะโดย
ใชค้  าถามดงัน้ี 

 การเข้าถึงข้อมูลของเพจส านักงานการท่องเทีย่วและกฬีา จังหวดันครปฐมมีการ 
เข้าถึงได้ง่ายขึน้หรือไม่  
 ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3-5 :   จากการใหส้ัมภาษณ์ มองวา่มีการเขา้ถึงง่าย มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ  

 ข้อมูลของแหล่งท่องเทีย่วที่ท่านได้รับผ่านเพจ เฟซบุ๊ก ส านักงานการท่องเทีย่ว 
และกฬีาจังหวดันครปฐม เป็นประโยชน์แก่ท่านอย่างไรบ้าง 
 ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3-5 :   จากการให้สัมภาษณ์ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มองวา่ไดรู้้จกัสถานท่ีท่องเท่ียวมาก
ข้ึน จากปกติถา้ไดนึ้กถึงนครปฐมก็จะนึกถึงแต่องคพ์ระปฐมเจดียแ์ลว้ก็วดัไร่ขิง 
 
4.7 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
  ผลการปฏิบติังาน พบวา่การปฏิบติังานเก็บขอ้มูลโครงงานระยะเวลา 11 สัปดาห์ไดเ้ดินทางเก็บ
ภาพแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีย ังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายภายใน 7 อ า เภอของ 
จงัหวดันครปฐม และน าไปโพสตป์ระชาสัมพนัธ์ผา่นทางเพจเฟซบุ๊กส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดันครปฐม โดยตั้งเป้าหมายในการเขา้ถึงไม่นอ้ยกวา่ 500 คน การเขา้ชมภาพถ่ายแหล่งท่องเท่ียว
พร้อมค าบรรยายเชิญชวนนักท่องเ ท่ียวให้สนใจ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในระยะเวลา  
2 เดือน มียอดผูเ้ขา้ชมในการเขา้ถึงเพจ 9,240 คน ซ่ึงโพสต์ท่ีมีผูเ้ขา้ชมบรรลุตามเป้าหมายมากท่ีสุดท่ี
เคยตั้งไว ้พบวา่โพสต ์“นครปฐมนอกกระแส เท่ียวถูกใจ ไม่ตามใคร” ไดรั้บความสนใจอนัดบัมากท่ีสุด
จากทั้งหมด 7 อ าเภอ คือ วดัห้วยตะโก อ าเภอนครชยัศรี มียอดผูรั้บชมจ านวน 3,400 คน กดไลค์ 120 
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คน กดแชร์ 29 คน แสดงความคิดเห็น 9 คน โพสตท่ี์มีผูเ้ขา้ชมเป็นอนัดบันอ้ยท่ีสุด คือ ชุมชนเกาะแรด 
อ าเภอบางเลน มียอดผูรั้บชม 48 คน กดไลค ์2 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 0 คน หลงัจากท่ีได้
ท าการเผยแพร่ขอ้มูลจาก 7 อ าเภอ ทั้งหมด 12 สถานท่ี จึงท าให้เพิ่มโอกาสการมองเห็นให้กบัเพจ
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม มีผูเ้ข้าชมและสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ
เพิ่มเติมผา่นทางเพจส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
  จากขอ้มูลเชิงลึกของเพจส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมแสดงให้เห็นว่า
สมาชิกในเพจมีความสนใจการโพสตส์ถานท่ีท่องเท่ียวมากกวา่เน้ือหาเอกสาร จึงท าให้เห็นแนวทางใน
การประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมต่อนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
  จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ในต าแหน่งเจา้หน้าท่ีฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล การประชาสัมพนัธ์เพจให้เป็นท่ี
รู้จกัและลงขอ้มูลต่างๆ คณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงาน “การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวรองใน
จงัหวดันครปฐม ผา่นเพจเฟซบุก๊ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม” โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อรวบรวบแหล่งท่องเท่ียวภายในจงัหวดันครปฐมท่ียงัไม่ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์อย่างแพร่หลาย 
รวมถึงการน าไปเผยแพร่ในรูปแบบภาพถ่ายผ่านเพจเฟซบุ๊กของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดันครปฐม และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงของเพจเฟซบุ๊กของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดันครปฐมใหก้วา้งขวางมากข้ึน 
  ทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าถ่ายภาพสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวรองจงัหวดันครปฐมเพื่อน าไปเผยแพร่
ผา่นเพจเฟซบุก๊ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม การปฏิบติังานเก็บขอ้มูลโครงงาน
ระยะเวลา 11 สัปดาห์ ได้เดินทางเก็บภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ียงัไม่ได้รับการประชาสัมพนัธ์อย่าง
แพร่หลายภายใน 7 อ าเภอของจงัหวดันครปฐม และน าไปโพสตป์ระชาสัมพนัธ์ผา่นทางเพจ   เฟซบุ๊ก
ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครปฐม โดยตั้งเป้าหมายในการเขา้ถึงไม่น้อยกว่า 500 คน 
การเขา้ชมภาพถ่ายแหล่งท่องเท่ียวพร้อมค าบรรยายเชิญชวนนกัท่องเท่ียวให้สนใจ ไดรั้บการตอบรับ
เป็นอยา่งดีในระยะเวลา 2 เดือน มียอดผูเ้ขา้ชมในการเขา้ถึงเพจ 9,240 คน ซ่ึงโพสตท่ี์ไดรั้บเขา้ถึงขอ้มูล
และได้รับความสนใจอนัดับมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 1) วดัห้วยตะโก อ าเภอนครชัยศรี มียอดผูรั้บชมจ านวน 
3,400 คน กดไลค ์120 คน กดแชร์ 29 คน แสดงความคิดเห็น 9 คน 2) วดับางชา้งเหนือ อ าเภอสามพราน 
มียอดผูรั้บชม 3,200 คน กดไลค์ 108 คน แสดงความคิดเห็น 5 คน กดแชร์ 30 คน 3) วดัสามพราน 
อ าเภอสามพราน มียอดผูรั้บชม 1,300 คน กดไลค ์46 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน กดแชร์ 11 คน 4) วดั
ท่ า พู ด  
อ าเภอสามพราน มียอดผูรั้บชม 1,000 คน กดไลค์ 45 คน แสดงความคิดเห็น 1 คน กดแชร์ 8 คน 
รองลงมาท่ีได้รับการเข้าถึงข้อมูลและได้รับความสนใจเป็นอันดับมาก 1) ว ัดกลางบางแก้ว  
อ าเภอนครชัยศรี มียอดผูรั้บชม 350 คน กดไลค์ 16 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 5 คน  
2) ศาลพระโพธิสัวต์กวนอิมทุ่งพิชัย  อ า เภอดอนตูน มียอดผู ้รับชม 240 คน กดไลค์ 8  คน  
แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 4 คน 3) วดัสุวรรณาราม อ าเภอพุทธมณฑล มียอดผูรั้บชม 216 คน 
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กดไลค์ 6 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน กดแชร์ 5 คน 4) วดัออ้น้อย อ าเภอก าแพงแสน มียอดผูรั้บชม 
208 คน กดไลค์ 8 คน แสดงความคิดเห็น 2 คน กดแชร์ 4 คน รองลงมาท่ีได้รับการเขา้ถึงขอ้มูลและ
ได้รับความสนใจเป็นอนัดบัน้อย 1) วดัห้วยพระ อ าเภอดอนตูม มียอดผูรั้บชม 83 คน กดไลค์ 3 คน  
แสดงความคิดเ ห็น 0 คน กดแชร์ 1  คน 2)  ว ัดล าพญาและตลาดน ้ าล าพญา อ า เภอบางเลน  
มียอดผูรั้บชม 72 คน กดไลค์ 1 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 1 คน 3) สวนน ้ าหนองกระทุ่ม 
อ า เภอดอนตูม มียอดผู ้รับชม 63 คน กดไลค์ 2 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 0 คน  
4) ศาลเจ้าแม่ทบัทิม อ าเภอบางเลน มียอดผูรั้บชม 53 คน กดไลค์ 3 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน  
กดแชร์ 0  คน รองลงมาท่ีได้รับการเข้าถึงข้อมูลและได้รับความสนใจเป็นอันดับน้อยท่ีสุด  
1) ชุมชนเกาะแรด อ าเภอบางเลน มียอดผูรั้บชม 48 คน กดไลค์ 2 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน  
กดแชร์ 0 คน ปัจจุบนัเพจเฟซบุ๊กของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมมีผูติ้ดตาม
เพิ่มข้ึน และเพจเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กบันกัท่องเท่ียวอีก
ดว้ย 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี ส านักงานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดั
นครปฐม วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564 เป็นระยะ 16 สัปดาห์ ในแผนกเจา้หน้าท่ี
พฒันาการท่องเท่ียวและกีฬา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจา้หน้าท่ีพฒันาการท่องเท่ียวและกีฬา และ
เจา้หน้าท่ีดูแลเพจเฟซบุ๊กของส านักงานส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ท าให้ได้
เรียนรู้และทราบขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวทางจงัหวดันครปฐมมากยิ่งข้ึน และสามารถน าไปพฒันาต่อ
ยอดใหก้บัการเขา้สู่การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 
 - ควรมีการต่อยอดท าหนา้ท่ีดูแลเพจส านกัการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมและลงเน้ือหาอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และเป็นท่ีรู้จกัข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
 - ควรโพสตส์ถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัมากข้ึน 
 - ควรจดัเวลาโพสตภ์าพถ่ายลงเร่ือย ๆ เพื่อเพิ่มจ านวนการเขา้ถึงโพสตข์องเพจส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
 - ควรจัดท าการท า เส้นทางเป็นการเ ช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวต่างๆผ่านรูปแบบออนไลน์  
เช่น โฟโตบุ้ค๊ เพื่อเผยแพร่ผา่นทั้งเวบ็ไซตแ์ละเพจเฟซบุก๊ เพิ่มความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  
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ภาพการปฏบิัติงาน 
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บรรจุเอกสารประชาสัมพนัธ์ทัว่ไปส่งตามศูนยร์าชการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนท่ีอยูจ่ดัส่งไปรษณีย ์
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ท าคลิปวดีิโอประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียว (สามภาษา)  

ของจงัหวดันครปฐม 
 
 

 
จดัต าแหน่งเพื่อท าการอดัวีดีโอ 
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จดัเตรียมใส่ชุดมาสคอตเพื่อถ่ายวดีิโอ 
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ออกปฏิบติังานนอกสถานท่ี ส่งมอบหนงัสือคู่มือท่องเท่ียวของจงัหวดันครปฐมและโฟโตบุ้ค๊ 

ใหก้บัโรงแรมท่ีเป็นเจา้ภาพงาน AVC เพื่อแจกจ่ายคนท่ีมาดูแข่งวอลเล่ยบ์อลชายหาด 

 
ออกปฏิบติังานนอกสถานท่ี ณ วดัป่าปฐมชยั  

เพื่อมอบหนงัสือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐม  
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ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
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บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
 

 
 

รูปภาพพนักงานทีป่รึกษา (คุณกาญจน์กรุะ ฮัยสคาเนน) 
 
โครงงานเล่มนีม้ีประโยชน์ต่อสถานประกอบการหรือไม่ 
 มีประโยชน์อยา่งมาก ท าใหเ้พจส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐมไดรั้บการ
พฒันาในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดง่้ายข้ึนรวมถึงท าใหเ้พจส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดันครปฐมมีผูค้นเขา้มาสนใจมากข้ึน 
 
ส่ิงทีต้่องพฒันาเพิม่มากขึน้ 
  ฝึกฝนในดา้นการท าเอกสารใหมี้ความถูกตอ้ง รวดเร็วมากข้ึน และรู้จกัวางแผนในดา้นการ
ท างานเพื่อไม่ใหเ้กิดการท างานหลายขั้นตอน 

 

 
 
 
..................................................พนกังานท่ีปรึกษา 

                                (นางกาญจน์กุระ  ฮยัสคาเนน) 
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ภาคผนวก ค 
บทความวชิาการ 
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การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วรองในจังหวดันครปฐม 
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดันครปฐม 

Public Relations for Secondary Tourist Attractions in Nakhon Pathom  
Province by using the Facebook page of the Nakhon Pathom Provincial   

Tourism and Sports Office 
 

นางสาวปรารถนา พิพฒัน์วฒันารมย ์
นางสาวพลอยนภสั พรศกัด์ินภา 
นางสาวสาวติรี สวยขนุทด 

 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวง บางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
Email : prathana.phi@siam.edu,ploynapas.por@siam.edu, 

sawitree.sua@siam.edu 
 

บทคัดย่อ 
  โครงงานเร่ือง การประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวรองภายในจังหวัดนครปฐม ผ่านเพจ 
เฟซบุ๊กส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดั
นครปฐม จัดท าข้ึนเพ่ือรวบรวบแหล่งท่องเท่ียว
ภ า ย ในจั ง ห วัดนค รปฐม ท่ี ย ัง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ประชาสัมพนัธ์อย่างแพร่หลายและเผยแพร่ผ่าน 
เพจเฟซบุ๊กของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดันครปฐม ให้เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน จากการท่ี
คณะผู ้จัดท าได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเพจเฟซบุ๊ก
ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ท่ี
ไม่มีการเขา้ถึง ขอ้มูลแนะน าสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ภายในจังหวัดนครปฐม รวมทั้ งย ัง มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จักเป็นจ านวนมาก จึงได้
น ามาประชาสัมพนัธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กส านกังานการ
ท่อ ง เ ท่ี ยวและ กีฬาจั งหวัดนครปฐม  ตั้ ง แต่ 
วนัท่ี 2 กนัยายน - 19 พฤศจิกายน 2564 ผลท่ีไดจ้าก
โครงงาน เร่ืองการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว
รองภายในจังหวัดนครปฐมผ่ าน เพจ เฟซบุ๊ ก

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครปฐม 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกนัยายน 2564 พบวา่
มีจ านวนผูเ้ขา้ถึงเพจเพ่ือรับชมข้อมูลและเน้ือหา
ต่างๆของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
นครปฐม จ านวน 9,240 คน และพบว่ามีจ านวน
ผูติ้ดตามเพจ 1,184 คน และ จ านวนผูก้ดถูกใจเพจ 
1,176 คน นอกจากน้ีผูท่ี้สนใจแหล่งท่องเท่ียวรอง 
“นครปฐมนอกกระแส เท่ียวถูกใจ ไม่ตามใคร” คือ 
วดัห้วยตะโก อ าเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม 
ไดรั้บความสนใจมากท่ีสุด 
ค าส าคญั : ประชาสมัพนัธ์ / แหล่งท่องเท่ียวรอง / 
ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
 

Abstract 
             The  project collected tourist 
attractions in Nakhon Pathom province that 
have not been widely publicized and 
distributed through the Facebook page of the 
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Nakhon Pathom Provincial Tourism and 
Sports Office. There are many unknown 
tourist attractions, and a lack of complete 
information for travel within Nakhon 
Pathom and there are many unknown 
attractions. From 2 September - 19 
November 2021, results from the project, 
regarding public relations for secondary 
tourist attractions during May - September 
2021 showed 9,240 people accessed the 
page to view information and content. It was 
found that there were 1,184 page followers 
and 1,176 page likes. "Nakhon Pathom 
outside the trend.  
Travel like you don't follow anyone" is  
Huai Tako Temple, Nakhon Chai Si District 
and Nakhon Pathom Province get the most 
attention. 

Keywords: Public Relations, Secondary 

Tourist Attraction, Nakhon Pathom 

Provincial Tourism and Sports Office 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดแสวงหาสถานท่ี เ ท่ียวแปลกใหม่ 
โดยมีเง่ือนไขว่าการเดินทางท่องเท่ียวจากถ่ินท่ีพกั
ถาวรหรือถ่ินท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังสถานท่ี อ่ืน
เพียงชั่วคราวภายในประเทศของตนเองและผู ้
เดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัให้เดินทาง (ส านักงาน
การพฒันาการท่องเท่ียว,2546)  อีกทั้งกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬานั้นได้มีนโยบายกระตุ ้นให้คน
ไทยหนัมาท่องเท่ียวในประเทศมากยิง่ข้ึน  ส่งผลให้

ประเทศมีระบบเศรษฐกิจดีข้ึนก่อให้เกิดการสร้าง
งานสร้างรายได้ในท้องถ่ิน โดยจังหวดันครปฐม
เป็นหน่ึงในห้าจังหวดัท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
โด ย เ ฉพาะแห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย วท า ง วัฒนธรรม  
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียว
เ ชิ ง เ กษตรและแห ล่ง ท่อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง สุขภาพ  
จังหวดันครปฐมมี 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นครปฐม อ าเภอนครชัยศรี  อ าเภอสามพราน  
อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอก าแพงแสน 
และอ าเภอพทุธมณฑล ซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกั
เ ลือกสถานท่ี ท่อง เ ท่ียวยอดนิยมของจังหวัด
นครปฐม 
 ส านักงานการ ท่อง เ ท่ี ยวและ กีฬาจังหวัด
นครปฐม เ ป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค  
ท าหน้าท่ีบริหารราชการภายใต้การบังคับบัญชา 
และส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว กีฬาและนันทนาการ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท่องเท่ียวและพฒันาต่อยอดแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แลว้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงคอยให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว แนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียว และขอ้มูลข่าวสารของจังหวดั
ให้แก่กลุ่มนักท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจผ่านเวบ็ไซต์
และเพจเฟซบุ๊ก แต่เพจเฟซบุ๊กของส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครปฐมปัจจุบันยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกัมากนักและยงัไม่ไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูล
อยา่งสม ่าเสมอ 
 การประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว
รองในจังหวัดนครปฐม ผ่านเพจเฟซบุ๊กของ
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครปฐม  
มีว ัตถุประสงค์เพื่ อรวบรวบข้อมูลของแหล่ง
ท่องเท่ียวรองท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จักและน าเสนอใน
รูปแบบภาพถ่ายพร้อมค าบรรยายซ่ึงนักท่องเท่ียว
หรือผูท่ี้สนใจสามารถเข้าชมและอ่านข้อมูลของ
แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดันครปฐมผ่านเพจเฟซบุ๊กได้
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ดงันั้น จึงไดร้วบรวมขอ้มูลและ
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ภาพถ่ายพร้อมค าบรรยายเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ยงัไม่เป็นท่ีรู้จักและน าเสนอผ่านเพจเฟซบุ๊กของ
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครปฐม 
เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงของเพจเฟซบุ๊กของส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครปฐมให้เป็นท่ีรู้จัก
มากข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือรวบรวบแหล่งท่องเท่ียวรองภายในจงัหวดั
นครปฐมท่ียงัไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่าง
แพร่หลายและ เผยแพ ร่ผ่ าน เพจ เฟซบุ๊ กของ
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครปฐม 
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 
  

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ส านกังานการท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดันครปฐม 
2. ขอบเขตด้านข้อมูล สอบถามข้อมูลต่างๆจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาไดรั้บขอ้มูล
จากเว็บไซต์ต่างๆ และเว็บไซต์ของส านักงาน  
https://nakhonpathom.mots.go.th/ 
3 .  ขอบ เขตด้ าน เ วล า  เ ร่ิ มป ฏิบั ติ ง านตั้ ง แต่ 
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 
โดยระหวา่งวนัท่ี 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 
มีการประชาสัมพันธ์และโปรโมทผ่านทางเพจ 
เฟซบุ๊กของส านักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬา 
จงัหวดันครปฐม 
4. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัประวติั
ของสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการถ่ายภาพและ
การแต่ งภาพ โดยน ามาจัดท าในรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์บนเพจเฟซบุ๊กของส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ซ่ึงสามารถเขา้
ชมไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
ได้มีการอัพเดตขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวรองภายใน
จงัหวดัท่ียงัไม่ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ โดยลงผ่าน
เพจเฟซบุ๊กของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดันครปฐม 
2. นักท่องเท่ียวไดท้ราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวรอง
ภายในจงัหวดันครปฐม และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 
 

ขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์ 
1. ศึกษาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูข่องส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครปฐม 
 - ศึกษาแหล่ง ท่อง เ ท่ียวแหล่งท่อง เ ท่ียว ท่ี
พนกังานท่ีปรึกษาใหม้า และสอบถามเก่ียวกบัความ
เป็นมาของขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  
 - แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บจากพนกังานท่ีปรึกษา 
ส่วนมากเป็นแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีมีนักท่องเ ท่ียว
เดินทางไปเท่ียวมากท่ีสุด  
2. สอบถามขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา  
 - สอบถามแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่มีนักท่องเท่ียว
รู้จกัหรือเดินทางไปท่องเท่ียว  
 - สอบถามขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ โดย
เร่ิมแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 3-4 แหล่งท่องเท่ียว 
3.  ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเ ท่ียวจากเว็บไซต์ท่ี
เก่ียวขอ้งและลงพ้ืนท่ีเก็บภาพถ่าย 
 - ศึกษาขอ้มูลของจงัหวดันครปฐมจากเวบ็ไซต ์ 
 - ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเดินไปเก็บภาพถ่าย  
 - ศึกษาเส้นทางของแหล่องท่องเท่ียวนั้นๆ และ
ท าการลงพ้ืนท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมเก็บรูปภาพ
เพื่อน าไปท าการประชาสมัพนัธ์  
4. รวบรวมข้อมูลและน าเสนอรูปภาพพร้อมค า
บรรยาย  
 - น าภาพถ่ายและขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวของแต่
ละสถานท่ีมาเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊กส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
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สรุปผลโครงงาน 
 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้ งแต่วนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม ไดรั้บมอบหมาย
ให้ท าหน้าท่ีดูแล การประชาสัมพนัธ์เพจให้เป็นท่ี
รู้จักและลงข้อมูลต่างๆ คณะผู ้จัดท าจึงได้จัดท า
โครงงาน “การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวรอง
ในจงัหวดันครปฐม ผ่านเพจเฟซบุ๊กส านักงานการ
ท่อง เ ท่ี ยวและ กีฬาจังหวัดนครปฐม”  โดย มี
วตัถุประสงค์เพ่ือรวบรวบแหล่งท่องเท่ียวภายใน
จงัหวดันครปฐมท่ียงัไม่ได้รับการประชาสัมพนัธ์
อยา่งแพร่หลาย รวมถึงการน าไปเผยแพร่ในรูปแบบ
ภาพถ่ายผา่นเพจเฟซบุ๊กของส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวดันครปฐม และเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การเข้า ถึงของ เพจเฟซบุ๊กของส านักงานกา ร
ท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครปฐมให้กวา้งขวาง
มากข้ึน 
 ทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าถ่ายภาพสถานท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวรองจังหวดันครปฐมเพ่ือน าไปเผยแพร่
ผา่นเพจเฟซบุ๊กของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดันครปฐม การปฏิบติังานเก็บขอ้มูลโครงงาน
ระยะเวลา 11 สัปดาห์ ได้เดินทางเก็บภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ียงัไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่าง
แพร่หลายภายใน 7 อ าเภอของจงัหวดันครปฐม และ
น าไปโพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก
ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดันครปฐม 
โดยตั้งเป้าหมายในการเขา้ถึงไม่น้อยกว่า 500 คน 
การเขา้ชมภาพถ่ายแหล่งท่องเท่ียวพร้อมค าบรรยาย
เชิญชวนนักท่องเท่ียวให้สนใจ ไดรั้บการตอบรับ
เป็นอย่างดีในระยะเวลา 2 เดือน มียอดผูเ้ขา้ชมใน
การเขา้ถึงเพจ 9,240 คน ซ่ึงโพสต์ท่ีได้รับเข้าถึง
ขอ้มูลและไดรั้บความสนใจอนัดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
1) วดัห้วยตะโก อ าเภอนครชัยศรี มียอดผูรั้บชม
จ านวน 3,400 คน กดไลค์ 120 คน กดแชร์ 29 คน 

แสดงความคิดเห็น 9 คน 2) ว ัดบางช้างเหนือ 
 อ าเภอสามพราน มียอดผูรั้บชม 3,200 คน กดไลค ์
108 คน แสดงความคิดเห็น 5 คน กดแชร์ 30 คน  
3) วดัสามพราน อ าเภอสามพราน มียอดผูรั้บชม 
1,300 คน กดไลค์ 46 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน 
กดแชร์ 11 คน 4) วดัท่าพูด อ าเภอสามพราน มียอด
ผู ้รับชม 1,000 คน กดไลค์ 45 คน แสดงความ
คิดเห็น 1 คน กดแชร์ 8 คน รองลงมาท่ีได้รับการ
เขา้ถึงขอ้มูลและได้รับความสนใจเป็นอนัดับมาก  
1) วดักลางบางแกว้ อ าเภอนครชยัศรี มียอดผูรั้บชม 
350 คน กดไลค์ 16 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน  
กดแชร์ 5 คน 2) ศาลพระโพธิสัวต์กวนอิมทุ่งพิชัย 
อ าเภอดอนตูน มียอดผูรั้บชม 240 คน กดไลค์ 8 คน 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  0  ค น  ก ด แ ช ร์  4  ค น  
3) วดัสุวรรณาราม อ าเภอพทุธมณฑล มียอดผูรั้บชม 
216 คน กดไลค ์6 คน แสดงความคิดเห็น 3 คน กด
แชร์ 5 คน 4) วดัออ้นอ้ย อ าเภอก าแพงแสน มียอดผู ้
รับชม 208 คน กดไลค์ 8 คน แสดงความคิดเห็น 2 
คน กดแชร์ 4 คน รองลงมาท่ีไดรั้บการเขา้ถึงขอ้มูล
และได้รับความสนใจเป็นอันดับน้อย 1) วดัห้วย
พระ  อ า เ ภอดอนตู ม  มี ยอดผู ้ รั บ ชม  8 3  คน  
กดไลค์ 3 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 1 
ค น  
2) วดัล าพญาและตลาดน ้ าล าพญา อ าเภอบางเลน  
มียอดผู ้รับชม 72 คน กดไลค์ 1 คน แสดงความ
คิดเห็น 0 คน กดแชร์ 1 คน 3) สวนน ้ าหนองกระทุ่ม 
อ าเภอดอนตูม มียอดผูรั้บชม 63 คน กดไลค์ 2 คน 
แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 0 คน 4) ศาลเจา้แม่
ทบัทิม อ าเภอบางเลน มียอดผูรั้บชม 53 คน กดไลค ์
3 คน แสดงความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 0 คน 
รองลงมาท่ีได้รับการเขา้ถึงขอ้มูลและไดรั้บความ
สนใจเป็นอนัดบันอ้ยท่ีสุด 1) ชุมชนเกาะแรด อ าเภอ
บางเลน มียอดผูรั้บชม 48 คน กดไลค ์2 คน แสดง
ความคิดเห็น 0 คน กดแชร์ 0 คน ปัจจุบันเพจเฟ
ซบุ๊กของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดั
นครปฐมมีผูติ้ดตามเพ่ิมข้ึน และเพจเป็นท่ีรู้จกัมาก
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ข้ึน รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นทางเลือกใหม่ๆ
ใหก้บันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงาน 
- ควรมีการต่อยอดท าหน้าท่ีดูแลเพจส านักการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวดันครปฐมและลงเน้ือหา
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมัน่และเป็นท่ีรู้จกั
ข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ 
- ควรโพสต์สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัมากข้ึน 
- ควรจัดเวลาโพสต์ภาพถ่ายลงเร่ือย ๆ เพ่ือเพ่ิม
จ านวนการเข้าถึงโพสต์ของเพจส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดันครปฐม 
- ควรจดัท าการท าเส้นทางเป็นการเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆผา่นรูปแบบออนไลน์ เช่น โฟโตบุ้๊ค 
เ พ่ือ เผยแพร่ผ่ านทั้ ง เ ว็บไซต์และ เพจ เฟซบุ๊ ก  
เพ่ิมความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว  
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

 
รหสัผูจ้ดัท ำ   : 6004400051 
ช่ือ - นำมสกุล   : นำงสำวปรำรถนำ พิพฒัน์วฒันำรมย ์  
คณะ    : ศิลปศำสตร์ 
ภำควชิำ    : อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
ท่ีอยู ่    : 99/37 หมู่ท่ี10 ต ำบลท่ำตลำด อ ำเภอสำมพรำน  
      จงัหวดันครปฐม 73110 
ผลงำน    : กำรประชำสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวรองในจงัหวดั 
      นครปฐม ผ่ำนเพจเฟซบุ๊ก ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและ
      กีฬำจงัหวดันครปฐม 
      Public Relations for Secondary Tourist Attractions in 
      Nakhon Pathom Province by using the Facebook page 
      of the Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports 
      Office 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

 
รหสัผูจ้ดัท ำ   : 6004400052 
ช่ือ - นำมสกุล   : นำงสำวพลอยนภสั พรศกัด์ินภำ  
คณะ    : ศิลปศำสตร์ 
ภำควชิำ    : อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
ท่ีอยู ่    : 575 ซ.เอกชยั81 เขตบำงบอน แขวงบำงบอน กทม.  
      10150 
ผลงำน    : กำรประชำสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวรองในจงัหวดั 
      นครปฐม ผ่ำนเพจเฟซบุ๊ก ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและ
      กีฬำจงัหวดันครปฐม 
      Public Relations for Secondary Tourist Attractions in 
      Nakhon Pathom Province by using the Facebook page 
      of the Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports 
      Office 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

 
รหสัผูจ้ดัท ำ   : 6004400084 
ช่ือ - นำมสกุล   : นำงสำวสำวติรี สวยขนุทด 
คณะ    : ศิลปศำสตร์ 
ภำควชิำ    : อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร 
ท่ีอยู ่    : 29/33 หมู่ 1 ต.ท่ำขำ้ม อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110 
ผลงำน    : กำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเ ท่ียวรองในจังหวัด 
      นครปฐม ผ่ำนเพจเฟซบุ๊ก ส ำนกังำนกำรท่องเท่ียวและ
      กีฬำจงัหวดันครปฐม 
      Public Relations for Secondary Tourist Attractions in 
      Nakhon Pathom Province by using the Facebook page 
      of the Nakhon Pathom Provincial Tourism and Sports 
      Office 
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