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บทน า 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

 พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดค านิยาม ธุรกิจน าเท่ียว 
หมายความว่า “การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหรือให้บริการ หรืออ านวยความสะดวกเก่ียวกบั
การเดินทาง ท่ีพกั อาหาร ทศันาจร และหรือมคัคุเทศก ์ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และค่าบริการ หมายความ
ว่า “ค่าจา้งและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวจ่ายให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ส าหรับการจดัการ
ใหบ้ริการ หรือการอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทาง สถานท่ีพกั อาหาร และการทศันาจรใน
ลกัษณะเป็นการเหมาจ่าย”  
 ธุรกิจการท่องเท่ียว นบัเป็นธุรกิจการบริการท่ีมีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นล าดบัตน้ๆ แลว้ ยงัเป็นธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิด
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย อาทิ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ฯลฯ ด้วย
รายจ่ายของนกัท่องเท่ียวกคื็อรายไดข้องประชาชนในทอ้งถ่ินนัน่เอง 

 ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว จากการเปรียบเทียบโดย World Economic 
Forum พบว่า ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี ๓๙ ของโลก โดยประเทศไทยเป็นท่ียอมรับเร่ืองการ
ท่องเท่ียวในดา้นทรัยกรมนุษย ์ธรรมชาติ และวฒันธรรม ความคุม้ค่าดา้นราคา และความดึงดูดใจให้
เดินทางมาท่องเท่ียว   

            



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“ไป ณ. มหาชัย” (Go on Mahachai) 

 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัเลก็ๆ ในเขต

พื้นท่ีตอนล่างของภาคกลาง บริเวณปากแม่น ้ าท่าจีน ตั้งอยู่
ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง ๒ กิโลเมตร เป็นเมืองท่ีอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรสัตวน์ ้ า โดยเฉพาะสัตวน์ ้ าทะเล 
จึงมีการประกอบอาชีพดา้นการประมงอย่างกวา้งขวาง มี
เรือประมงท่ีทนัสมยันบัพนัล า และสามารถจบัสัตวน์ ้ าได้
เป็นปริมาณท่ีมากท่ีสุดของประเทศ อีกทั้งยงัเป็นจงัหวดัท่ี
มีนาเกลือมากท่ีสุดดว้ย 
  

  
 ในด้านประวติัศาสตร์ สมุทรสาครเป็นเมืองท่ีมีบนัทึกไวใ้นพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา เม่ือคราวพระเจา้เสือเสด็จประพาสชลมารค จึงก าเนิดเป็นเร่ืองราวของพนัทา้ยนรสิงห์ผู ้
ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี และรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองใน
ปัจจุบนั จงัหวดัสมุทรสาครมีเน้ือท่ีประมาณ ๘๗๒ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีตอนล่าง
ของภาคกลาง บริเวณปากแม่น ้ าท่าจีน ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง ๒ กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นท่ี
ราบลุ่มชายฝ่ังทะเล สูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ ๑-๒ เมตร มีแม่น ้ าท่าจีนไหลผ่าน
ตอนกลางของจงัหวดัตามแนวเหนือใต ้และไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีอ าเภอเมืองสมุทรสาคร รวม
ระยะทางท่ีไหลผ่านจงัหวดัสมุทรสาครประมาณ ๗๐ กิโลเมตร พื้นท่ีตอนบนในเขตอ าเภอบา้น
แพว้และอ าเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมีโครงข่ายแม่น ้ าล  าคลองเช่ือมโยง
ถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นท่ีกว่า ๑๗๐ สาย จึงเหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และ
บางส่วนเป็นยา่นธุรกิจ อุตสาหกรรม และท่ีอยูอ่าศยั ส่วนพื้นท่ีตอนล่างของจงัหวดัในเขตอ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร อยู่ติดชายฝ่ังทะเลยาว ๔๒ กิโลเมตร จึงเหมาะกบัการประกอบอาชีพประมง
ทะเล เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง และท านาเกลือ  



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
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 จงัหวดัสมุทรสาคร เดิมเรียกกนัว่า “ท่าจีน” เพราะเป็นต าบลใหญ่อยูติ่ดอ่าวไทย มี

ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนน าส าเภาเขา้มาจอดเทียบท่าคา้ขายกนัมาก จึงเรียกติดปากว่า “ท่า
จีน” จนกระทัง่ปี พ.ศ.๒๐๙๑ในสมยัของสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยา โปรดใหย้ก
บา้นท่าจีนข้ึนเป็นเมือง “สาครบุรี” เพื่อเป็นหวัเมืองส าหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามกบัพม่า 
และเป็นเมืองหนา้ด่านป้องกนัผูรุ้กรานทางทะเล ต่อมาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ ไดโ้ปรดใหเ้ปล่ียนช่ือเมืองสาครบุรีเป็นเมือง “สมุทรสาคร” ใน
ปี พ.ศ.๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ทรงมีพระบรมราชโองการให้
ทางราชการเปล่ียนค าว่า “เมือง” เป็น “จงัหวดั” ทัว่ทั้งประเทศ เมืองสมุทรสาครจึงไดเ้ปล่ียนเป็น 
“จงัหวดัสมุทรสาคร” มาจนถึงทุกวนัน้ี ส่วนค าว่า “มหาชยั” ท่ีคนชอบเรียกกนันั้น เป็นช่ือคลองท่ี
สมเดจ็พระสรรเพชญท่ี ๘ แห่งกรุงศรีอยธุยา โปรดใหขุ้ดข้ึนเพื่อตดัความคดเค้ียวของคลองโคกขาม
แต่เดิม ลดัจากเมืองธนบุรีเป็นแนวตรงไปออกปากน ้ าแทน แต่ยงัไม่ทนัเสร็จกท็รงสวรรคตเสียก่อน 
พระบาทสมเด็จพระสรรเพชญท่ี ๙ (ขุนหลวงทา้ยสระ) จึงไดโ้ปรดใหขุ้ดคลองต่อจนแลว้เสร็จ และ
ไดพ้ระราชทานนามว่า “คลองมหาชยั” ซ่ึงต่อมา บริเวณฝ่ังซ้ายของปากคลองไดเ้กิดชุมชนขนาด
ใหญ่ช่ือวา่ “มหาชยั” ข้ึน จึงเป็นท่ีนิยมเรียกขานกนัจนติดปากตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

       

       



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของจงัหวดัสมุทรสาครเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการเดินทาง

ท่องเท่ียว เพราะมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศใตเ้พียง ๓๖ กิโลเมตร จึงเดินทางได้
สะดวกทั้งทางบก ทางเรือ และทางรถไฟ หรือแมแ้ต่หากจะเดินทางโดยเคร่ืองบิน ก็จะสามารถ
เดินทางเช่ือมต่อเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาคร ไดอ้ย่างสะดวกสบาย และดว้ยขนาดเน้ือท่ี
ของจงัหวดัประมาณ ๘๗๒ ตารางกิโลเมตร แมจ้ะมีเวลาจ ากดัเพียงหน่ึงวนั ก็จะสามารถเดินทาง
ท่องเท่ียวจังหวดัสมุทรสาคร ได้ครบทุกแหล่งท่องเท่ียวส าคัญซ่ึงเขตการปกครองของจังหวดั
สมุทรสาคร แบ่งออกเป็น ๓ อ าเภอ คือ  
  
  

             

อ าเภอกระทุ่มแบน แหล่งหัตถกรรมพืน้บ้าน “เคร่ืองเบญจรงค์-ดอนไก่ดี 
และศาสนสถานไทยมอญ โบราณ  

อ าเภอบ้านแพ้ว  
พืน้ท่ีสีเขียวท่ีส าคญัของจงัหวดั
สมทุรสาคร อนัมากมายด้วยรังกล้วยไม้
ลือช่ือ สวนผลไม้หลากพนัธุ์ ตลอดจนวิถี
ชมุชนริมคลองด าเนินสะดวก 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร พืน้ท่ีของความภาคภมูิใจใน
ค ากล่าวขาน “นครแห่งอาหารทะเล” นอกจากนีย้งัเป็น
แหล่งนาเกลือท่ีส าคญัของประเทศ มีผลผลิตออกสู่ตลาด
ภายในและต่างประเทศจ านวนมาก แหล่งวฒันธรรมสาย
สมัพนัธ์พม่ามอญ  



วตัถปุระสงค์ของการจดัท าชดุความรู้ท ามาหากิน 

       

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
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๑. เพื่อเสนอทางเลือกในการสร้างรายได ้ใหแ้ก่ชุมชน หรือผูส้นใจประกอบธุรกิจ 
บริการน าเท่ียว  
๒. เพื่อรักษาและส่งเสริมวฒันธรรมชุมชนใหค้งอยู ่
๓. เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติดว้ยหลกัการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผดิชอบ 
๔. เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 

       
๑. ผูน้  าชุมชน 
๒. ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
๓. ประชาชนทัว่ไป 
๔. ส่วนราชการ/องคก์ร  
      ท่ีมีนโยบายเพื่อพฒันาการท่องเท่ียว 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

ขัน้ตอนการจดัท าชดุความรู้ท ามาหากิน 

       

ข้อดี 
๑.เป็นธุรกิจท่ีลงทุนไม่มากความเส่ียงต ่า 
๒.เป็นจงัหวดัท่ีมีการเดินทางสะดวก 
๓.แหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ 
วฒันธรรม นนัทนาการ 
๔.นโยบายส่วนราชการสนบัสนุน 

ข้อเสีย 
๑.บุคลากรตอ้งเป็นคนท่ีมีใจรักงานบริการ 
๒.การประชาสัมพนัธ์ ตอ้งทนัสมยั ปรับปรุง
อยูเ่สมอ 
๓.เป็นเมืองเลก็ จดัดึงดูดใจมีนอ้ย จึงเลยผา่น
ทางไปไดง่้าย 

โอกาส 
๑.ภาครัฐ ในทุกระดบัใหค้วามส าคญักบัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๒.ใกลก้รุงเทพมหานคร เดินทางแบบ One 
Day Trip ไดส้ะดวก 
๓.ใกลเ้มืองท่องเท่ียว ท่ีสามารถเช่ือมต่อ
โปรแกรมการเดินทางไดง่้าย 

อปุสรรค 
๑.แหล่งท่องเท่ียว ขาดการปรับปรุง 
๒.ชุมชนในพื้นท่ี ไม่ตระหนกัในการมีส่วน
ร่วม 
๓.การจราจรหนาแน่น ดว้ยภาวะรถติดต่อ
เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร 

วเิคราะห์ความตอ้งการธุรกิจ 
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ขัน้ตอนการจดัท าชดุความรู้ท ามาหากิน 

       
รวบรวมและวเิคราะห์ความรู้ 

- จากหนงัสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลกทรอนิกส์ ต่างๆ 
- สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสถานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากชุดความรู้ท ามาหากิน 

       

๑. เกิดความรู้ และความเขา้ใจในการท าธุรกิจท่องเท่ียว 
๒. เกิดความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดั 
๓. ประชาชนทัว่ไป สามารถน าไปประกอบรายไดเ้สริมดว้ยธุรกิจน าเท่ียว 



Mind Map 

ไป ณ มหาชยั 

๑. วตัถุประสงค ์

๒. ความรู้ 

๓. การจดัการการเงิน 

๔. วสัดุ/อุปกรณ์ 

๕. ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

๖. การตลาด 

๗. ปัญหา 

๘. ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

เสริมสร้างรายได ้

เสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 

ชุมชน 

ผูป้ระกอบการ 

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ความหมายการท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยว 

การจดัการธุรกิจท่องเที่ยว 

รายรับ 

รายจ่าย 

ค่าโฆษณา 

ค่าจา้งบุคลากร 

ค่าจ่ายในพื้นที่ 

การจ าหน่ายทวัร์ 

ส่วนแบ่งจากร้านคา้ 
/สถานบริการ 

เคร่ืองมือส่ือสาร 

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

แผนที่เส้นทาง/แหล่งท่องเที่ยว 

โทรศพัท/์Tablet 

วทิยส่ืุอสาร 

กลอ้งถ่ายรูป 

กลอ้งวดีีโอ 

ล าโพงเคล่ือนที่ 

การบริการ 

สถานที่ให้บริการ 

ส่งเสริมการขาย 

การบริการที่ไดม้าตรฐาน 

สร้างโลโกหรือแบรนด์ 

ท าเลที่ต ั้งสะดวก 

ความพร้อมของขอ้มูล 

แผน่พบั โบชวัร์ ฯลฯ 

เวบ็ไชต ์/ 
Social Network 

ความร่วมมือจาก 
ส่วนราชการ 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ในแหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีนอ้ย 

เป็นเมืองผา่น 

ใกลเ้มืองหลวง/เมืองท่องเที่ยว 

เพิม่ทางเลือกในการท่องเที่ยว 

นโยบายจากส่วนราชการ 
องคก์รดา้นท่องเที่ยว 

เตรียมความพร้อม 
ส่ิงอ านวยความสะดวก/ 

สถานบริการ 

ยนืยนัการเดินทาง 
ณ จุดนดัพบ 

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว 

การติดตามประเมินผล 
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Taxonomy (Q & A Technique) 

ประมวลและเรียบเรียงเน้ือหาความรู้ 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๑. วตัถุประสงค์ 

Q : ท าไมตอ้งส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร 

A : เป็นจงัหวดัท่ีมีความพร้อมทั้งในการเดินทาง การสนบัสนุนจากส่วนราชการในพื้นท่ี และมี 
    แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลากหลาย 

๒. ความรู้ทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนินการ 

Q : ตอ้งมีความรู้อะไรบา้ง ถึงจะท าธุรกิจการท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสาครได ้

A : - ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัความหมาย รูปแบบ และความส าคญัของการท่องเท่ียว 
    - ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัจงัหวดัสมุทรสาคร และแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี 
    - ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจ 
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ประมวลและเรียบเรียงเน้ือหาความรู้ 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๓. การจัดการการเงิน 

Q : รายรับ จะมาจากแหล่งใดบา้ง 

A : - การจ าหน่ายโปรดแกรมการท่องเท่ียว 
    - ส่วนแบ่งรายรับจากร้านคา้ / สถานบริการ 

Q : รายจ่าย เป็นค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง 

A : - การจดทะเบียนจดัตั้งธุรกิจ กรณีนิติบุคคล ตอ้งยืน่จดทะเบียนมีค่าใชจ่้ายเป็น     
      ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายก าหนด กรณีบุคคลธรรมดา ไม่ตอ้งจดทะเบียน     
    - ค่าโฆษณาส่งเสริมการขายโปรแกรมการท่องเท่ียว 
    - ค่าจา้งบุคลากร  
    - ค่าใชจ่้ายในพื้นท่ี (ค่าบ ารุงสถานท่ี/ค่าอาหาร/ค่าพาหนะ ฯลฯ) 
    - ค่าบริหารจดัการ  

๔. การจัดการก าหลงัคน 

Q : ตอ้งใชค้นจ านวนเท่าไร ในการด าเนินการ 

A : - กรณีธุรกิจน าเท่ียว เตม็รูปแบบ ควรมีบุคลากรอยา่งนอ้ย ๓ คน คือ  ผูจ้ดัการ / ฝ่ายขาย/ 
ฝ่ายบริการ (มคัคุเทศก)์ 
    - กรณีชุมชนด าเนินการเอง บุคลากรท่ีจ าเป็นอยา่งนอ้ย ๒ คน คือ หวัหนา้ชุมชน และ
มคัคุเทศก ์
    - กรณีส่วนราชการด าเนินการเอง บุคลากรท่ีจ าเป็นอยา่งนอ้ย ๒ คน คือ ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
และมคัคุเทศก ์
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ประมวลและเรียบเรียงเน้ือหาความรู้ 
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๕. วตัถุประสงค์ 

Q : เคร่ืองมือ หรือวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นควรมีอะไรบา้ง 

A : - เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร ทั้งในระบบเคล่ือนท่ี และประจ าท่ีตั้งเพื่อประสานงาน 
    - แผนท่ีแสดงเส้นทางการเดินทาง และแหล่งท่องเท่ียว 
    - ชุดล าโพงขยายเสียงแบบเคล่ือนท่ีได ้หรือแบบพกพา 
    - กลอ้งบนัทึกภาพ ทั้งแบบเคล่ือนไหวได ้และภาพน่ิง 

๖. กระบวนการให้บริการ 

Q : มีขั้นตอนการด าเนินการอยา่งไร 

A : - การส่งเสริมการขายโปรแกรมการท่องเท่ียว 
    - ประสานความพร้อมสถานท่ีและสถานท่ีบริการ 
    - ยนืยนัก าหนดการตามโปรแกรมการท่องเท่ียว 
    - ด าเนินกิจกรรมตามโปรแกรมการท่องเท่ียว 
    - ติดตามประเมินผล 
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๗. การตลาด   

Q1 : กลุ่มเป้าหมายในการขายโปรแกรมการท่องเท่ียว 

A1 : - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทัว่ประเทศ 
    - กลุ่มองคก์ร / บริษทั  
    - ประชาชนทัว่ไป 

Q2 : รูปแบบการขายโปรแกรมการท่องเท่ียว 

A2 : - เนน้ One Day Tour เป็นหลกั  

๘. ปัญหา   

Q1 : ส่ิงจูงใจหรือความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว มีนอ้ย  

A1 : - ใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
    - โปรโมชัน่เพื่อส่งเสริมการขาย ตอ้งน่าสนใจ ตอบสนองกระแสสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี  
    - ราคาตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งภาวะตลาด และเศรษฐกิจในภาพรวม 

Q2 : เป็นเมืองท่ีมีการเดินทางสะดวก จึงผา่นเลยไปไดง่้าย 

A2 : - ความสะดุดตาของสถานท่ี ส่ิงปลูกสร้าง/โครงสร้างพื้นฐาน 
     - ความประทบัใจในบริการ 
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๙. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

Q1 : ปัจจยัอะไรบา้ง ท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการประสบความส าเร็จ 

A1 : - การเพิ่มทางเลือกของโปรแกรมการท่องเท่ียว 
     - นโยบายส่วนราชการต่างๆ  
     - การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
     - การติดตามประเมินผล และศึกษาวจิยัตลาด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพฒันาในปี 
        ต่อๆ ไป 

Q2 : การประเมินน ้าหนกัคะแนนในแต่ละปัจจยัท่ีจะช่วยใหก้ารด าเนินการประสบ
ความส าเร็จ 

A2 : ล าดบัแรก   การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
      ล  าดบัท่ีสอง นโยบายส่วนราชการต่างๆ  
      ล  าดบัท่ีสาม การเพิ่มทางเลือกของโปรแกรมการท่องเท่ียว 
      ล  าดบัท่ีส่ี   การติดตามประเมินผล และศึกษาวจิยัตลาด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการ 
                  พฒันาในปีต่อๆ ไป  
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๑๐. การเรียนรู้เพิม่เติม 

Q : ขอ้เสนอแนะต่อการเนินการ 

A : ผูป้ระกอบการ/ชุมชน และผูส้นใจประกอบกิจการตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ตลอดจนความรู้พื้นฐานของแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี 
  : ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
  : ใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย ์และดูแลผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 
  : ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
  : ส่ือโฆษณา ตอ้งตรงกบักลุ่มเป้าหมายในการขายโปรแกรมการท่องเท่ียว 
  : น าระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการปฏิบติังาน  



ความรู้ในการท ามาหากนิ 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๑. ความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียว 
  การท่องเท่ียวเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง บางค าจ  ากดัความหมายถึงการเดินทาง

เพื่อความส าราญใจ บางค าจ  ากดัความหมายถึงการเคล่ือนยา้ยจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง หรือบาง
ค าจ  ากดัความหมายถึง การเดินทางเพื่อความสนุกสนาน ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดว้่าการการ
ท่องเท่ียวคือกระบวนการของความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ได้รับความรู้ มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการท่องเท่ียว คือ 

(๑) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (Attraction) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดหรือโนม้
นา้วใจให้เกิดความสนใจ ปรารถนาท่ีจะไปยงัแหล่งท่องเท่ียว แบ่งออกไดเ้ป็น ๓ ประเภทหลกัๆ 
คือ  

     - ส่ิงดึงดูดใจทางธรรมชาติ อาทิ หาดทราย น ้าตก ป่าไม ้ฯลฯ  
 - ส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน อาทิ หา้งสรรพสินคา้ ศาสนสถาน สถานท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ ฯลฯ 
 - ส่ิงดึงดูดใจในวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่แตกต่าง อาทิ ตลาดน ้า งานเทศกาลต่างๆ  
(๒) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีรองรับการเดินทาง

ท่องเท่ียว เพื่อท าให้การเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย อาทิ ท่ีพักแรม 
ร้านอาหาร ศนูยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว ฯลฯ 

(๓) การเขา้ถึงได ้(Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเท่ียวนั้นได ้มีการ
คมนาคมสะดวก ปลอดภยั  

การท่องเทีย่ว จึงจัดเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกจิ ที่มีองค์ประกอบหลกัส าคัญ 
๓ ด้าน คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว และการตลาดการท่องเที่ยว โดย
องค์ประกอบทั้งหมดต้องมคีวามสัมพนัธ์กนั เป็นเหตุและผลซ่ึงกนัและกนั 

ความรู้ในการท ามาหากนิ 
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การท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาติ 
 - ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง นิ เ ว ศ 
หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศทางทะเล แหล่งธรณีวิทยา อุโมงค ์ถ ้า 
ฯลฯ 
 - ก า ร ท่อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง เ กษตร 
หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยังพื้น ท่ี
เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร ฟาร์มปศุ
สัตว ์ฯลฯ 

๒. รูปแบบการท่องเที่ยว 

การท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม 
 - ก าร ท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ งประวัติศ าสต ร์ 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัโบราณสถาน และ
แหล่งท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
 - การท่องเท่ียวชมประเพณีวฒันธรรม 
หมายถึง การเดินทางชมงาน หรือเข้าร่วมงานตาม
ประเพณีวฒันธรรม และพิธีกรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน  
 - การท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน หมายถึง 
การเ ดินทางท่องเ ท่ียวในแหล่ง ชุมชนท่ี มีวิ ถีการ
ด ารง ชีวิต  ซ่ึงแตกต่างไปจากการด ารง ชีวิตของ
นกัท่องเท่ียว 



การท่องเที่ยวตามลกัษณะความสนใจพเิศษ 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การท่องเทีย่วตามลกัษณะความสนใจพเิศษ 
 - การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วฒันธรรม เพื่อการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ ได้รับความเพลิดเพลินและ
สุนทรียภาพ 
 - การท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษา หมายถึง การเดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้ แลกเปล่ียน
แนวคิด เพิ่มพนูประสบการณ์ความรู้จากแหล่งต่างๆ  
 - การท่องเท่ียวเชิงกีฬา หมายถึง การเดินทางเพื่อเล่นกีฬาตามความชอบ ความถนัด 
หรือตามความสนใจ  
 - การท่องเท่ียวแบบผจญภยั หมายถึง การเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะ
พิเศษ เกิดความสนุกสนาน ต่ืนเตน้หวาดเสียว เกิดความทรงจ าและประสบการณ์ใหม่ 
 - การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย/์ลองสเตย ์(Long Stay) หมายถึง การท่องเท่ียวท่ี
ไปใชชี้วติในชุมชน/บา้นเรือน เพื่อเรียนรู้และเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวติ 
 - การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง MEETING/ 
INCENTIVE / CONFERENCE / EXHIBITION) เป็นการจดัการ
ท่องเท่ียวตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ของผูท่ี้จดัประชุม อาทิ จดัรายการท่องเท่ียวก่อนประชุม 
หรือ หลงัการประชุม โดยอาจเป็นการจดัให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยตรง หรือผูท่ี้ร่วมเดินทางกบัผู ้
ประชุม 



การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน  
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การท่องเทีย่วแบบผสมผสาน  
 เ ป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีนิยม
น ามาจัด เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับความ
แตกต่างระหว่างการเ ดินทาง  เ ช่น  การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร การท่องเท่ียว
เชิงเกษตรและประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและผจญภยั การท่องเท่ียวเชิงเกษตร
และวฒันธรรม เป็นตน้ 



การจดัการธุรกจิท่องเทีย่ว 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

ธุรกิจท่องเท่ียว เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะในยคุ
โลกาภิวฒันท่ี์ข่าวสารไร้พรมแดน การติดต่อส่ือสารไม่มีขีดจ ากดั นกัจดับริการการท่องเท่ียว จึงตอ้งไม่
หยดุน่ิง เสาะแสวงหาความคิดในเชิงสร้างสรรค ์เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวตรงกบัความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียว ดงันั้น การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวจึงเป็นเร่ืองส าคญั 

ทั้งน้ี การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นบริษทัน าเท่ียวเท่านั้น ส่วนราชการ 
ชุมชน หรือบุคคลทัว่ไป ท่ีสนใจก็สามารถน าไปประกอบอาชีพได ้โดยวิธีการจดัตั้งและเร่ิมตน้ธุรกิจ
ท่องเท่ียวมีดงัน้ี 

๓. การจัดการธุรกจิท่องเทีย่ว 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกจิ 
ประเภทบุคคลธรรมดา มีลกัษณะเป็นกิจการท่ีมี

เจา้ของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือหา้ง
หุน้ส่วนสามญัประเภทไม่จดทะเบียน ผูป้ระกอบการดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยรายละเอียดสามารถ
ติดต่อสอบถามไดท่ี้ ส านกัส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 



กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกจิ  
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ  
ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจะต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว โดยสามารถยืน่ขอ ณ ส านกั
ทะเบียนธุรกิจน า เ ท่ียวและมัค คุ เทศก์  ทั้ งใน
กรุงเทพมหานครและประจ าภูมิภาค ดงัน้ี 

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัภาคกลาง ยืน่ขอท่ี ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก ์

ภาคเหนือ ยืน่ขอท่ี ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ยืน่ขอท่ี ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก ยืน่ขอท่ี ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์อ าเภอเมือง
ภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยืน่ขอท่ี ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

ค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียน ตั้งแต่ ๑๐๐-๕๐๐ บาท ข้ึนกบัประเภทการจดัน าเท่ียว 
ค่าหลกัประกนั ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท/ ๒ ปี ข้ึนอยูก่บัประเภทของการจดัน า

เท่ียว 



การลงทุน 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

บริษทัน าเท่ียว บุคคลธรรมดา/ชุมชน ส่วนราชการ 

ค่าอาคารสถานท่ี เฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

ค่าอาคารสถานท่ี เฟอร์นิเจอร์
และเคร่ืองใชส้ านกังาน 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

เงินทุนหมุนเวยีน 
- ค่าจา้งบุคลากร และมคัคุเทศก ์
- ค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศพัท ์
- ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
- ค่าเช่าพาหนะ 

เงินทุนหมุนเวยีน 
- ค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า/ค่า

โทรศพัท ์
- ค่าโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ 
- ค่าเช่าพาหนะ 

เงินทุนหมุนเวยีน 
- ค่าน ้า/ค่าไฟฟ้า/ค่า

โทรศพัท ์
- ค่าโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ 

การลงทุน 



การตั้งราคา การจัดการบุคลากร  
วสัดุอุปกรณ์ 

“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การตั้งราคาและโครงสร้างราคาทีเ่ป็นธรรม  
 โดยปัจจยัการตั้งราคา ควรประกอบดว้ย  
 - ตน้ทุน 
 - ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้ สนใจดา้นคุณภาพ หรือราคา 
 - ช่วงเวลาการใหบ้ริการ ในหรือนอกฤดูกาลท่องเท่ียว 
 - ปริมาณการใชบ้ริการในแต่ละคร้ัง 
 - ค่าบริการจากผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากผูป้ระกอบการอ่ืนๆ 
 โครงสร้างราคา พิจารณาจากตน้ทุนผนัแปร(ไดแ้ก่ ค่าเช่ายานพายนะ ค่าท่ีพกั ค่า
น ้ามนัเช้ือเพลิง และค่ามคัคุเทศก)์ และตน้ทุนคงท่ี (ไดแ้ก่ ค่าเช่าสถานท่ี เงินเดือนพนกังาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาวสัดุ/อุปกรณ์)  
 
การจัดการด้านบุคลากร 
 บุคลากรท่ีจ าเป็น ควรประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีดา้นการบริหารงานประจ าส านกังาน
เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป การจดัซ้ือจดัจา้ง การเงินและบญัชี เจา้หนา้ท่ีดา้นบริการลูกคา้ เพื่อ
ท าหนา้ท่ีดา้นการน าเท่ียว จ  าหน่ายโปรแกรมการท่องเท่ียว และบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วสัดุ/อปุกรณ์ทีจ่ าเป็น 
 กล่องบนัทึกภาพน่ิง/ภาพเคล่ือนไหว 
 อุปกรณ์ส่ือสาร 
 ชุดล าโพงขยายเสียง 
 แผนเส้นทาง และแหล่งท่องเท่ียว 



กระบวนการขั้นตอน 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

กระบวนการขั้นตอน 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองสมุทรสาคร : เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีประชาชนใหค้วาม
เคารพนบัถือ โดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกเรือสู่ทะเล จะตอ้งท าพิธีสักการบูชาโดยการจุด
ประทดัถวาย ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีประเพณีแห่เจา้พ่อหลกัเมือง เพื่อไปให้
ประชาชนทัว่ไปสักการะบูชา 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 ป้อมวเิชียรโชฎก : เป็นโบราณวตัถุท่ีสร้างข้ึนสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั เพื่อป้องกนัการรุกรานจากชาวญวน โดยสร้างป้อมเพื่อรักษาปากแม่น ้าท่าจีนข้ึน 
ลกัษณะของป้อมไม่มีป้อมยาม มีแต่หอรบ ตามช่องของก าแพงมีปืนใหญ่ไวส้ าหรับป้องกนั
ขา้ศึกท่ีมาทางปากน ้า 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 วดัโกรกกราก : เป็นวดัเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่สร้างมาแต่สมยัใด หลวง
พ่อวดัโกรดกราก เป็นหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีใส่แวน่ด า เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัเน้ือ
ศิลาแลง ศิลปะสมยัสุโขทยัตอนปลาย มีต านานเล่าชานกนัวา่สมยัหน่ึงเกิดโรคตาแดงระบาด 
ผูน้  าชุมชนมาบนบาทวา่ถา้หายจากโรคตาแดง จะน าแวน่ตามาถวาย ปรากฏวา่โรคระบาด
หายไป จึงกลายเป็นพระใส่แวน่ด า แต่นั้นมา 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
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๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 วดัโคกขาม : เป็นโบราณสถานส าคญั มีโบสถเ์ก่าแก่มีลกัษณะมหาอุด ซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงส์ หนา้บนัโบสถเ์ป็นไมแ้กะสลกัสวยงาม มีเจดียคู่์อยูห่นา้โบสถ์
สถาปัตยกรรมแบบอยธุยา 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
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๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ : ตั้งอยูริ่มฝ่ังทะเลปากอ่าวมหาชยั บริเวณวดั
ศรีสุทธารามหรือวดัก าพร้า ต าบลบางหญา้แพรก  ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระรูปพลเรือเอก
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
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๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 ศาลพนัทา้ยนรสิงห ์: อนุสาวรียแ์ห่งความซ่ือสัตยท่ี์ชาวสมุทรสาครภาคภูมิใจ 
สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พนัทา้ยนรสิงห์ ในคราวท่ีคดัทา้ยเรือพระท่ีนัง่เอกชยัไปตามคลองโคก
ขาม จนโขนเรือชนก่ิงไมห้กัลง จึงกราบบงัคมทูลใหพ้ระเจา้เสือก ประหารชีวติตามกฎมณเฑียร
บาล เพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณี 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 ศาลมจัฉาณุ : ตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวมหาชยั สถานท่ีแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยปลาโลมา 
และในบางคราจะเห็นฝงูวาฬบรูดา้ เขา้มาเรียกรอยยิม้จากนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงท่ีลม
หนาวพดัเขา้สู่อ่าวไทย สาลม และน ้าเคม็ ไดพ้าเอาฝงูปลาโลมา และวาฬบรูดา้เขา้มาให้
นกัท่องเท่ียวไดพ้บเห็นเป็นจ านวนมาก 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 ท่าฉลอม : เป็นท่ีตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย ์รัชกาลท่ี ๕ แห่งราชวงศจ์กัรี 
ดว้ยทรงพระราชทานก่อตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกข้ึน ณ สุขาภิบาลท่าฉลอม  
              ปัจจุบนัชุมชนท่าฉลอม เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ียงัคงวถีิชุมชน และเป็นแหล่งคา้ปลีกคา้ส่ง
อาหารทะเลแปรรูป และอาหารโบราณตามวถีิทอ้งถ่ินท่าฉลอม 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 พระโพธิสัตวก์วนอิม : เป็นประติมากรรมท่ีสวยงามและสูงท่ีสุดในประเทศ
ไทย คือ สูงถึง ๙.๙๘ เมตร ประทบัยนืบนฐานมงักรและดอกบวั ซ่ึงอยูบ่นภูเขาจ าลอง โดย
ภายในภูเขาเป็นหอ้งจดัไวส้ าหรับปฏิบติัธรรม 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 คลองสุนขัหอน ต าบลบางโทรัด : บริเวณริมสองฝ่ังคลองสุนขัหอน และชุมชน
บางโทรัด ในยามค ่าคืนจะมีฝงูห่ิงหอ้ยเป็นจ านวนมากอยูบ่นตน้ล าภู และตน้แสม ส่องแสง
ประกายระยบิระยบัไปทัว่คุง้น ้า สวยงามมาก 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร 
 ศนูยศึ์กษาธรรมชาติป่าชายเลนชายฝ่ังทะเลตะวนัออก และตะวนัตกของอ่าว
มหาชยั : เป็นพื้นท่ีป่าชายเลนโคกขาม เป็นแหล่งชมนก ชมป่าชายเลนท่ึสมบูรณ์ ทีมีปลา สัตว์
ไม่มีกระดูกสันหลงั และนกนานาพนัธุ์ เหมาะแก่การเขา้มาเยีย่มชมระบบนิเวศ และสัมผสั
ธรรมชาติ 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอกระทุ่มแบน 
 โบสถ์มหาอุด วดันางสาว : เป็นศาสนสถานโบราณท่ีมีลกัษณะพิเศษและ
สวยงามมาก เป็นโบสถเ์ดียวในประเทศไทยท่ีมีทางเขา้และออกเพียงทางเดียว ไม่มีหนา้ต่าง 
จึงเรียกกนัวา่ โบสถม์หาอุด หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเหนียว ดา้นหนา้วดัติดกบัแม่น ้ าท่าจีน 
มีอุทบานมจัฉา ซ่ึงมีปลาสวายเป็นจ านวนมากอาศยัอยู ่ 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอกระทุ่มแบน 
 โบสถว์ดับางปลา : ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นเกาะ  ริมน ้ าท่าจีน  สร้างในสมยัรัชกาลท่ี  
๒  รัชกาลท่ี  ๕  ไดเ้คยเสด็จประทบัเสวยพระกระยาหารกลางวนัและประทบัผกัผ่อนท่ีน่ี  มี
ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ พิพิธภณัฑชุ์มชน  และส่ิงปลูกสร้างโบราณมากมาย 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอกระทุ่มแบน 
 วดัป่าชยัรังสี: เป็นวดัท่ีมีในศิลปะการสร้างหลายแบบ  แปลกตา  โดยเฉพาะ
ศิลปะแบบขอม  ภายในวดัมีความเงียบสงบและร่มร่ืน  เหาะส าหรับท าสมาธิและปฏิบติัธรรม 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอกระทุ่มแบน 
 หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี – ท่าเสา : เคร่ืองป้ันดินเผามี  ๕  สี  เป็น
ศิลปหตัถกรรมของภูมิปัญญาไทยท่ีสร้างสรรคอ์ยา่งวจิิตรงดงาม  และทรงคุณค่าทางวฒันธรรม
ในสมยัรัตนโกสินทร์  แหล่งผลิตท่ีส าคญัคือท่ี  ต  าบลดอนไก่ดี และต าบลท่าเสา  อ  าเภอกระทุ่ม
แบน 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอบ้านแพ้ว 
 สวนผลไมบ้า้นแพว้ : อ  าเภอบา้นแพว้  เป็นแหล่งผลไมห้ลากหลายชนิดและ
เป็นท่ียอมรับวา่ผลไมเ้มืองน้ีมีรสชาติหอมหวานโดยเฉพาะ  องุ่น  ฝร่ัง  มะพร้าวน ้ าหอม  พุทรา 
และแกว้มงักร 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอบ้านแพ้ว 
 หลวงพ่อโตวดัหลกัส่ีราษฎร์สโมสร : เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิของอ าเภอบา้นแพว้
เป็นท่ีเคารพของประชาชนทัว่ไป และชาวบา้นจะสักการะบูชาโดยจุดประทดัถวาย 



แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

อ าเภอบ้านแพ้ว 
 ตลาดน ้ าบ้านแพว้ – หลักส่ี : เป็นตลาดน ้ าท่ีเก่าแก่และสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวไดม้าก  จดัเฉพาะในวนัเสาร์ – อาทิตย ์ มีเรือขายของจ านวนมากขายสินคา้ เช่น 
ผลไม ้ผกั อาหาร ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น และของใชต่้างๆ นกัท่องเท่ียวจะมาท่ีน่ีเสมอๆ 



เทศกาลประเพณ ี
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

เทศกาลประเพณ ี
 งานเทศกาลอาหารทะเล : 
จดัข้ึนในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์หรือมีนาคม
ข อ ง ทุ ก ปี   บ ริ เ ว ณ ริ ม เ ข่ื อ น ห น้ า
ศาลหลกัเมือง  เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงด้าน
อาหารทะเลของจังหวดัรวมทั้ งผลิตผล
ทางการเกษตรของชาวบา้นแพว้ทั้งผลไม ้ 
ไมด้อก  ไมป้ระดบั  รวมถึงอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร  มีการออกร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑจ์ากทะเล  สินคา้หตัถกรรม 
  

งานเกษตรบา้นแพว้ : จดัข้ึนในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ หรือ
มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลลิตทางการเกษตร
ของชาวสาวอ าเภอบา้นแพว้  
 ประเพณีแห่เจา้พ่อหลกัเมือง : จดัข้ึนในเดือน
มิถุนายนของทุกปี บริเวณริมเข่ือนและหนา้ศาลากลางจงัหวดั 
โดยจะอนัเชิญประทบัเก้ียวลงเรือประมง แห่ไปตามแม่น ้าท่า
จีนจากตลาดหมาชยั และอนัเชิญไปจนถึงวดัช่องลม เพื่อให้
ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 



เทศกาลประเพณ ี
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

เทศกาลประเพณ ี
 งานเทศกาลไหวเ้จา้ ๙ ศาล : จดัข้ึนระหวา่ง ๑-๙ ค ่า เดือน ๙ ของชาวจีนทุกปี 
เป็นงานกินเจท่ีสงบดว้ยบรรยากาศแห่งพิธีกรรม การบูชาเพื่อช าระจิตใจและร่างกาย ซ่ึงมีการ
ไหวส้ักการะศาลเจา้ ทั้ง ๒ ฝ่ังแม่น ้ารวม ๙ ศาลเจา้ดว้ยกนั  
 งานประเพณีตกับาตรน ้าผึ้ง : จดัข้ึนท่ีวดัคลองครุ อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร ในวนั
ข้ึน ๑๕ ค ่า เดือน ๑๐ เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามญัในการบูชา
พระสงฆ ์ซ่ึงมีความเช่ือวา่การถวายน ้าผึ้งแด่พระสงฆ ์จะไดอ้านิสงคม์าก และจะเป็นผูท่ี้อุดมไป
ดว้ยลาภยศ ทั้งชาติน้ีและชาติหนา้  
 ประเพณีลา้งเทา้พระและตกับาตรดอกไม ้: จดัข้ึนท่ีวดัเจด็ร้ิว อ  าเภอบา้นแพว้ 
ในวนัออกพรรษา เพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมชาวไทยรามญัในการบูชาพระสงฆเ์ม่ือ
ถึงวนัออกพรรษา โดยมีการน าน ้าสะอาดใส่เคร่ืองหอม น ้าปรุงลอบดอกไมร้ดลงบนเทา้ของ
พระสงฆแ์ละถวายดอกไมแ้ด่พระสงฆด์ว้ย 



เทศกาลประเพณ ี
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

เทศกาลประเพณ ี
 งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต : จดัข้ึนประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี 
ถือเป็นงานประเพณีท่ีมีประชาชนเขา้ร่วมงานมากแห่งหน่ึงของจงัหวดั โดยมีการน าเคร่ืองคาว
ของหวานมาสักการะองคห์ลวงพ่อโต ตลอดจนการอนัเชิญหลสงพ่อโตประดิษฐานบนเรือและ
แห่ตามล าคลองด าเนินสะดวก เพื่อใหช้าวบา้นไดส้ักการะเพ่อความเป็นสิริมงคล  
 งานนมสัการพระโพธิสัตวก์วนอิม : จดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี ๙-๒๓ พฤศจิกายนของ
ทุกปี บริเวณวดัช่องลม 
 งุานสุขาภิบาลท่าฉลอม : จดัข้ึนในวนัท่ี ๑๘ มีนาคมของทุกปี เพื่อร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระจุลจอมเกลา้ รัชกาลท่ี ๕ แห่งรางวงศจ์กัรี 
ท่ีเสดจ็เปิดถนนถวายและจดัตั้งต  าบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลหวัเมืองแห่งแรกของประเทศไทย 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



เทศกาลประเพณ ี
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

๔. แหล่งท่องเทีย่วส าคญัจังหวดัสมุทรสาคร 

เทศกาลประเพณ ี
 งานประเพณีแข่งขนัเรือยาว : การแข่งขนัเรือยาวชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพฯ จดัข้ึนทุกปีบริเวณคลองตาข า มีการแข่งขนัเรือหลายประเภท เป็นงานท่ีสนุกสนาน 
น่าสนใจของประชาชนทั้งชาวสมุทรสาครและจงัหวดัใกลเ้คียง ท่ีจะมาส่งเสียงเชียร์อยูริ่มฝ่ัง 
สร้างบรรยากาศความสัมพนัธ์ของผนืดินและผนืน ้าเป็นอยา่งดี  
  

งานเทศกาลกินปลาทู  : 
จั ด ขึ้ น ป ร ะ ม า ณ เ ดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี ถือ
เป็นงานที่รวบรวมเอาเมนู
หลายหลายทีป่รุงด้วยปลาท ู
ปลาที่ขึ้นชื่ อของจังหวัด
ส มุทรสาคร ซึ่ งในช่วง
ปลายปี ปลาทูจะมีรสชาติ
อรอ่ยมากกว่าเดอืนอืน่ๆ มี
กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ อ ก ร้ า น
จ าหน่ายอาหารที่ปรุงจาก
ปลาทู ใ น ร าค าย่ อ ม เ ย า 
ตลอดจนอาหารพืน้บ้านของ
ชาวสมุทรสาคร  



การตลาด 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การตลาด 

ตวัอย่างโปรแกรมท่องเทีย่ว หนึ่งวนั หนึ่งพนั...เอาอยู่ 

ทวัร์....สร้างบุญ หนุนบารมี สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง 
          ศาลหลกัเมืองสมุทรสาคร 
 พระบรมราชานุสาวรีย ์
 สักการะพระโพธิสัตวก์วนอิม 
 หลวงพอ่ปู่ วดัโกรกกราก 
 พระพุทธสิหิงค ์วดัโคกขาม 
 หลวงพอ่ปู่ วดัโกรกกราก 
 หลวงปู่ แกว้ วดัช่องลม 
 ศาลกรมหลวงชุมพรฯ 
 ศาลพนัทา้ยนรสิงห์ 



การตลาด 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การตลาด 

ตวัอย่างโปรแกรมท่องเทีย่ว หนึ่งวนั หนึ่งพนั...เอาอยู่ 

ทวัร์....สร้างบุญ หนุนบารมี สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง 
          ศาลหลกัเมืองสมุทรสาคร 
 หลวงพอ่โต วดัหลกัส่ีฯ 
 หลวงพอ่พทุธศิลาวดัหนองสองหอ้ง 
 วดัเจด็ร้ิว 
 วดัสวนส้ม 
 วดัยกกระบตัร 
 วดัหลกัสอง 
 วดัสุนทรสถิตย ์
 วดัธรรมโชติ 
  



การตลาด 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การตลาด 

ตวัอย่างโปรแกรมท่องเทีย่ว หนึ่งวนั หนึ่งพนั...เอาอยู่ 

ทวัร์....สร้างบุญ หนุนบารมี สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง 
          ศาลหลกัเมืองสมุทรสาคร 
 วดัท่าไม ้
 วดันางสาว 
 วดัท่าเสา 
 วดัท่ากระบือ 
 วดับางยาง 
 วดัคลองมะเด่ือ 
 วดัหนองนกไข่ 
 วดัออ้มนอ้ย 
 
  



การตลาด 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การตลาด 

ตวัอย่างโปรแกรมท่องเทีย่ว หนึ่งวนั หนึ่งพนั...เอาอยู่ 

ทวัร์....สุขภาพ เพื่อกายใจ สุขสันต ์
          ศาลหลกัเมืองสมุทรสาคร 
 ตลาดน ้าบา้นแพว้ หลกัส่ี 
 บา้นสวนแช่มช่ืน 
 ตลาดน ้าริมคลองด าเนินสะดวก 
 สวนผลไมอิ้นทรีย ์



การตลาด 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

การตลาด 

ตวัอย่างโปรแกรมท่องเทีย่ว หนึ่งวนั หนึ่งพนั...เอาอยู่ 

ทวัร์....สามมุมเมือง 
          ศาลหลกัเมืองสมุทรสาคร 
 Wood Port 
 สวนกลว้ยไมห้ลากพนัธ์ุ 
 บา้นสวนแช่มช่ืน 
 สวนผลไมอิ้นทรีย ์



ปัญหา/แนวทางแก้ไข 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

ปัญหา/แนวทางแกไ้ข 

๑. ปัญหาด้านการพัฒนางานบริการ
ท่องเท่ียว  
อาทิ การเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว การขาย
สินคา้คุณภาพต ่ากวา่มาตรฐาน 

เ จ้ า หน้ า ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง  ต้อ ง ก ว ดขัน แ ละ ให้
ความส าคญักบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

๒. ปัญหาดา้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางการ ท่อง เ ท่ียวไ ม่
เพี ย งพอกับค ว ามต้อ งก า ร  แห ล่ ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรม ส่ิงแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียวถูกท าลาย 

ส่วนราชการตอ้งให้ความส าคญักบัการสนับสนุน
แผนการท่องเท่ียว เพื่อผูป้ระกอบการท่องเท่ียวจะ
สามารถยกระดบัการพฒันาใหท้ดัเทียมจงัหวดัอ่ืนๆ 
ใหก้ารสนบัสนุนองคก์ร ปละภาคประชาชนในการ
มีส่วนร่วมเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

๓. ปัญหาดา้นการพฒันาบุคลากร  
อาทิ มคัคุเทศก์ท่ีมีใจรักงานบริการการ
ท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริงหายาก ผูน้  าชุมชน
และผูใ้ห้บริการในสถานท่ีท่องเท่ียว ไม่
ค่อยใหค้วามส าคญักบังานบริการ 

ส่ง เส ริมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทั้ ง
ผู ้ประกอบการท่องเท่ียว มัคคุเทศก็ผู ้น าชุมชน 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจประกอบอาชีพ 
เพื่อให้ตลาดแรงงานการท่องเ ท่ียวมีบุคลากร
เพียงพอต่อการบริการ 



ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 
“ไป ณ มหาชัย” (Go on Mahachai) 

ปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

๑. ความพร้อมของงานบริการการท่องเทีย่ว 
 - จงัหวดัสมุทรสาคร มีเส้นทางการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็ว ทั้ง
สามารถเช่ือมต่อไปยงัหลายจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญั 
 - ร้านอาหาร/ ร้านคา้ / และแหล่งจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ เขา้ถึงไดง่้าย 
โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแปรรูป ราคายอ่มเยา 
 - ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวดีมาก ดว้ยมีความพร้อมทั้งต ารวจ 
และอาสาสมคัรส่วนต่างๆ  
 

๒. ความพร้อมของทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
 จุดขายส าคญั คือ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีคนเมืองหลวง
อยา่งกรุงเทพหมานคร สามารถเดินทางมาไดใ้กล ้สะดวก สามารถจดัโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวไดท้ั้งแบบเชา้กลบัเยน็ (One Day Tour) แบบแวะพกัเมืองผา่น
(พกัทานอาหารระหวา่งการเดินทาง/แวะพกัจบัจ่ายใชส้อย) และมีโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวหลายทางเลือก  



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

“ไป ณ มหาชัย”  
(Go on Mahachai) 

๕ 

๗ 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

คู่มอืนกัการตลาดท่องเท่ียว ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกจิ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เป็นคู่มือความรู้ดา้นการตลาดท่องเท่ียวสมยัใหม่ เชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแข่งขนัดา้นท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

หลักการมัคคุเทศก์ : โดย ผศ.ดร.กุลวรา  สุวรรณพิมล 
อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว คือ รายได้หลกัส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่ รายได้จากอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ดงันัน้อาชีพที่เก่ียวข้องจงึต้องตระหนัก 
และเร่งหาความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือจะสามารถประกอบอาชีพในการให้บริการด้านการทอ่งเที่ยวได้อยา่งยัง่ยืน 

“ไป ณ มหาชัย”  
(Go on Mahachai) 

ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ มหาชัยสมุทรสาคร : โดย ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
สมทุรสาคร การคมนาคมสะดวก ในทกุเส้นทาง อดุมสมบรูณ์ทัง้ด้านการประมง อตุสาหกรรม เกษตรกรรม แหลง่ทอ่งเที่ยว อาหารทะเล
สดและแปรรูป...ดงันัน้ ไมม่ามหาชยั...จะไมรู้่จกัอะไรดีๆ 

อิ่มบุญ : โดย วิชญา  บุญยเกตุ 
เที่ยววดัไทย น่าสนใจเสมอ นอกจากจะมีขมุทรัพย์ทางวฒันธรรมมากมาย ยงัเป็นขมุทรัพย์ทางจิตใจ มีประวตัิศาสตร์อนัควรคา่แกก่าร
จดจ าและการดแูลรักษา มีเคล็ดที่แนะแนวทางการด ารงชีวิต เพ่ือความสขุสวสัดิ์แก่ตน 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ : โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กรอบทิศทางในการพฒันาการทอ่งเที่ยวให้เกิดผลอยา่งเป็นองค์รวมและเกิดการบรูณาการในทกุภาคสว่นอยา่งเป็นรูปธรรม เพ่ือน าไปสู่
การเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยว 



กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 www.tat.or.th 

ศนูย์รวมข้อมลูการจดัตัง้ธรุกิจ การจดทะเบียน ข้อมลูข่าวสาร องค์ความรู้
ในการท าธรุกิจตา่งๆ  

องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ที่พเิศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
 www.dasta.or.th 
องค์การส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 www.samutsakhonpao.go.th 
วธีิการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
 http://chaisupar3.wordpress.com 

http://masterplan.andamanecotourism.com/ 

สรรพากรความรู้เร่ืองภาษี   www.rd.go.th 

“ไป ณ มหาชัย”  
(Go on Mahachai) 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาตป่ิาชายเลน ชายฝ่ังทะเลตะวันออก อ่าวมหาชัย 

“ไป ณ มหาชัย”  
(Go on Mahachai) 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

อ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
ผู้ให้ข้อมูลและน าสถานที่  
ส.จ.สมสัก  รอดทยอย 

แหล่งอ้างองิ 
“ไป ณ มหาชัย”(Go on Mahachai) 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

อ าเภอกระทุ่มแบน 
ผู้ให้ข้อมูลและน าสถานที่  
ส.จ.นิเวศน์  บุญชู และ ส.จ.อภชิาต โพธ์ิถนอม 

แหล่งอ้างองิ 
“ไป ณ มหาชัย”(Go on Mahachai) 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

อ าเภอบ้านแพ้ว 
ผู้ให้ข้อมูลและน าสถานที่  
ส.จ.บุญชู ปานสุวรรณ 

แหล่งอ้างองิ 
“ไป ณ. มหาชัย”(Go on Mahachai) 



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

โครงข่าย Socail Media 

นิทรรศการ/Event Tour 


