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ผลการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การประเมินความสอดคล้องของข้อความแบบสอบถาม 
เร่ือง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร  

 
ตอนที ่ 2  ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน (N=5) คะแนน

รวม 
IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

1. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเท่ียว  

     1. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ศาลพันท้ายนร
สิงห์ ท่าฉลอมสุขาภิ บาลแห่งแรกของประเทศไทย ถนนถวาย มี
ความส าคัญต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 

     2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง ชีวภาพ เช่น การเพาะเลี้ยง
หอยแมลงภู่ การฟื้นฟูพื้นที่ป่า ชายเลน และการปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่น การดูโลมาอิรวดี วาฬบรูด้า มีความ ส าคัญต่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 

     3 .   แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การเที่ยวชม พื้นที่
การเกษตร พอเพียงบ้านปากบ่อ ต าบลบ้านเกาะ การท า
เกษตรกรรมในพื้นที่บ้านแพ้ว และสวนกล้วยไม้อ าเภอกระทุ่ม
แบน มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 

     4.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 
วิถีชีวิตชาวไทยรามัญ/ไทยทรงด า การไหว้เจ้า 9 ศาล หลวงพ่อ
โตวัดหลักส่ี หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก มีความส าคัญต่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 

     5.  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การล่องเรือดูหิ่งห้อย
คลองสุนัขหอน การล่องเรือชมล าน้ าท่าจีน มีความส าคัญต่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 

2. ด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

     2.1 ถนนและเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

+1 +1 0 +1 0 3 0.60 ผ่าน 
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ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน (N=5) คะแนน

รวม 
IOC สรุป 

1 2 3 4 5 

2.   ด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (ต่อ) 

     2.2  การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด การ
จัดการด้านป้ายบอกทิศทางแก่นักท่องเที่ยว 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 

     2.3  ระยะทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งไม่ห่างไกล +1 +1 -1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 

     2.4  มีบริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น 
โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ตฯ  

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 

     2.5 มีระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว  +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 

3.   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย และบริการด้านการท่องเท่ียว 

     3.1 มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและตามส่ือ
ประเภทต่างๆ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 

     3.2  มีที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมีมาตรฐาน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 

     3.3  มีการบริการด้าน ความปลอดภัยพ้ืนฐานในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ปั๊มน้ ามัน ฯ 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 

     3.4  ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี +1 +1 0 0 +1 3 0.60 ผ่าน 

     3.5  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการในจังหวัดสมุทรสาคร   +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 

4.  ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 

     4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์ และ Branding จังหวัด
สมุทรสาครในการเป็นครัวของโลกด้านอาหารทะเลและเกษตร 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 

     2. จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วิถีชีวิตที่ใกล้กรุงเทพ  สามารถท่องเที่ยวไปกลับภายใน 1 วัน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 

     3. จังหวัดสมุทรสาครเอกลักษณ์วันท้องถิ่นไทย “ท่าฉลอม
สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย” 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 

     4. มีการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยว  เช่น เทศกาลอาหารทะเล 
เทศกาลงานแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาครเอ็กซ์โป  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 

     5. มีศาลพันท้ายนรสิงห์อัตลักษณ์แห่งความซ่ือสัตย์และ
จงรักภักด ี

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ืองการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหน่ึง ในการเก็บข้อมูล ของการท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง  “การ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร ” โดยมีวัตถุประสงค์
ประกอบด้วย (1) เพื่อศึกษา ระดับ ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว ในจังหวัด
สมุทรสาคร (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร  (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในจังหวัด
สมุทรสาคร และ (4) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาคร 

 ท่านเป็นผู้หน่ึงที่ได้รับเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว การตอบค าถามของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ  และจะไม่มีการน าไปใช้ท าประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  โดย
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว ในจังหวัด 
 สมุทรสาคร 

  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
   
 
 
 

      นายสุนทร  วัฒนาพร  
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง :  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน         หรือเขยีนเติมลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ตาม  
       ข้อความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 
1.  เพศ    หญิง      ชาย 
 
2.  อายุ    1. ต่ ากว่า 15 ปี     2. 15 – 24 ป ี
    3. 25 – 34 ปี     4. 35 – 44 ป ี
    5. 45 – 54 ปี     6. มากกว่า 54 ปีขึ้นไป 
 
3.  สถานภาพ  1. โสด          2. สมรส  
       3. หม้าย        3. หย่าร้าง 
 
4. ระดับการศึกษา  1. ประถมศึกษา       2. มัธยมศึกษา  
    3. ประกาศนียบัตร       4. อนุปริญญา / เทียบเท่า 
    5. ปริญญาตรี      6. ปริญญาโท 
    7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................... ................................................ 
 
5.  อาชีพหลัก  1. ข้าราชการ     2. ข้าราชการบ านาญ 
    3.  บริษัทเอกชน      4. เกษตร 
    5.  นักเรียน/นักศึกษา     6. พ่อค้า/นักธุรกิจ 
    7.  กิจการบริการที่พัก     8. อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 
 
6.  รายได้ต่อเดือน  1.   ต่ ากว่า    5,000 บาท    
    2.   5,001 – 10,000 บาท 
    3. 10,001 – 20,000 บาท  
    4. 20,001 – 30,000 บาท 
     5. 30,001 – 40,000 บาท  
    6. 40,000 บาท ขึ้นไป  
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ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ในจังหวัด
สมุทรสาคร 

 
ค าชี้แจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  
 
ค าถาม :   ท่านคิดว่าประเด็นย่อยในแต่ละด้านของ ยุทธศาสตร์การ ท่องเท่ียว จังหวัดสมุทรสาคร มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาครในระดับใด  
 

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเท่ียว 

     1. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์  ท่า
ฉลอมสุขาภิ บาลแห่งแรกของประเทศไทย ถนนถวาย มีความส าคัญต่อ
การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

     

     2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางชีวภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ 
การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน และการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น การดูโลมาอิรวดี 
วาฬบรูด้า มีความ ส าคัญต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

     

     3.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การเที่ยวชม พื้นที่การเกษตร
พอเพียงบ้านปากบ่อ ต าบลบ้านเกาะ การท าเกษตรกรรม ในพื้นที่บ้าน
แพ้ว และสวนกล้วยไม้อ าเภอกระทุ่มแบน มีความส าคัญต่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

     

     4.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน วิถีชีวิต
ชาวไทยรามัญ/ไทยทรงด า การไหว้เจ้า 9 ศาล หลวงพ่อโตวัดหลักส่ี 
หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาครระดับใด 

     

     5.  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การล่องเรือดูหิ่งห้อยคลอง
สุนัขหอน การล่องเรือชมล าน้ าท่าจีน มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาครระดับใด 
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ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.   ด้านความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

     2.1 ถนนและเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

     

     2.2  การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด การจัดการ
ด้านป้ายบอกทิศทางแก่นักท่องเที่ยว 

     

     2.3  ระยะทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งไม่ห่างไกล      

     2.4  มีบริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น โทรศัพท์ 
ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ตฯ  

     

     2.5 มีระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว       

3.   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย และบริการด้านการท่องเท่ียว 

     3.1 มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและตามส่ือประเภท
ต่างๆ 

     

     3.2  มีที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมีมาตรฐาน      

     3.3  มีการบริการด้านความปลอดภัยพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ปั๊มน้ ามัน ฯ 

     

     3.4  ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี      

     3.5  มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นบริการในจังหวัดสมุทรสาคร        

4.  ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 

     4.1  มีการสร้างภาพลักษณ์ และ Branding จังหวัดสมุทรสาครในการ
เป็นครัวของโลกด้านอาหารทะเลและเกษตร 

     

     4.2 จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
ที่ใกล้กรุงเทพ  สามารถท่องเที่ยวไปกลับภายใน 1 วัน 

     

     4.3  จังหวัดสมุทรสาครเอกลักษณ์วันท้องถิ่นไทย “ท่าฉลอม
สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย” 
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ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4.  ด้านการตลาดการท่องเท่ียว (ต่อ) 

     4.4 มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลอาหารทะเล เทศกาล
งานแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาครเอ็กซ์โป  

     

     4.5 มีศาลพันท้ายนรสิงห์อัตลักษณ์แห่งความซ่ือสัตย์และจงรักภักดี      

 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

 ……….......................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
                                                                 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ   

                                                                        ผู้วิจัย 
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แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
 

เร่ืองการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
---------------------- 

 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร 

                ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครใน
แต่ละด้านต่อไปนี้ 
 1.1  ด้านโครงสร้างหน้าที่ 

   1.2  ด้านบุคลากร 
   1.3  ด้านงบประมาณ 
   1.4  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ 
   1.5  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม 
   1.6  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
   1.7  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ 
   1.8  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 

 

ตอนที่ 2  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
                 ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าวมีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร  
    2.1  ด้านโครงสร้างหน้าที่ 

   2.2  ด้านบุคลากร 
   2.3  ด้านงบประมาณ 
   2.4  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ 
   2.5  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม 
   2.6  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
   2.7  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ 
   2.8  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 
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ตอนที่ 3  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
     เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณาการได้อย่าง  
สมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการอย่างไร 
 3.1  ด้านโครงสร้างหน้าที่ 

   3.2  ด้านบุคลากร 
   3.3  ด้านงบประมาณ 
   3.4  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ 
   3.5  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม 
   3.6  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
   3.7  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ 
   3.8  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ข 
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
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ตาราง Taro Yamane 

ขนาด
ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความคลาดเคลื่อน (e) 

± 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 10 

500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
50,000 

100,000 

  

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

5,000 
6,000 
6,667 
7,143 
8,333 
9,091 

10,000 

* 
* 
* 
* 

1,250 
1,364 
1,458 
1,538 
1,607 
1,667 
1,765 
1,842 
1,905 
1,957 
2,000 
2,143 
2,222 
2,273 
2,381 
2,439 
2,500 

* 
* 

638 
714 
769 
811 
843 
870 
891 
909 
938 
959 
976 
989 

1,000 
1,034 
1,058 
1,064 
1,087 
1,099 
1,111 

* 
385 
441 
476 
500 
517 
530 
541 
549 
556 
566 
574 
580 
594 
588 
600 
606 
610 
617 
621 
625 

222 
286 
316 
333 
345 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 
381 
383 
385 
390 
392 
394 
397 
398 
400 

83 
91 
94 
95 
96 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
100 
100 

 

ที่มา : Yamane, 1973 อ้างถึงใน จักรกฤษณ์   ส าราญใจ, 2545 

หมายเหตุ    * หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสม ไม่สามารถใช้สูตรค านวณหาขนาดของกลุ่ม                        

ตัวอย่างได้ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือที่ออกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ภาคผนวก ง 
ตารางนัดสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ตารางนัดสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี เวลา ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 

1. 16 ต.ค.55 10.00-12.00 น. นายชัยพร   ศิริพงศ์เวคินทร์   
นายกสมาคมผู้สื่อข่าว
จังหวัดสมุทรสาคร 

2. 16 ต.ค.55 14.00-16.00 น. นางสาวอังคณา   พุ่มผกา   
ผอ. ททท. ส านักงาน 
สาขาสมุทรสงคราม   

3. 12 ต.ค.55 13.00-15.00 น. นายอุดม   ไกรวัตนุสสรณ์   
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

4. 9 ต.ค.55 14.00-16.00 น. นางอุไร  แตงเอ่ียม    
ประธานกลุ่มเบญจรงค์ 
ดอนไก่ดี ท่าเสา 

5. 5 ต.ค.55 10.00-12.00 น. นายไกรลาศ  รอดเจริญ 
เจ้าของรีสอร์ทและ
ร้านอาหารคุ้งน  า 

6. 5 ต.ค.55 14.00-16.00 น. นายชัชวาลย์   เกตุแก้ว ผู้ปลูก / ส่งออกกล้วยไม้ 

7. 27 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายสุพล   ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 

8 26 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายจุตติ   กิ่งพะโยม 
เลขาธิการสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร   

9. 25 ก.ย. 55 14.00-16.00 น. นายภิญโญ   ประกอบผล   
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
สมุทรสาคร 

10. 24 ก.ย. 55 10.00-12.00 น. นายวัฒนา   แตงมณี   
ประธานมูลนิธิศาลพัน
ท้ายนรสิงห์   

11. 21 ก.ย. 55 10.00-12.00 น. นพ. ชัยรัตน์   เวชพานิช   
สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร  

12. 21 ก.ย. 55 15.00-17.00 น. นายอรรฆพล   สัจจาพิทักษ์    
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร   

13. 20 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายอภิชิต  ประสบรัตน์   
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาคร 
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ตารางนัดสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

 

ล าดับ วัน เดือน ปี เวลา ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง 

14. 18 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายคณาวิช   ฆังนิมิตร 
เจ้าของบริษัท วนาทัวร์ 
จ ากัด  

15. 17 ก.ย. 55 09.00-11.00 น. นายสุทิน   ชาวปากน  า 
รองประธานหอการค้า
จังหวัดสมุทรสาคร  

16. 17 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายจุลภัทร   แสงจันทร์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร   

17. 17 ก.ย. 55 15.30-17.30 น. นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล 
วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรสาคร 

18. 14 ก.ย. 55 13.30-15.30 น. นายอรุณชัย   พุทธเจริญ 
ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร 

19. 13 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายนรินทร์   บุญร่วม ปราชญ์ชาวบ้าน 

20. 13 ก.ย. 55 16.00-18.00 น. นายสวัสดิ์   ทองสมุทร 
ประธานเครือข่ายองค์กร
ภาคประชาชน 

21. 12 ก.ย. 55 10.00-12.00 น. นายระนอง   จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 

22. 12 ก.ย. 55 14.00-16.00 น. นางสาวเรณุมาศ   สละชีพ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สมุทรสาคร 

23. 11 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายศักดิ์ชัย   เนตรล้อมวงศ์ 
ประธานชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติโคกขาม 

24. 10 ก.ย. 55 14.00-16.00 น. นายวรพล   ดวงล้อมจันทร์ ผู้น าชุมชน   

25. 9 ก.ย. 55 13.00-15.00 น. นายสมพงษ์   จิระพรพงศ์ 
ประธานชมรมร้านอาหาร 
จังหวัดสมุทรสาคร 
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ภาคผนวก จ 

บทสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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บทสัมภาษณ ์นายชัยพร   ศิริพงษ์เวคิน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1. ด้านโครงสร้างหน้าที่ การบริหารการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีหน่วยงานที่
ดูแลหลักๆ คือ ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ ส านักงาน ททท. ดูแลรับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด มีภาคเอกชนที่
ร่วมสนับสนุน คือ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้า รวมทั้งภาค
ประชาชนที่เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 2. ด้านบุคลากร องค์กรภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบการท่องเที่ยวได้มีบุคลากรตามโครงสร้าง
หน้าที่รับผิดชอบ เช่น ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ส านักงาน ททท. และมีการแบ่ง
ส่วนงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ตามโครงสร้าง  อย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดดูแลด้าน
การพัฒนา และส านักงาน ททท. ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ด้านภาคเอกชนไม่ได้
แบ่งโครงสร้างแบบราชการ แต่บุคลากรก็สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด้านงบประมาณ การพัฒนาการท่องเที่ยวงบประมาณเป็นงบประมาณที่จัดสรรมาโดย
ภาครัฐทั้งงบประมาณจากส่วนกลาง งบจังหวัด หรืออาจจะมีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดของตนเอง 
 4. ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ยังมีน้อยเกินไป เทคโนโลยี
ยังไม่มีความทันสมัย ข้อมูลยังไม่เป็นระบบไม่สามารถปรับปรุงได้ทันกับสภาวะปัจจุบัน ท าให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวไม่ไปถึงไหน 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม สถานที่ด าเนินการของภาครัฐที่รับผิด 
ชอบด้านการท่องเที่ยวมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับที่ตั้ง เพราะ ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬา
จังหวัดไม่มีที่ท าการของตนเอง แต่ต้องใช้ค่ายลูกเสือเป็นที่ท าการ ซึ่งท าเลที่ตั้งผู้คนทั่วไปไม่ค่อย
รู้จัก ส่วน ททท. ที่รับผิดชอบ ก็ตั้งส านักงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งความรู้สึกของผู้คน
ทั่วไปไม่มีความผูกพัน และดูเหมือนว่าห่างไกลเกินไป ไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบาย ที่จะไป
ติดต่อ 
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 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ยังมีปัญหาอยู่ทุกขั้นตอน เพราะไม่มีการติดต่อ
ประสานงานที่จะเชื่อมโยงหรือ มีการบูรณาการการท างาน เข้าด้วยกันเลย การประชาสัมพันธ์ไม่ดี 
การท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ  การท างานในการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ค่อยมี ความส าเร็จ  รวมถึง
การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับภาคเอกชนก็ยังมีปัญหาในความไม่สะดวก เพราะติดยึดแต่
ระบบของตนเอง 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ภาครัฐมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ในระดับต่ า  เพราะบุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ความ 
สามารถทางด้านการท่องเที่ยว ส่วนหน่วยงานที่ดูแลการประชาสัมพันธ์ก็มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในระดับหัวหน้างานภาครัฐมีความเข้มแข็ง มี
ความรับผิดชอบดี มีศักยภาพ ส่วนระดับปฏิบัติงานมีความพยายามในการท างาน ที่เป็นปัญหาเพราะ
การท่องเที่ยวมี 2 หน่วยงาน ในการรับผิดชอบ ท าให้ไม่ทราบเจ้าภาพตัวจริงเป็นหน่วยงานใด จึงท า
ให้เกี่ยงกัน ส่วนภาคเอกชนจะให้การสนับสนุนและประสานงานที่ดี 
   

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1. ปัญหาและอุปสรรค ด้านโครงสร้างหน้าที่  คือการที่ ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬา

จังหวัดสมุทรสาครต้องขึ้นตรงกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุร ีท าให้ไม่สามารถ
ของบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวได้โดยตรง ส่วนส านักงาน ททท. ก็ไม่มีสาขาในจังหวัด แต่
ให้ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการที่ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงครามต้องดูแลหลายจังหวัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสมุทรสาครได้ 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ภาครัฐมีบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวน้อยมาก อย่าง
ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บุคลากรจะไม่มีความรู้ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  และ
ยังไม่มีการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ เพราะไม่เห็นจะมีการจัด การพัฒนาอะไรอย่าง เป็น
กิจจะ ลักษณะ ส่วน ททท. อาจมีความสามารถมาก กว่า แต่ด้วยบุคลากรน้อยเกินไป  และการที่ต้อง
ดูแลถึง 3 จังหวัด การที่จะเจาะลึกในพื้นที่จึงไม่สามารถท าได้  ที่ส าคัญทั้ง 2 หน่วยงานไม่ได้ท างาน
ร่วมกัน 
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3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับงบประมาณที่พบเห็นจะมีอยู่ 2 ประการ คือ งบประมาณในการพัฒนา
มีน้อยมาก ไม่เพียงพอ และประการที่สอง คือ ไม่มีการบูรณาการงบประมาณ ต่างคนต่างท าเพราะ
ถือว่างบประมาณของส่วนงานตนเองไม่ควรใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  การที่ส านักงานการท่อง 
เที่ยวและกีฬาจังหวัด มี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ ยัง
ขาดความทันสมัย อาจจะเพราะบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวจึงไม่ได้ให้ความ
ใส่ใจในการจัดหา แต่ให้ความส าคัญกับ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาการกีฬา
มากกว่า ส่วน ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม จะมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
และทันสมัยกับการใช้งานเพื่อท าการประชาสัมพันธ์  แต่บุคลากรมีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการดูแล
งานได้ครอบคลุมพื้นที่ 

5.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ส าหรับในส่วนของ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คงเป็นเพราะจากนโยบายของต้นสังกัดส่วนกลางที่ไม่ให้
ความส าคัญ หรือมีความคิดว่าหน่วยงานของตนที่อยู่ในพื้นที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการได้ดี
แล้ว จึงไม่ให้การสนับสนุนใน ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ส่วน ททท. ก็คงเป็น
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ท าให้จังหวัดสมุทรสาครไม่มีศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยว เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งสองหน่วยงานไม่สามารถท างานในเชิงบูรณาการกันได้ 
เพราะเกิดจากปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการที่ไม่เหมาะสม 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ในภาครัฐด้วยกันคงจะเป็น
เพราะการสังกัดคนละส่วนงาน จึงไม่สามารถสั่งการในการบริหารได้ชัดเจนแต่ ส่วนการ
ประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน จะเป็นปัญหาขั้นตอนและ
กระบวนการที่แตกต่างกัน  

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  อยู่ที่บุคลากร
ของหน่วยงานที่ ไม่มีใครสนใจพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง  ยึดติดกับ
ระบบการท างานแบบผ่านไปวันๆ 

8.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ส าหรับภาครัฐ เป็น
เพราะความไม่ชัดเจนเร่ืองเจ้าภาพหลักทางการท่องเที่ยว และงบประมาณที่จะน ามาใช้จ่าย  
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3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีการ บูรณาการ  จะต้องให้

ความส าคัญกับประเด็นต่อไปนี้ 
1.  ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคของการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครคือการที่ ทุกภาค

ส่วนยังไม่ได้ร่วมกันท ายังไม่บูรณาการ ร่วมกัน ภาคเอกชนก็ท า ไป ทางจังหวัดส่วนราชการก็ท าไป 
ท้องถิ่นก็ท าของตัวเอง ต่างคนต่างท าไม่ได้บูรณาการ ท าให้การท่องเที่ยวของเราไม่ขยายตัว วัตถุดิบ
ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีเยอะ ถ้าประชาสัมพันธ์เร่ืองให้นักท่องเที่ยวมากินอาหาร
ทะเลก็น่าจะท าให้การท่องเที่ยวดีขึ้น และการที่จังหวัด สมุทรสาครอยู่ใกล้กรุงเทพฯ  จะท าอย่างไร
ให้คนกรุงเทพฯ มาเที่ยว จังหวัด สมุทรสาคร ก็ต้องสร้างจุดเด่นเร่ืองอาหารทะเล เมื่อคนมาทาน
อาหารทะเลแล้ว อย่างอื่นก็ตามมา และการที่แหล่งท่องเที่ยวมีน้อยไป จึงควรต้องน าอาหารทะเลมา
เป็นจุดเด่น  

2.  ด้านเศรษฐกิจ ที่ดีของจังหวัดสมุทรสาคร  ท าให้คนมองข้ามด้านการท่องเที่ยว ร้าน  
อาหารก็คิดว่าเขาขายของเขาพอแล้ว เขาไม่ต้องท าเร่ืองท่องเที่ยว และมองการท่องเที่ยวเป็นล าดับ
รองลงไป ถ้าท าเร่ือง การท่องเที่ยวแบบ บูรณาการ ผู้ว่า ราชการจังหวัด ต้องเข้ามามีบทบาท ต้องมี
เจ้าภาพ ให้ทุกคนทุกหน่วยงานร่วมใจกัน มาช่วยกันตั้งใจท าการท่องเที่ยว 

3.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา บุคลกรมีความร่วมมือร่วมใจใน
การท างานเฉพาะแค่งานเฉพาะกิจเท่านั้น ไม่ได้ต่อเน่ือง จังหวัดสมุทรสาครจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้ต้องเน้นเร่ืองอาหารทะเล การที่บุคลากรในท้องถิ่นมีบทบาทน้อยเพราะแหล่งท่องเที่ยวเรายังไม่
มี ไม่ได้คิดที่จะท าหรือสร้างขึ้นมา จังหวัดสมุทรสาคร ควรมีคณะกรรมการ การท่องเที่ยวระดับ
จังหวัดก่อน แล้วหาจุดขาย และวางแผนพัฒนาในแต่ละจุดไป คณะกรรมการชุมชนไม่มี ในแต่ละ
แหล่งท่องเที่ยวจึงไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

4.  การประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีอะไรที่จะน าเสนอ ยังไม่มีจุดเด่นที่จะขาย 
และก็ขายไม่ออก ข้อมูล ข่าวสาร แหล่งข้อมูลมีแต่ไม่มีความต่อเน่ือง ชัดเจน สื่อต่าง ๆ มีเยอะมาก 
คนที่ท าสื่อมีศักยภาพที่จะประชาสัมพันธ์ได้ แต่ยังไม่มีที่ประชาสัมพันธ์ให้โดนใจ ต้องพัฒนา
อาหารทะเลเป็นหลัก ตามด้วยสวนกล้วยไม้ สถานที่ไหว้เจ้า-ไหว้พระต่าง ๆ จุดใหญ่ ๆ ก่อน 
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บทสัมภาษณ ์นางสาวอังคณา   พุ่มผกา ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม 

 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร  มีโครง 
สร้างหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน ประกอบด้วย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดดูแลด้านส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามดูแลใน
ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการตลาดท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดก็ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และจะมีภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2.  ด้านบุคลากร ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม มีบุคลากรที่มีความช านาญ ได้มีการ
อบรมโดยสม่ าเสมอโดยส่วนกลาง และมีการดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับสภาวะ
การแข่งขันในตลาด ขณะเดียวกัน ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ยังได้มีการฝึกอบรมความรู้
ให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อน าไปพัฒนาการท่องเที่ยว
เช่นกัน ส่วนบุคลากรในหน่วยงานอื่นไม่ทราบข้อมูลที่ละเอียด แต่เท่าที่รู้กันก็อย่างเช่น ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครจะมีบุคลากรที่เน้นไปทางด้านกีฬามากกว่า   
 3.  ด้านงบประมาณ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางเพื่อท าการประชาสัมพันธ์และด้านการตลาดท่องเที่ยว  แต่จากการที่ต้องดูแลใน 3 จังหวัด 
จึงต้องกระจายงบประมาณไปตามศักยภาพของตลาดท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดให้มีความเหมาะสม 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ในด้านนี้ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม 
มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ และยังมีความทันสมัยพร้อมใช้งานเต็มที่เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว รวมถึงยังมีเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ที่สามารถพัฒนาทั้ง
ระบบงานและบุคลากร 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม จะมี
ความไม่เหมาะสมด้านสถานที่เป็นอย่างมาก  เพราะคับแคบ และไม่ได้ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด จึงท าให้
ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง 
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 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  การท างานการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ในบทบาทหน้า ของ ททท. เองจะมีความ ชัดเจน แต่กับหน่วยงานอื่นของภาครัฐจะมีปัญหาหลาย
อย่าง เพราะบทบาทหน้าที่บางหน่วยงานไม่ชัดเจนที่เกี่ยวกับงานท่องเที่ยว ส่วนการ ติดต่อสื่อสาร
และประสานงานกับภาคเอกชนและประชาชนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เพราะทาง ททท. จะเข้าไป
ช่วยในการประชาสัมพันธ์และการตลาดเป็นหลัก ซึ่งอาจจะตรงกับความต้องการของเขา 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ในภาพรวมมีความมั่นใจว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติ ของหน่วยงานเองจะมีสมรรถนะในระดับสูง แต่ทั้งนี้สถานที่หรือหน่วยงาน
ปลายทางที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือด้วย 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ส าหรับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติของ ททท. 
ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม หากเป็นงานของหน่วยงานเองจะให้การสนับสนุนเต็มที่ แต่หากเป็น
งานจากหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ก็ยังให้
ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ อย่างเต็มที่ แต่บางทีอาจจะขาดการเข้ามาร่วม บ้าง เพราะปัญหา
ด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
  

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ คือการที่ ททท. ที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์

และการตลาดให้การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครมีส านักงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีความ
ล่าช้าในการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ททท. 
พยายามเข้าไปร่วมเพื่อท าการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ แต่ประเด็นปัญหาคือ ผู้รับผิดชอบไม่
ส่งข้อมูลให้ ททท. 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามจะมีปัญหาและ
อุปสรรคคือ อัตราก าลังไม่เพียงพอ  เพราะต้องรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการ 
ตลาดท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีพื้นที่กว้าง
มากท าให้เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอที่จะท าให้งานก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ส่วนปัญหาและ
อุปสรรค ด้านบุคลากร  ของหน่วยงานอ่ืนอย่างเช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร คงไม่มีปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ เพราะรับผิดชอบเพียงแค่พื้นที่เดียว แต่เท่าที่เห็น
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ปัญหาจะอยู่ที่ความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยว ที่บุคลากรไม่ได้เรียนรู้มาโดยตรง เพราะ
ส่วนใหญ่จะมาจากด้านกีฬา 

3.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณ  ในส่วนปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญของ ททท. 
ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม คือ งบประมาณยังไม่เพียงพอ ต่อการท าการประชาสัมพันธ์และด้าน
การตลาดท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดที่รับผิดชอบ ท าให้ต้องเลือกสรรในการท าการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวที่จะได้ผลมากที่สุด เพื่อความคุ้มค่ากับการลงทุนใน
งบประมาณ 

4.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงครามไม่มีปัญหาด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  แต่มีปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียง
พอที่จะน าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

5.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ส าหรับปัญหาและ
อุปสรรคด้านน้ี ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม จะมีความ ไม่เหมาะสม เป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เพราะส านักงานไม่มีอาคารท าการของตนเอง และอาคารที่อยู่ปัจจุบันก็มีความ คับแคบ ไม่มีความ
สะดวกที่หน่วยงานอื่นจะมาติดต่อ อีกทั้งการที่ ททท. ไม่ได้มีส านักงานสาขาทุกจังหวัด ในการ
ท างานจึงมีปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางที่ไกลมากๆ ท าให้ไม่เข้าใจสภาพบริบทที่แท้จริงของ
หลายๆ พื้นที่ 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ในปัจจุบันจะมีปัญหาและ
อุปสรรคกับภาครัฐด้วยกันมากกว่า อย่างเช่น กรณีการท างานของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด หากการกิจกรรมหรือโครงที่ด าเนินงาน ไม่มีการพัฒนามาทาง การท่องเที่ยว  การที่จะให้ 
ททท. ท าการตลาดให้ก็ยากล าบาก เพราะไม่ตรงกับเป้าประสงค์ของ ททท. ปัญหาตามมาก็คือ จะถูก
มองว่า ททท. ไม่ให้ความร่วมมือ หรือบางคร้ังจังหวัดที่ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ดูแล
รับผิดชอบอยู่ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่ ททท. ไม่ทราบเพราะไม่ได้รับการแจ้งก็ไม่
สามารถสนับสนุนอะไรได้  

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ส าหรับ ททท. 
ส านักงานสาขาสมุทรสงครามไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรในส่วนของตัวเอง เพราะมีความพร้อม
ในสมรรถนะของตนเองอยู่แล้ว 

8.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ คือการที่ทาง ททท. 
ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ไม่ค่อยได้รับข้อมูลการสื่อสารว่าต้องการให้ ททท. ช่วย อะไร ช่วย
อย่างไร  ทั้งนี้เพราะระดับนโยบาย ไม่มีการบูรณาการ แต่ในระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือดี ใช้ได้ การประสานงานเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
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3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ภาครัฐต้องปรับนโยบายการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งด้าน

โครงสร้าง ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ อย่างเช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่
รับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ยังต้องรับผิดชอบด้านการกีฬาด้วย ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วควรแยกออกจากกัน เพราะการกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ในเมื่อ
โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวยังมีความรับผิดชอบที่ซ้ าซ้อนกับ
กีฬา ท าให้มีปัญหาด้านบุคลากรตามมา คือการที่บุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง
เท่านั้น แต่ในกรณีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จะพบว่าบุคลากรมีความช านาญเพียง
ด้านกีฬาเท่านั้น และประเด็นส าคัญ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดไม่
สามารถเสนอของบประมาณและเบิกจ่ายได้โดยตรง แต่ต้องผ่านส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเพชรบุรี จึงท าให้ติดขัดในการท างานมาโดยตลอด 

2.  จังหวัดสมุทรสาครต้องมีการบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เท่าที่ทราบในจังหวัดสมุทรสาครภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความเข้มแข็งมากใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่จะท าเป็นเพียงโครงการหรือกิจกรรมเป็นคร้ังคราวเท่านั้น อย่างเช่น 
การจัดงานเทศกาลอาหารทะเลที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยว
รู้จักจังหวัดสมุทรสาครสูงมาก เป็นต้น ดังน้ันจังหวัดสมุทรสาครต้องบูรณาการให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้ 

3.  จังหวัดสมุทรสาครต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นจุดดึงดูด
นักท่องเที่ยว ไม่ใช่ท าการพัฒนาแบบกระจัดกระจายไปทั่วในทุกจุด ทั้งนี้เพราะหากมีสถานที่
ท่องเที่ยวหลักๆ ที่โดดเด่นและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจ านวนมากอยู่เป็นประจ า จะท าให้สถานที่
ท่องเที่ยวรองอื่นสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง 

4.  จังหวัดสมุทรสาครจะต้องมีคณะกรรมการการท่องเที่ยวของจังหวัดที่บูรณาการร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และให้อ านาจเต็มที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งการก ากับดูแลทุกหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด 
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บทสัมภาษณ์นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่  ส าหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสา คร
โครงสร้างของการท่องเที่ยวควรจะมีส านักงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว
อยู่ในจังหวัด เพื่อจะได้มีหน้าที่บทบาทด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
 2.  ด้านบุคลากร ส าหรับภาครัฐบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวที่เห็นชัดเจน
คือบุคลากรจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กับบุคลากรจาก ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม  ส่วนจากหน่วยงานอื่นไม่เห็นชัดเจน มีแต่การจัดกิจกรรมหรือโครงการตามที่เสนอ
งบประมาณของหน่วยงานเอง ซึ่งไม่ทราบชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยว
หรือไม่ 
 3.  ด้านงบประมาณ  เท่าที่ทราบมีทั้งงบประมาณที่จัดสรรมาจากส่วนกลางโดยตรง และ
งบประมาณของจังหวัด ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ก็มีงบประมาณพัฒนาด้าน
การ ท่องเที่ยวที่ต้องด าเนินการในส่วนของท้องถิ่นเอง 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ในส่วนของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดคิดว่ามีไม่เพียงพอ แต่ทางด้าน ททท. ยังเห็นไม่ชัดเจน เพราะไม่มีส านักงานอยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร  ส่วนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มี
เพียงพอและมีความทันสมัยที่จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีการใช้ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  จังหวัดสมุทรสาครควรมีศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์ใหญ่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมือง เช่น บริเวณป้อมวิเชียรโชฎก หรือ
ในบริเวณศาลหลักเมือง  และตรงที่ดินจังหวัดเก่าอาจจะท าเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองก็จะท าให้เชื่อมโยง
กันได้ 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  เป็นการด าเนินการไปตามระเบียบขั้นตอน
ของราชการ แต่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจะได้รับการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวไม่มากนัก เพราะหน่วยงานเหล่านั้นสังกัดโดยตรงกับส่วนกลาง แต่อาจจะมี
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ติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เพราะผู้ว่าราชการเป็นผู้บริหารระดับ
สูงสุดในการบริหารงานภายในจังหวัดทั้งหมด 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  หากมองเฉพาะหน่วยงานในภาค 
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดว่า สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบาย
ทาง ด้านการท่องเที่ยว ไปปฏิบัติ ยังมีศักยภาพต่ า เพราะบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวโดยตรง มีแต่เรียนรู้โดยประสบการณ์ และยังมีไม่มากพอ 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  หากมองในภาพรวมความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัติของภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องจะให้ความส าคัญอยู่ในระดับกลาง 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  คือไม่มีส านักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการท่องเที่ยว อยู่ในจังหวัด อย่างเช่น ททท. ไม่มีสาขาส านักงานในจังหวัดสมุทรสาคร 
แต่ต้องขึ้นกับ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ไม่
พร้อมด้านสถานที่ และอ านาจในการด าเนินการที่ต้องของบประมาณผ่านส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ปัญหาคือ ศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากร
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยว ส าหรับบุคลากร ททท. น่าจะมีความช านาญในด้าน
การท่องเที่ยว เพราะรับผิดชอบด้านการตลาด ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเท่าที่ท างาน
ร่วมกันยังไม่มีความช านาญเพราะบุคลากรมาจากกรมพละศึกษาแทบทั้งหมด มีพื้นฐานทางการกีฬา
เป็นหลัก และถ้าไม่พยายามที่จะเชื่อมโยงหรือบูรณาการก็จะแย่ลงไป  การสรรหาตามระบบราชการ  
การท่องเที่ยวถ้าแยกเป็นเอกเทศได้จะดีที่สุด เพราะผู้บริหารระดับกระทรวงไม่ได้เชื่อมโยงทั้ง 2 
อย่างเข้าด้วยกัน จึงท าให้ดูขัดกัน 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ  ที่ส าคัญคือ การที่ไม่ทราบชัดเจนว่างบประมาณ
จากส่วนกลางจัดสรรมาให้เท่าไหร่ และการที่ไม่สามารถบูรณาการงบประมาณจากทุกภาคส่วนของ
ภาคราชการเข้ามาบริหารจัดการร่วมกันได้ จึงท าให้แนวทางในการพัฒนาทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครไม่มีความชัดเจน ไปคนละทิศคนละทาง 
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4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ปัญหาส่วนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คือการมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
วัสดุอุปกรณใ์นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ และขาดความทันสมัย 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้เน่ืองจากที่ดินใน
จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่จ ากัด ที่ของราชการที่มีจุดเด่นก็มีการน ามาใช้ประโยชน์เกือบหมดแล้ว 
ดังนั้นในการจัดหาสถานที่เพื่อมาท า ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  โดยต้องการที่เด่นๆ ในแหล่งใจกลาง
เมืองจึงเป็นการยาก แต่ถ้าเป็นในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวยังสามารถท าได้หลายที่ ซึ่งแต่ละที่พร้อมที่
จะให้ความร่วมมือ อย่างเช่น ในพื้นที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ หรือวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ าเภอบ้าน
แพ้ว เป็นต้น 

6.  ปัญหาและอุปสรรคการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  การท างานในด้านการท่องเที่ยว
ของภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมีการท างานที่เกิดความซ้ าซ้อน ไม่มีการ
สื่อสารที่ชัดเจน จึงเกิดการที่ต่างคนต่างท า ภาครัฐจากส่วนกลางไม่มีการสื่อสารกับส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น หรือแม้แต่ส่วนภูมิภาคอย่างจังหวัด ก็ไม่ได้ ติดต่อสื่อสารและประสานงาน ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการกับท้องถิ่นอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรบริหารส่วน
ต าบล  ซึ่งที่จริงแล้ว ควรติดต่อสื่อสารและประสานงาน และน าแผนการท่องเที่ยว มาบูรณาการ
ร่วมกัน และท าให้เป็นเร่ืองราว  ให้นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ชัดเจน
มากขึ้น 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  มีอยู่ที่บุคลากร
ของหน่วยงาน เพราะโครงสร้างและระบบงานได้มีการก าหนดไว้ชัดเจนแล้ว และที่ส าคัญ ยังไม่มี
ใครสนใจด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง การประเมินไม่ได้ประเมินตรวจสอบ อาจมีบ้างแต่น้อยมาก 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในประเด็นนี้คงขึ้นอยู่กับ
นโยบายของหน่วยงาน เพราะบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของต้นสังกัด 
ส่วนด้านงบประมาณแม้จะมีความจ าเป็น แต่ก็เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรร 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 
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บทสัมภาษณ์ 
ในภาพรวมของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีการบูรณาการ  

จังหวัดต้องให้ความส าคัญกับประเด็นต่อไปนี้ 
1.  บริบทจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ไม่โดดเด่น ทางด้านการท่องเที่ยว เพราะว่าเป็น

จังหวัดที่เน้นประกอบอาชีพทางธุรกิจ ท าให้การท่องเที่ยวไม่โดดเด่นนัก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ
ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ซึ่งต้องพยายามน าสถานที่ท่องเที่ยวเดิมๆ ที่มีอยู่มาสร้างเร่ืองราวให้
น่าสนใจ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเองก็คิดพยายาม
ที่จะท า เช่น ป่าชายเลนฝั่งตะวันตก มีแนวคิดที่จะท าเป็นป่าพฤกษาศาสตร์ชายเลน โดยเน้นพื้นที่ป่า
และความหลากหลายของพันธ์ไม้ 

2.  ระบบเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครเป็นเศรษฐกิจที่ดี และไม่เป็นปัญหากับการท่องเที่ยว 
แต่เพราะเศรษฐกิจดีคนเลยไม่สนใจการท่องเที่ยวเพราะมีธุรกิจอื่นที่ดีกว่าธุรกิจการท่องเที่ยว แต่
ด้านการท่องเที่ยวถ้าสามารถสร้างเร่ืองราวประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมา ได้ ก็จะท า
ให้นัก ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวกรุงเทพแวะเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครก่อนที่จะเดินทางไป
จังหวัดอ่ืน ๆ ถ้าสามารถดึงคนกลุ่มนี้ได้ จะท าให้เร่ืองการท่องเที่ยวดีขึ้น 

3.  ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่
โดดเด่นมีแค่ทีเดียวคือ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ส่วนใน อ าเภอบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ทางเกษตรก็มีการ
ปลูกพืชผลไม้หลากหลายพันธ์มากไป ท าให้ไม่มีความโดดเด่น แต่ในความหลากหลาย เหล่านี้จะท า
อย่างไรให้เกิดจุดเด่นขึ้นมา เส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ยังต้องเพิ่มเติม ยังต้องพัฒนาอีก 

4.  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมี ไม่สมบูรณ์ นักท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาคร จะอยู่ใน เขตกรุงเทพฯและใกล้เคียง แต่ด้านการประชาสัมพันธ์คงยังไม่
ทั่วถึง ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาแต่ละเร่ืองนั้นดี แต่ต้องการให้เชื่อมโยงกัน เช่น ปฏิทินการท่องเที่ยว 
12 เดือน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว หรือกิจกรรมการท่องเที่ยว สื่อต่างๆ ควรเน้นประชาสัมพันธ์กับสื่อ
ภายนอก 

5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีนโยบายที่ เน้นเร่ืองการส่งเสริม
การท่องเที่ยว แต่จะเน้นทางสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ( OTOP) ซึ่งจริงๆ แล้วในส่วนนี้จะ สามารถจุด
ประกายให้ได้ แต่จะท าอย่างไรให้ ได้มีการต่อยอดด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดทางบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน มีความร่วมมือกันแล้ว แต่ยังต้องการให้มีการร่วมมือกัน
มากกว่านี้ 

6.  จังหวัดสมุทรสาครควรมีคณะกรรมการการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่เข้ามาบริหารจัดการ
และก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด เพราะทางด้านการ กีฬาก็มีคณะกรรมการกีฬา
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จังหวัด ซึ่งจากการที่มีคณะกรรมการกีฬาจังหวัด จึงท าให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมี
บทบาทที่เด่นในด้านกีฬา แต่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรในด้านการท่องเที่ยว และ การประชุมหน่วยงาน
เฉพาะด้านการท่องเที่ยวยังไม่มี เพราะเจ้าภาพเราไม่ชัดเจน 

7.  การพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว ควรมีการส่งเสริมพัฒนา ให้เด็กนักเรียนได้มี
การแสดงออก คือการเป็นมัคคุเทศก์น้อย โดยการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่เรามี และถ้าเด็ก
มีความสามารถทางด้าน ภาษาต่างประเทศได้ เวลามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจะส่งผลให้เรามี
ชื่อเสียง 

8.  แรงงานต่างด้าว ถ้าระบบ ราชการสามารถท าให้เขาอยู่ได้แบบถูกต้อง ไม่ต้องหลบซ่อน 
ถ้าระบบเอ้ือให้พวก เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้เท่าเทียม จะท าให้ปัญหาลดน้อยลง และข้อดี
ของเขาแรงงานต่างด้าวคือนับถือพุทธศาสนาเหมือนเรา ถ้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาดูการที่เขา
ไปท าบุญนับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาในการเลื่อมใสพุทธศาสนา  วัฒนธรรมของจังหวัด
สมุทรสาครมีความหลากหลายมาตั้งแต่เดิมแล้ว ลักษณะของประเพณี วัฒนธรรมเรามีความ
ใกล้เคียงกัน ไม่น่ามีปัญหา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะสามารถสร้างการท่องเที่ยวให้จังหวัดได้ในส่วนหน่ึง  
เหตุที่วันนี้แลดูน่ากลัวเพราะเขาเองก็รู้สึก ว่าอยู่อย่างไม่ปลอดภัย ท าให้ไม่ส่งเสริมบรรยากาศการ
ท่องเที่ยว  

9.  ด้านความปลอดภัย โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวมีความเกรงกลัวด้านความปลอดภัย เพราะ
จากค าขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” น่าจะพิจารณา
ใหม่ อย่างค าว่า เมืองประมงถือว่าใช้ได้ แตค่ าว่าดงโรงงาน จะท าให้ผู้คนมองเร่ืองการท่องเที่ยว ของ
จังหวัดแย่ลงไป และอัตลักษณ์ของจังหวัดในด้านการท่องเที่ยวมีไม่ชัดเจน  
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บทสัมภาษณ ์นางอุไร   แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มเบญจรงค์ ดอนไก่ดี ท่าเสา 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่  จังหวัดสมุทรสาครควรมี ส านักงาน ททท . ในพื้นที่จังหวัดเอง 
แต่ปัจจุบันก็ได้รับการดูแลดีในระดับหนึ่ง มีความเข้มแข็ง การท างานมีความช านาญเพียงพอ เช่น  
ตอนงานสืบสานก็ได้ผู้ประกอบการมาเยี่ยมชมเพื่อต่อยอดในด้านธุรกิจ ท าให้ตลาดกว้างขึ้น  
ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬามีบทบาทน้อย บุคลากรไม่มีความช านาญ พาณิชย์ จังหวัดมีความ
เข้มแข็งสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม สาธารณสุขจังหวัดก็เข้ามาดุแลเร่ืองอนามัย 
 2.   ด้านบุคลากร มีน้อยไม่เพียงพอ ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาก ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาลงพื้นที่ท าโครงการอะไรเลย คงเป็นการไม่มีความรู้ ความช านาญในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ภาคเอกชนอย่างสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครยังมีการสนับสนุนใน
การจัดงานมากกว่า 
 3.  ด้านงบประมาณ การสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มจะมีงบประมาณจากองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พาณิชย์ จังหวัด และ ททท. จะมีการพาไปฝึกอบรม ไปดูงานเพื่อมาพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ภาครัฐยังมีการน าเทคโนโลยีมาส่งเสริม การ
พัฒนาการท่องเที่ยว น้อย ยังไม่มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ที่ทันสมัย ไม่เคยเห็นผลงานของ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่แสดงถึงการน าเทคโนโลยีและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการท่องเที่ยว 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ในด้านนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานของภาครัฐ
ที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้มีความเหมาะสมในด้านการ มีสถานที่
ด าเนินการ เช่น ททท. ก็ไม่มีส านักงานในจังหวัด แต่อยู่ในการดูแลของ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม จึงท าให้ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัด ยังมีน้อยเกินไป ศูนย์บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยว ยังไม่มี สิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่พร้อม 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและ การประสานงาน ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับ
ภาครัฐเพื่อให้มี การส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กลุ่ม จะมีเพียง ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม 
ซึ่งในการด าเนินการก็มีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ปีแรกๆ ก็ยุ่งยากล าบาก แต่ต่อมาก็ราบรื่นดี 
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 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติหน่วยงานรัฐ จากการท างานตรงนี้
มานับสิบๆ ปี เห็นว่าสมรรถนะขององค์กรภาครัฐที่จะน านโยบายการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของบุคลากรเป็นส าคัญ อย่าง ททท. มีความชัดเจน ว่ามีสมรรถนะที่ดีท างานได้ผลงานที่ดี   
แต่ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสมรรถนะขององค์กรมีน้อยมาก บุคลากร ไม่ได้มุ่งให้
ความส าคัญที่ใดที่หนึ่ง ท างานส่งเสริมแบบกระจัดกระจาย ไม่ได้หาจุดขายแต่ละจุดแล้วท าการ
ส่งเสริม 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ จากการประเมินและตรวจสอบโดยส่วนตัว
ภาครัฐจะใหค้วามร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร อาจจะมี ททท. ที่ผู้ ปฏิบัติงานมี
ความเต็มใจ ในการสนับสนุนกลุ่ม แต่หน่วยงานอ่ืนๆ ยังมีน้อย แม้ระดับผู้บริหารจะมีความเต็มใจ 
แต่ในเวลาด าเนินการจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ส่วนภาคเอกชน ความร่วมมือสนับสนุน ทั้ง
ของผู้ปฏิบัตจิะดีมาก เพราะมีความคุ้นเคยกันดี แต่อาจจะไม่ได้ร่วมด้วยจนตลอดงาน 
   

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
 1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ คือไม่ได้มีส านักงาน  ททท. ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร แต่ต้องขึ้นกับ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ไม่มีศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยว ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาไม่สนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน อ้างว่าไม่มี
งบประมาณ เพราะต้องของบประมาณผ่านส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี  
 2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร นอกจากภาครัฐมีบุคลากรไม่พอแล้ว บุคลากรจากก
ภาครัฐอย่างส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ก็ไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มอาชีพให้
ต่อยอดเป็นการท่องเที่ยว ททท. ยังมีเจ้าหน้าที่มาท าเร่ืองการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ของ
กลุ่มให้อยู่เร่ือยๆ ตามเทศกาลจัดงาน 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมี
งบประมาณน้อย ไม่เพียงพอในการมาสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มาก 
หากจะให้ชุมชนเข้มแข็งทางชุมชนต้องพึ่งตนเอง 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาน้อย จึงไม่สามารถจัดหา เทคโนโลยี และ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ที่
ทันสมัยมาใช้ในการท างานได้ 
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 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม คงจะเป็นเพราะระบบ
ของราชการที่ไม่ได้สนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวได้มี สถานที่
ด าเนินการอย่างเหมาะสม  แต่ผลที่เกิดคือ จังหวัดสมุทรสาครเสียโอกาสสูงมากในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพราะติดขัดเร่ืองการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสมของหน่วยงานเหล่านั้น 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ปัจจุบันทางกลุ่มไม่ค่อยมี
การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐเท่าไหร่ นอกจาก ททท. ส านักงาน
สาขาสมุทรสงคราม ที่ปีหนึ่งอาจจะมีสัก 3-4 คร้ังเท่านั้น จึงรู้สึกว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคด้านการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับภาครัฐ ส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่มีปัญหาและ
อุปสรรคอะไรเลย เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นปกติอยู่แล้ว 
 7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  เป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่บุคลากรไม่มีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารไม่ให้ความสนใจในการ
ปรับปรุง อย่างเช่น ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด จึงท าให้ สมรรถนะขององค์กรที่จะน า
นโยบายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  คงเป็นเพราะเจ้าหน้าที่
ของภาครัฐระดับผู้ปฏิบัติ จะมีงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบมาก จึงท าให้ไม่มีจิตใจในการให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครอยากให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.  จังหวัดสมุทรสาครจะต้องมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 

และควรให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นในการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทุกวันนี้
ท้องถิ่นต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะต้อง การหา
ตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ที่มีความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อศึกษางาน
ด้านเบญจรงค์ เพราะปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเข้ามาเพราะ กลุ่มผู้ท าเบญจรงค์ มีการ เผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต เพราะจะไม่ค่อยได้ออกไปท าการตลาด หน่วยงานต่างๆ จะเข้ามาเรียนรู้จาก กลุ่ม แล้ว
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กลับออกไปพูดต่อ ท าให้มีการประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก เป็นการเอ้ือประโยชน์กัน  และสนับสนุน
ให้มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมด้านงบประมาณ บุคลากร หน่วยงานเจ้าภาพที่
ชัดเจน หาจุดขายให้ได้ ตอนนี้ยังส่งเสริมน้อยไป และควรพัฒนาป้ายบอกทางให้มีความชัดเจน และ
เพิ่มให้มากขึ้น เพราะมีน้อยเกินไป 

3.  จังหวัดสมุทรสาครควรจะมีคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เพื่อมีหน้าที่
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้ 
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บทสัมภาษณ ์นายไกรลาศ   รอดเจริญ  เจ้าของรีสอร์ทและร้านอาหาร 

 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ เท่าที่รู้ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดรับผิดชอบด้าน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส านักงาน ททท. รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และท าการตลาดการ
ท่องเที่ยว ส่วนหน่วยงานอ่ืนในภาครัฐเช่น วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ฯลฯ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส าหรับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ที่พัก หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น 
 2.  ด้านบุคลากร ภาครัฐจะมีบุคลากรตามโครงสร้างของหน่วยงานที่นับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน แต่เมื่อสังเกตดูจากการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครแล้ว คิดว่าบุคลากรภาครัฐมีไม่เพียงพอที่จะพัฒนาให้การท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดสมุทรสาครส าเร็จได้ ส่วนบุคลากรภาคเอกชน จริงๆ แล้วมีจ านวนไม่มาก และจะมี
ต าแหน่งในหลายองค์กร จึงไม่มีเวลามากพอที่จะให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
 3.  ด้านงบประมาณ เป็นการจัดสรรจากภาครัฐผ่านมาให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ อย่าง
งบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะจัดสรรให้กับส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ส่วน
งบการประชาสัมพันธ์จะจัดสรรผ่านมาทาง ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม งบประมาณใน
การสนับสนุนก็เป็นงบตามโครงการของหน่วยงานสนับสนุนน้ันๆ  
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ภาครัฐ มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยี ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย ส าหรับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพได้ ส าหรับภาคเอกชน
แม้จะไม่ได้มี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ มากมาย แต่จะเป็นผู้น า น าเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ในการปฏิบัติงาน 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ภาครัฐที่รับผิดชอบหลักด้านการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสาครไม่มีความเหมาะสมด้าน การมีสถานที่ด าเนินการ  เพราะ ส านักงาน การ
ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด  มีที่ตั้งส านักงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป ส่วน 
ส านักงาน ททท. ก็ไม่มีสาขาในพื้นที่ และจุดที่ส าคัญมากคือ จังหวัดสมุทรสาครไม่มีศูนย์บริการ
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ข้อมูลนักท่องเที่ยวแม้แต่จุดเดียว ซึ่งจากการ มีสถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบทางการ
ท่องเที่ยวไม่เหมาะสม ท าให้ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้พัฒนามากกว่านี้ได้ 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ส าหรับการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน  
ของภาครัฐ จะไม่มีความเห็นในด้านน้ี เพราะปัจจุบันไม่ได้มีการการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ใดๆ กับภาครัฐ เน่ืองจากไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย ส าหรับการ ติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน กับภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
ถือว่ามีคุณภาพดี ให้ความร่วมมือดีในทุกระดับ 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ประเมินจากผลงานที่ผ่านมาเห็น
ว่าสมรรถนะขององค์กร ภาครัฐ จะน านโยบายไปปฏิบัติ มีสมรรถนะที่ต่ า ไม่สามารถ น าแผนไป
ปฏิบัตใิห้เกิดผลได้ ความสามารถสู้องค์กรภาคเอกชนไม่ได้ 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ความร่วมมือและสนับสนุนของผู้ปฏิบัติจาก
ภาครัฐจะมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน  เพราะเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะไม่เห็นความส าคัญใน
การมีส่วนร่วม ท างานไปตามหน้าที่ให้ผ่านไปวันๆ เท่านั้น 
  

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  ประกอบด้วย การที่ ส านักงานการท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดสมุทรสาครต้องขึ้นตรงกับ ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี การ
ท างานจึงไม่มีเอกเทศ การเสนอของบประมาณไม่สามารถท าได้ตามที่ต้องการ ส านักงาน ททท. ไม่
มีสาขาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ต้องให้ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามเข้ามาดูแล จึงท าให้
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ด้าน
การตลาด ส่วนภาคเอกชนทั้งหมดจะมีนโยบายเพียงแค่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ที่เด่นชัดคือบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ของการท่องเที่ยวไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว เช่น บุคลากรของ ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จะไม่มีความรู ความถนัดด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง ยังไม่
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความเข้มแข็ง  เพราะมาจากหน่วยงานพละศึกษา จึง
เน้นแต่การพัฒนาทางด้านการกีฬา เป็นต้น ส่วนบุคลากรจากภาคเอกชนก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ
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ด้านการท่องเที่ยวเช่นกัน แต่ท าเพื่อการประกอบอาชีพบ้าง ท าเพราะมีจิตอาสาบ้าง เพื่ออยากเห็น
จังหวัดสมุทรสาครมีการพัฒนาทางการท่องเที่ยวเหมือนจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่รอบข้าง 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ แม้การจัดสรรงบประมาณจะดูเหมือนภาครัฐจัดมา
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน แต่ปัญหาด้านงบประมาณที่ส าคัญ คือไม่เพียงพอกับ
การใช้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่าง
สมบูรณ์ได ้
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ภาครัฐยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความไม่เพียงพอของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุน  
ในการท างาน และที่ส าคัญ บุคลากร ไม่ได้รับการพัฒนาให้ มีความ รู้ความ ช านาญ ในการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 5. ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คือการไม่มีศักยภาพ
และการไม่ให้ความส าคัญของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักต่อภารกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นผลที่เห็นคือ แม้แต่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวก็ไม่มี 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ส าหรับการติดต่อสื่อสาร
และประสานงาน ของภาครัฐ จะไม่มีความเห็นในด้านน้ี ส่วนการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 
 7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  เป็นปัญหาที่
เกิดจากบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวไม่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งไม่มีการปรับปรุง
หรือพัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  คือการที่เจ้าหน้าที่ระดับ
ผู้ปฏิบัติจากภาครัฐไม่มีความรับผิดชอบ และไม่มีจิตอาสาในการท างานเพื่อส่วนรวม อีกทั้งระดับผู้
ปฏิบัติของภาครัฐ ไม่ให้ความส าคัญ กับนโยบาย แต่จะให้ความส าคัญกับการมีเงินสนับสนุน ส่วน
ความร่วมมือสนับสนุนของภาคเอกชนไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 
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บทสัมภาษณ์ 
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นการบูรณาการ ควรมีการ

ด าเนินการปรับและเพิ่มกระบวนการดังนี้ 
1.  ต้องยอมรับในความเป็นจังหวัดสมุทรสาครให้ได้ ในการเป็นเมืองประมง  ถ้าต้องการที่

จะขายความเป็นสมุทรสาคร อย่างต าบลท่าฉลอมก็จะมีความสวยงาม แต่ถ้าจะท า เป็นการท่องเที่ยว 
ผู้น าต้องเกิดจากคนในพื้นที่ เมื่อต้องการที่จะท าการท่องเที่ยว เราจะเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ถ้าเรา
จะท าโดยที่คนพื้นที่ไม่ต้องการท าอย่างไรก็ไม่ประสบความส าเร็จ 

2.   แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเรายังไม่มี ต้องมีการชี้ชัดแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเรา
ยังต้องสร้างขึ้น การจัด กิจกรรมการท่องเที่ยว ยังไม่ประสบความส าเร็จ เพราะถ้าส าเร็จจะต้องเกิด
การท่องเที่ยวต่อเน่ืองบ้าง การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นการ จัดกันทีก็เฉพาะกิจแล้วก็จบ
ไป นักท่องเที่ยวที่ได้รับข่าวสารมา จะไปก็ไปไม่ทันเพราะไม่มีแล้ว ไม่ต่อเน่ือง  ภาครัฐไม่ค่อยได้
สนับสนุนเร่ืองการท่องเที่ยว จะมีแต่การจัดงานประเพณี เทศกาล ที่เคยจัดกันมาอยู่แล้ว ภาคเอกชน
มีความเข้มแข็งกว่า 

3.  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดสมุทรสาครจะเน้นในเร่ืองการมาทานอาหาร ด้านมา
เที่ยวสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเป็นแค่องค์ประกอบ ส่วนใหญ่ไม่มาพักค้างแรม  และนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาจะไม่ได้ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่เกิดจากอุตสาหกรรมมากกว่า 

4.  ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาครมี การกระจายตัวค่อน 
ข้างน้อย จะรวมอยู่เฉพาะตัวจังหวัด ควรมีการ ผลิตออกมา แล้วสามารถน าไปวางตามร้านอาหาร 
ปั๊มน้ ามัน ร้านกาแฟ ก็ได้ เป็นการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างดีในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

5.  ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว หากภาครัฐไม่สามารถจัดท าได้ ควรสนับสนุนส่งเสริม
ให้มี Service Center ที่เป็นเอกชน ท าให้เค้ามีรายได้ มีการจัดการด้านการท่องเที่ยว คอยให้บริการ
การท่องเที่ยว อาจจะเร่ิมจากร้านอาหารที่มีนักท่องเที่ยวมาก ต้องสร้างเอกชนที่รักการท่องเที่ยว 

6.  ที่ส าคัญจังหวัดสมุทรสาคร ควรจะมีคณะกรรมการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ระดับ
จังหวัด โดยรับผิดชอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการบูรณาการงบประมาณในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และมีตัวแทนที่
มีความรู้ความสามารถทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
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บทสัมภาษณ ์นายชัชวาลย์   เกตุแก้ว  ผู้ปลูก / ส่งออกกล้วยไม้ 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มีโครงสร้าง
หน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตามโครงสร้างของภาครัฐ คือ ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด จะมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ ททท. ส านักงานสาขา มี
หน้าที่ท าการประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะสังกัดโดยตรงกับส่วนกลาง และ
ยังมีหน่วยงานสนับสนุนในภาครัฐอีก เช่น วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ รวมทั้งยังมี
องค์กรภาคเอกชน เช่น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัด
สมุทรสาคร ฯ ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริม จึงสรุปได้ว่าโครงสร้างหน้าที่ บริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสา คร มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด าเนินการพัฒนา
และส่งเสริม 
 2.  ด้านบุคลากร ถ้ามองบุคลากรจากภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัด
สมุทรสาครยังเห็นไม่ชัดเจน  ความรู้ของบุคลากรภาครัฐยังไม่กว้างมาก ยังมุ่งเน้นอยู่เฉพาะในพื้นที่
ตัวเมือง ไม่ได้ออกมาสู่ชนบท จิตใจในเร่ืองพัฒนาการท่องเที่ยวยังไม่มี ศักยภาพของภาครัฐยังน้อย 
ยังไม่มีความรู้เร่ืองการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง หน่วยงานของรัฐยังขาดการเสริมด้านการฝึกอบรม ยิ่ง
ระดับบนที่เข้ามาบริหารก็จะคิดว่าตนเองมีความรู้อยู่แล้ว  ไม่พยายามจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จริงแล้ว
ต้องได้รับการเรียนรู้จากคนเก่า จากลูกน้องตนเองเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ เป็นสมุทรสาคร ไม่ ใช่ว่าใครจะ
ย้ายมาก็จะรู้เลย ต้องมีแผนงาน การเสริมแรงภาครัฐ ไม่ชัดเจน 
 3.  ด้านงบประมาณ ส าหรับงบประมาณหลักๆ ที่ใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยทั่วไป
จะมีการจัดสรรมาให้จากภาครัฐส่วนกลาง และมีงบประมาณจากจังหวัดเข้ามาสมทบ รวมถึง
งบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมาทราบว่างบประมาณที่จัดสรรจาก
ส่วนกลางให้กับจังหวัดสมุทรสาครมีจ านวนน้อยมาก ไม่เพียงพอในการพัฒนาโครงการท่องเที่ยว
ให้โดดเด่นขึ้นมาได้ส่วนงบประมาณของจังหวัดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในการจัดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวและงานเทศกาลต่างๆ เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่ใช้งบประมาณจัดงานเทศกาลต่างๆ เช่น 
งานเทศกาลอาหารทะเล งานกินปลาทูท่าฉลอม เป็นต้น 



251 
 

 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐที่รับ 
ผิดชอบด้านการท่องเที่ยวอย่างส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครมีไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้ผลงานออกมามีคุณภาพได้  อีกทั้งบุคลากรก็ไม่มีความช านาญ ในการใช้ จึงไม่มีการพัฒนาทั้ง
บุคลากรและผลงาน 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม เป็นเร่ืองที่ จะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
เพราะจังหวัดสมุทรสาครไม่มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มี
อาคารที่ท าการของตนเอง และ ททท.  ไม่มีส านักงานสาขาอยู่ในจังหวัด ปัจจัยเหล่านี้ถือได้ว่าไม่มี
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการด้านสถานที่ด าเนินการ 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ใน
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐ ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความขัดแย้งและเหลื่อมล้ า การ
ประเมินผล ไม่เป็นเอกสาร ไม่เป็นระบบทางสถิติ มีแต่การพูด ส่วนภาคเอกชนจะไม่มีปัญหาแต่
อย่างใด เพราะขั้นตอนการด าเนินการสามารถยืดหยุ่นได้ตลอด 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ องค์กรของภาครัฐจะมีสมรรถนะ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ไม่เต็มร้อย แค่ให้ สามารถ เดินตามเป้าหมายที่วางที่ตั้งไว้  ให้สามารถ
ท างานให้ได้ ก็เพียงพอแล้ว เพราะจะมีปัญหาด้านความด้อยคุณภาพของบุคลากร  ส่วนหน่วยงาน
ภาคเอกชนจะมีสมรรถนะสูงกว่าภาครัฐ เพราะจะมีความพร้อมด้านงบประมาณสนับสนุนในการ
บริหาร 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในภาครัฐระดับผู้บริหารจะให้การสนับสนุน
ในระดับกลาง แต่ระดับผู้ปฏิบัติจะให้ความส าคัญใน ด้านความร่วมมือสนับสนุนอยู่ใน เกณฑ์ต่ า 
อาจจะเพราะระดับ หัวหน้างานที่สั่งงาน ไม่ท าความเข้าใจก่อน ไม่มีการ สอนงาน เป้าหมายให้
ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่วนภาคเอกชนถ้ามีการตกลงจะเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมทางการ
ท่อองเที่ยวใดๆ แล้ว จะให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 

 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  ประกอบด้วย จังหวัด สมุทรสาครไม่มี ททท. 

อยู่จังหวัด แต่จังหวัดสมุทรสงครามมีส านักงาน จึงต้องขึ้นกับส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ซึ่ง เป็น
อุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ แน่นอน ส่วนส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดในการจัดท า
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แผนของบประมาณจะ ต้องขอผ่านส านั กงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด เพชรบุรี ก็เป็นอุปสรรค 
เช่นกัน ซึ่ง ควรที่จะให้ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเอกเทศ แต่การจะ
เอกเทศได้ก็ต้องมีข้อมูลทางสถิติในการน าเสนอ เพื่อจะสามารถเสนอโครงการและของบประมาณ
จากส่วนกลางได้โดยตรง 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร คือ การที่ผู้รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครของภาครัฐยังไม่มีเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน ความรู้ของ บุคลากรภาค รัฐยังไม่กว้าง  ภาระ
จิตใจในเร่ืองพัฒนาทางการท่องเที่ยวยังไม่มี ไม่พยายามจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ คือในการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางให้กับ
จังหวัดสมุทรสาครเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะเพราะในการท าโครงการเพื่อขอ
งบประมาณของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ต้องน าเสนอขอผ่านส านักงาน
การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด เพชรบุรี  จึงท าให้ส่วนกลาง เห็นความส าคัญน้อยลงไป ไม่ เห็นความ
จ าเป็นในเร่ืองการท่องเที่ยว ของจังหวัด สมุทรสาคร และคงเป็นเพราะ คนที่ของบประมาณยังไม่รู้
จริง ยังไม่รู้ว่าควรจะท าอะไรตรงไหน  

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ เพราะการได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางน้อยมาก จึงไม่สามารถจัดซื้อ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่
ทันสมัยให้เพียงพอได้ 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คือ การไม่ชัดเจนและ
ไม่ให้ความส าคัญของภาครัฐต้นสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร ประกอบกับผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ ในจังหวัดไม่ให้ความสนใจและดิ้นรนที่จะ
ด าเนินการให้มีความเหมาะสม เพราะส่วนใหญ่จะย้ายมารับต าแหน่งอยู่ตามวาระ แล้วก็ย้ายไปที่อ่ืน
ต่อ 

6.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในส่วนภาครัฐน่าจะเป็น
จากการที่ไม่มีเจ้าภาพหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ประกอบกับกระบวนการของ
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ส าหรับ การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในภาคเอกชนและภาคประชาชน
ด้วยกันจะไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ 

7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  คือการไม่บูรณาการทางความด้าน
คิดของบุคลากรในองค์กร คิดว่าตนเองมีความรู้ เก่งอยู่แล้ว ไม่พยายามจะเรียนรู้ เทคโนโลยีและ สิ่ง
ใหม่ๆ ซึ่งพฤติกรรมทางความคิดแบบนี้ของบุคลากรจึงส่งผลให้ สมรรถนะขององค์กร ตกต่ าลง แต่
ส าหรับสมรรถนะขององค์กร ภาคเอกชน จะค่อนข้างมีสมรรถนะที่สูง เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่จะ
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เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีก าลังทางด้านการเงิน จึงสามารถใช้ศักยภาพผลักดันให้องค์กรมีสมรรถนะใน
ระดับสูงได้ 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ถ้าเป็นปัญหาและอุปสรรค
ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ภาครัฐน่าจะเป็นเพราะสายบังคับบัญชา และงบประมาณ
ในการสนับสนุน 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  การบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแก้ไขปัญหาใน

ภาพรวมทั้งหมดในทุกด้าน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แนวทางเดียวที่ต้อง
ด าเนินการคือ การจัดต้ังคณะกรรมการบูรณาการการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยให้ผู้ว่าเป็นประธาน 
และให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละองค์กรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่วนการ
ปกครองท้องถิ่น เข้ามาเป็นกรรมการ โดยอ านาจหน้าที่คือการก าหนดยุทธศาสตร์กาท่องเที่ยว
จังหวัด และบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครต้องศึกษาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการ
ท่องเที่ยวให้ชัดเจน และเลือกพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยว
ได้มากที่สุดเป็นเป้าหมายแรก ไม่ควรพัฒนาแบบเหว่ียงแห เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 

3.  จะต้องดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะท าการพัฒนาเข้ามาร่วม
เป็นคณะท างานด้วย อาจจะเป็นในรูปแบคณะอนุกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่ความ
เหมาะสม แต่ต้องให้บทบาทในการด าเนินการจริงๆ  

4.  สุดท้ายของการบูรณาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ คือ ชุมชน
ต้องมีส่วนร่วมในทุกขบวนการต้ังแต่ระดมความคิดเห็น การวงแผน การน าแผนไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลการด าเนินงาน  
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บทสัมภาษณ ์นายสุพล   ศรีทับทิม  พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ เร่ืองโครงสร้าง ภาครัฐต้องพยายามผนวก 2 หน่วยงานให้มาอยู่
ร่วมกัน ทั้งกีฬาและการท่องเที่ยว จึงเป็นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ส่วนหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐอย่างพาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด สาธารณสุข
จังหวัด ฯ ถือว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยว ส่วนภาคเอกชนเท่าที่เห็นก็มีสมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยว หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.  ด้านบุคลากร ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบุคคลากรที่เกี่ยวข้องของภาครัฐจะมี
หลายหน่วยงานแต่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือบุคลากรจากส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  และในการท าการตลาดการท่องเที่ยวคือบุคลากรจาก ททท. ส านักงาน
สาขาสมุทรสงคราม ส่วนบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานอ่ืนจะเป็นฝ่ายสนับสนุนตามโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
 3.  ด้านงบประมาณ การจัดท าแผนงานเพื่อของบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ยังน่าจะท าได้มากกว่านี้ งบประมาณมีให้ขอแต่ยังไม่มีโครงการที่
ดีที่ชัดเจนเพียงพอ จุดขาย จุดแข็งมีอยู่ แต่การสร้าง เร่ืองราว การสร้าง เส้นทางการท่องเที่ยว  การ
ผนวกให้เป็นเร่ืองเดียวกันยังไม่ดีพอ ส่วนหน่วยงานที่ท าการตลาดเมื่อไม่มีการพัฒนาการท่องเที่ยว
ใดๆ จึงไม่มีการท าการประชาสัมพันธ์ให้ ดังนั้นโดยสรุปงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาครจะได้รับน้อยมาก 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  หากจะมองในจ านวนและความทันสมัยของ  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ แล้ว ต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ น้อยมากและไม่ทันสมัย แต่
ในการท างานแล้ว ความส าคัญของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  น่าจะเป็นรองลงไป เพราะ
ความส าคัญน่าจอยู่ที่การท่องเที่ยว ท าอย่างไรในการสร้างความเข้าใจว่านี่คือการท่องเที่ยว 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม จังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีความเหมาะสม
ที่เกี่ยวกับการมีสถานที่ด าเนินการ เช่นการไม่ชัดเจนในเร่ืองศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวซึ่งควรจะมีโดย
ตั้งอยู่ใดก็ได้ที่นักท่องเที่ยวจะต้องผ่าน ไปมาอย่างสะดวก หรือการที่ส านักงานการท่องเที่ยวและ
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กีฬาจังหวัดตั้งอยู่ในค่ายลูกเสือ และไม่ค่อยจะมีใครรู้ว่าส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ตั้งอยู่ที่ไหน ดังนั้น ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม จึงเป็นข้อด้อยในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาครัฐ
ทั้งหมดมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี ภายในหน่วยงานกันเอง รวมถึงมีการ ติดต่อสื่อสาร
และประสานงานระหว่างแต่ละหน่วยงาน แต่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเร่ืองปกติ ส่วน การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน ของหน่วยงานการท่องเที่ยว กับหน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
เอกชนใน การท ากิจกรรมใหญ่ที่ข้ามหน่วยงานยังไม่เกิด ยังไม่บูรณาการกันอย่างชัดเจน มีความ
ซ้ าซ้อน บางครั้งมีการจัดกิจกรรมคล้ายกัน แต่เป้าหมายต่างกัน จึงไม่ขัดแย้งกัน 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ส าหรับปัญหาด้านนี้ที่จริงแล้วใน
ภาครัฐได้มี โครงสร้าง  นโยบาย และสายการท างานชัดเจน แต่ประสิทธิภาพ การท างานและ
สมรรถนะขององค์กรจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือบุคลากรของหน่วยงานมากกว่า  เมื่อมองหน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผิดชอบงานด้านท่องเที่ยวแล้วคือส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะเห็นว่า
บุคลากรมาจากด้านการกีฬาทั้งนั้น ซึ่งประเด็นนี้หากมองผลงานในด้านการกีฬาก็อาจจะมี
สมรรถนะขององค์กรที่ ดีในการ จะน านโยบายไปปฏิบัติ  แต่เมื่อกลับมามองผลงานในด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจะเห็นได้ชัดเจนว่าสมรรถนะขององค์กรในด้านนี้อยู่ในระดับต่ ามาก 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหารภาครัฐในระดับบนจะให้ความ
ร่วมมือในการท างานและมีความสัมพันธ์กันที่ดี ให้ความร่วมมือดี และสนับสนุนดีไม่มีปัญหาอะไร 
ส่วนระดับผู้ปฏิบัติงานก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้ว 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมี ข้อ 

ด้อยในเร่ืองบุคลากรที่มาจากสายกีฬาจึงไม่มีความถนัดด้านการท่องเที่ยว ขาดทักษะในด้านการขอ
งบประมาณ ท าให้ ขาดการบุกงานงานด้านการท่องเที่ยว  และการประสานงานระหว่าง ททท. กับ
ส านักงานการท่องเที่ยวเองยังไม่บูรณาการมากนัก  ส่วน ททท. ก็ไม่มีที่ท าการสาขาในจังหวัด
สมุทรสาคร จึงขาดการท างานในเชิงรุก และ การประสานงานระหว่าง ททท. กับส านั กงานการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเองยังไม่มีการบูรณาการกัน 
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2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร  ข้อด้อยในเร่ืองบุคลากร ของส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ที่มาจากสายกีฬา คือการไม่ถนัด งานด้านการท่องเที่ยว ขาดทักษะในด้านการขอ
งบประมาณ ท าให้การบุกงานงานด้านการท่องเที่ยวไม่ เป็น  ส่วนบุคลากรของ ททท. ส านักงาน
สาขาสมุทรสงคราม มีไม่เพียงพอที่จะรองรับการท างานการประชาสัมพันธ์และการตลาดในเชิงรุก
ให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่อย่างจังหวัดสมุทรสาครได้ 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ คือการที่มีงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยว
น้อย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถผลักดันงบประมาณจาก
ส่วนกลางได้โดยตรง เพราะความไม่บุคลากร ไม่มีความถนัดด้านการท่องเที่ยว และขาดทักษะใน
ด้านการของบประมาณ  ส่วนงบประชาสัมพันธ์จาก ททท. ก็เป็นงบประมาณที่รวมกับของจังหวัด
สมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการตลาดด้านการท่องเที่ยวแล้วจังหวัด
สมุทรสาครจะสู้ไม่ได้ จึงได้รับการจัดสรรลงมาในจ านวนน้อยเช่นกัน 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  คือส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่มีมาตรฐานต่ า บุคลากรไม่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ส าคัญไม่มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการท างาน 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ในด้านนี้คงไม่มองถึง
เร่ืองสถานที่ท างานของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แต่คงมองถึงผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะเห็นว่าการปัญหาและอุปสรรค ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ที่
จังหวัดสมุทรสาครประสบอยู่ คือการไม่มีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดีทั้งในจังหวัดและใน
สังคมออนไลน์ ถือเป็นข้อด้อยหรือจุดอ่อนที่ส าคัญมากต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด  ทั้งที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครหลาย
แหล่งมีความเหมาะสมในการพัฒนาให้มีความโดดเด่นเพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  เข้าใจว่าในด้านปัญหาและ
อุปสรรคการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร 
น่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในระบบราชการที่หน่วยงานรับผิดชอบสังกัดอยู่คนละหน่วยงาน 
อย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสังกัดส่วนกลาง แต่จังหวัดอยู่ส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการ
ไม่สามารถสั่งการด้านนโยบายได้ และ ททท. ส านักงานสมุทรสงครามแม้จะสังกัดกระทรวงการ
กีฬาและท่องเที่ยวเหมือนกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด แต่ก็ไม่สามารถบูรณาการ
ประสานงานกันได้ เพราะดูแลรับผิดชอบคนละด้านกัน 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ถ้าพูดกันแบบ
ตรงๆ ก็คือการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของภาครัฐไม่สามารถบริหารจัดการ
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ความสามารถของบุคลากรให้ตรงกับงานที่รับผิดชอบได้ เพราะเมื่อเป็นเช่นนี้จะส่งผลต่อ ด้าน
สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติโดยตรง 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติการ  คงขึ้นอยู่กับการติดต่อ 
สื่อสารและการประสานงานของผู้บริหารระดับบนว่ามีความชัดเจนเพียงใด หากมีความชัดเจนก็จะ
ไม่มีปัญหา เพียงแต่บางคร้ังจะมีเร่ืองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องคุยกันให้ชัดเจน เพราะระดับ
ปฏิบัติการจะให้ความส าคัญในด้านนี้ ส่วนทัศนคติคงขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ ที่จะสร้างแนวคิด
ให้กับบุคลากรในการให้ความส าคัญกับการร่วมมือสนับสนุนไว้อย่างไร 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  การบูรณาการการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดทางด้านโครงสร้างหน้าที่ ด้านบุคลกร และ

ด้านงบประมาณ จะต้องเร่ิมจากการ เคลียร์ โครงสร้าง การท างาน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างส านักงานการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด กับ ททท. ให้เป็นเนื้องาน
เดียวกัน เพื่อท าแผนงานการท่องเที่ยวในเชิงรุก จากนั้นต้องบูรณาการส่วนงานราชการ ที่สนับสนุน
งานด้านการท่องเที่ยวทุกหน่วยงานให้เข้ามาร่วมกันท างาน 

2. ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจและยอมรับว่า
จังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่เมืองการท่องเที่ยวหลัก และสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีความโดดเด่น แต่ยังมีวิถี
ชีวิตแบบธรรมชาติที่ให้สัมผัสได้และอยู่ใกล้เมืองหลวง รวมทั้งจุดเด่นด้านอาหารทะเลที่สดและ
เป็นศูนย์กลางอาหารทะเลที่ใหญ่ สิ่งที่ขาดและจะต้องรีบด าเนินการ คือเร่ืองการประชาสัมพันธ์ และ
การ ตลาดด้านการท่องเที่ยว เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีความชัดเจน เน่ืองปัญหาด้านโครงสร้างที่ไม่
ชัดเจนของหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้ง ขาดการสร้างสรรค์ ในการดึงจุดเด่นมาประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารพอมีอยู่ สื่อการประชาสัมพันธ์มีอยู่แต่ยังหาจุดขายไม่ชัดเจน  ดังนั้นจึงท าอย่างไรที่ทุก
หน่วยงานจะช่วยกันท าให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาคร 
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บทสัมภาษณ ์นายจุตติ   กิ่งพะโยม  เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบัน
จะมีโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ในภาครัฐเองก็มีทั้งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรงอย่างเช่น ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กับส านักงาน ททท. หรือหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย เกษตรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น และ
ภาครัฐยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริการ
ส่วนต าบลที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเช่นกัน ส่วนหน่วยงาน
ภาคเอกชนกับภาคประชาชนมี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัด
สมุทรสาคร ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน
ต่างๆ ที่ให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครตามบทบาทหรือเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและจังหวัด 
 2.  ด้านบุคลากร ส าหรับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาคร ก็เป็นบุคลากรตามโครงสร้างหน้าที่ โดยกลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบหลักๆ คือ
บุคลากรจากภาครัฐทั้งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรงกับบุคลากรจากหน่วยงาน
สนับสนุน ซึ่งถ้าพิจารณาจ านวนบุคลากรตามอัตราโครงสร้างแล้วก็พบว่าทุกหน่วยงานของภาครัฐ
จะมีบุคลากรครบตามจ านวนเป็นไปตามระบบราชการ ส่วนบุคลากรของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็น
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ ส่วนใหญ่จะ
เป็นเจ้าของกิจการที่เข้ามาท างานเพื่อสังคม และมีศักยภาพทางด้านการเงิน แต่จะท างานร่วมกัน
มากกว่าหนึ่งองค์กร 
 3.  ด้านงบประมาณ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะได้รับ
งบประมาณจากภาครัฐเป็นหลัก โดยงบประมาณดังกล่าวจะมีการจัดสรรผ่าน 3 ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนแรกคือ งบประมาณจากส่วนกลางที่จัดสรรให้กับหน่วยงานหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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อย่างเช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ททท. ส่วนที่สอง คือ งบประมาณจากส่วน
ภูมิภาคหรืองบประมาณจากจังหวัด ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัด และส่วนที่สามคืองบประมาณจากท้องถิ่น คือ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดงบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
จึงให้ความส าคัญเฉพาะการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของท้องถิ่นตนเองเท่านั้น 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์รวมถึงระบบเทคโนโลยี เคร่ืองมือสื่อสาร และ
ไอทีของภาครัฐเพื่อการใช้พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะมีตามโครงสร้างของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เช่น ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด และ ททท. ส านักงาน
สาขาสมุทรสงคราม  แต่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ น้อยมากและ ไม่
ทันสมัย รวมถึงบุคลากรก็ ไม่มีความเชี่ยวชาญเลย  ส่วน ททท. แม้จะมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอ แต่บุคลากรมีไม่พอ 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  จากที่เห็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาครเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐยังมีสถานที่ด าเนินการ ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะที่ตั้ง
และอาคารส านักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว อย่างเช่นส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ไม่มีอาคารส านักงานของตนเอง หรือ ททท. ที่ไม่มีส านักงานอยู่ใน
จังหวัดสมุทรสาคร แต่ต้องใช้บริการของ ททท. ส านักงานสมุทรสงคราม รวมทั้งการไม่มี
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และศูนย์บริการข้อมูลออนไลน์ที่ไม่มีความโดดเด่นที่
จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหาได้  ซึ่งการขาดความเหมาะสมในด้านดังกล่าวจึงส่งผลต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครอย่างชัดเจน 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในภาครัฐมี
การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ที่ด าเนินการไปได้ดีเพียงการบริหารงานในแต่ละหน่วยงาน
เท่านั้น แต่มีปัญหา การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน เพราะการขึ้นอยู่คนละ
สังกัด ขณะที่จังหวัดซึ่งเป็นการบริหารส่วนภูมิภาคไม่มีอ านาจสั่งการ ส่วน การติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน ของภาคเอกชนและภาคประชาชนจะบูรณาการกันได้เป็นอย่างดี ท าให้กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่จัดโดยเอกชนประสบความส าเร็จ แต่กิจกรรมที่จัดยังมีน้อยเกินไป ไม่เพียง
พอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ชัดเจนได้ 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ส าหรับสมรรถนะองค์กรที่จะน า
นโยบายไปปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร จะมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนกับภาคประชาชน คือ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่
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บุคลากร คือ บุคลากรภาครัฐที่ มีอยู่มี ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ในด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เพราะเป็นบุคลากรที่มีความถนัดด้านการกีฬา ขณะที่ภาคเอกชนและภาคประชาชน
บุคลากรจะมีหน้าที่รับผิดชอบในหลากหลายหน่วยงาน และไม่มีนโยบายพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในส่วนภาครัฐเห็นได้ว่าผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกันคือภาครัฐเองเห็นว่า ผู้ปฏิบัติ จากภาครัฐให้ ความร่วมมือสนับสนุน อย่างเต็มที่
แล้ว ในขณะภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นว่า ผู้ปฏิบัติ จากภาครัฐในระดับของผู้บริหารจะมี
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีเมื่อมีความคุ้นเคยส่วนตัว แต่ระดับปฏิบัติการจะให้ ความร่วมมือ
สนับสนุน ในระดับต่ า ไม่มีความรับผิดชอบ แต่ประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นตรงกันคือการให้ความ ร่วมมือ
สนับสนุนของผู้ปฏิบัติ จากภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีให้ความร่วมมือ สนับสนุนเป็นอย่างดี
ทั้งด้านงบประมาณและการเข้าร่วมตามโครงการหรือการเข้าร่วมในการก าหนดนโยบายต่างๆ 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  ส าหรับในส่วนนี้คงต้องมองส่วนโครงสร้าง

หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักทางด้านการท่องเที่ยว อย่าง
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด แต่โครงสร้างในการท างานต้องรับผิดชอบทั้งการท่องเที่ยวและการกีฬา ดังนั้นการ
สรรหาบุคลากรมารับผิดชอบในหน่วยงานจึงมีแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา ไม่ได้มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเลย ท าให้ไม่สามารถพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวได้เลย ส่วน ททท. ที่
รับผิดชอบทางด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งต้องท าต่อเนื่องจากงานพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว แต่ปัญหาที่เกิดส าหรับจังหวัดสมุทรสาคร คือไม่มีส านักงาน ททท. อยู่ในจังหวัด 
ท าให้ต้องขึ้นกับ ททท. ส านักงานสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้นในการท างานของจังหวัด
สมุทรสาครจึงเหมือนจะถูกจัดล าดับความส าคัญลดน้อยลงไป ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
จะพัฒนาการท่องเที่ยวไปตามโครงสร้างของตนเอง ส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเท่านั้น  ซึ่งดูจากโครงสร้างใน
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การท างานแล้ว เห็นว่าทุกภาคส่วนไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อจะสามารถสนับสนุนการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพได้เลย 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร หากมองถึงบุคลากรในภาครัฐแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมี 2 
ประการ คือ กรณีบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวกับกรณีบุคลากรไม่
เพียงพอ ในประเด็นบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยว จากการที่ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครมีบุคลากรมาจากด้านกีฬาเกือบทั้งหมด จึงรู้แต่เร่ืองการ
พัฒนากีฬา ส่วน กรณีบุคลากรไม่เพียงพอ เป็นเพราะ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งต้อง
รับผิดชอบในการท าการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด คือ นครปฐม 
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ส่วนปัญหาของภาคเอกชน คือการไม่มีบุคลากรในระดับปฏิบัติการ
เหมือนโครงสร้างของภาครัฐ เพราะบุคลากรของภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ดังนั้น
ในการสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบงบประมาณ แต่ไม่มีเวลาในการเข้ามาร่วมปฏิบัติ 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ คือการได้รับงบประมาณจากส่วนกลางส าหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมีจ านวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ
งบประมาณที่ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ซึ่ง
น่าจะเป็นผลมาจากการที่ส านัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถขอ
งบประมาณได้เองโดยตรง เพราะต้องขึ้นอยู่กับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพชรบุรีตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารงานกลุ่มจังหวัด และการที่บุคลากรส านัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาครพื้นฐานการศึกษาหรือประสบการณ์การท างานที่มาจากด้านพละศึกษา จึงท าให้มีความ
ถนัดในทางกีฬามากกว่าการท่องเที่ยว ดังนั้นเวลาในการจัดท าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจึงไม่มี
ความเชี่ยวชาญในการของบประมาณ จึงท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนน้อย 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  คือการมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และวัสดุอุปกรณ์  ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอของ ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผลมาจากการที่ได้รับงบประมาณน้อย และขาดการจัดสรร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยจากส่วนกลาง ส่วนททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม  แม้มี
ความพร้อมด้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ แต่ปัญหาอยู่ที่มีบุคลากรไม่
เพียงพอจะมาขับเคลื่อนหรือการน า เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด ส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนจะไม่เน้นในการมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  
เพราะภาคเอกชนและภาคประชาชนจะไม่ได้ด าเนินการในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเป็นประจ า 
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5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คงเป็นเพราะศักยภาพ
ของหน่วยงานนั้นๆมีไม่เพียงพอ เช่น ปัญหาส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร
ไม่ได้มีสถานที่ท าการของตนเองซึ่งผลของปัญหาท าให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
สมุทรสาครไม่สามารถท าการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมก่อน  ปัญหาจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีส านักงาน ททท.  
ตั้งอยู่ในพื้นที่ แต่ต้องขึ้นอยู่กับ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่ เพราะ ททท.  ส านักงานสาขา
สมุทรสงครามก็ให้ความ ส าคัญกับการท าการประชาสัมพันธ์การท่องท่องให้กับจังหวัดสมุทรสาคร
น้อยลงไป 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ในหน่วยงานภาครัฐปัญหา
การติดต่อสื่อสารและประสานงานจะคือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอ านาจในการสั่งการ ท าให้นโยบาย
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไปคนละทิศคนละทางตามความต้องการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่วนปัญหาการ การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน จะเป็น
ปัญหาความแตกต่างในระบบขั้นตอน เพราะเอกชนจะมีความยืดหยุ่นสูง แต่ขั้นตอนภาครัฐจะ
ยุ่งยากและล่าช้า ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน จึงไม่ค่อยมีหน่วยงานทั้งในภาครัฐหรือในภาคเอกชนที่จะรับเป็นเจ้าภาพ 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  องค์กรภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะมีปัญหาด้าน สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  สาเหตุ
มาจากการมีบุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรที่ มีก็มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ  เพราะเป็น
บุคลากรที่มีความถนัดด้านการกีฬาเป็น และการที่ภาครัฐไม่มีเจ้าภาพหลักที่จะประสานงานด้านการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นลักษณะต่างฝ่ายต่างท า ไม่มีการบูรณาการนโยบาย ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงด้าน
สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว จึงพบว่าองค์กรภาครัฐยังสมรรถนะขององค์กร
ที่จะน านโยบายไปปฏิบัติยังอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในทัศนคติของหน่วยงาน
ภาครัฐ เห็นว่าปัญหาด้านน้ีขึ้น อยู่ที่งบประมาณสนับสนุนและปัญหาการไม่ทราบว่าเจ้าภาพตัวจริง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานใด เพราะผู้ปฏิบัติในภาครัฐจะมีความพร้อมในการร่วมมือ
อยู่แล้ว เน่ืองจากต้องปฏิบัติตามหน้าที่ แต่การปฏิบัติตามหน้าที่หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนแล้ว
ก็จะท าได้เพียงให้งานผ่านไปเพียงวันๆ  ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชนมีทัศนคติต่อหน่วยงาน
ภาครัฐว่าไม่มีความรับผิดชอบ ไม่พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแต่พยายามที่จะ
ผลักภาระความรับผิดชอบไปให้กับท้องถิ่นในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติ จากภาคเอกชนและภาค
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ประชาชนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็งมาก 
แต่เป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นเพียงเฉพาะกิจกรรมหรือกรณีเท่านั้น 

 
3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 

       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา

การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ

อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 

1.  การบูรณาการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ควรต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการการ

ท่องเที่ยวระดับจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อมีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด และก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่มี

โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงการบูรณาการงบประมาณด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น

คณะกรรมการชุดนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และมีตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 

2.  ในด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  

ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  และ

ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ป ฏิบัติ น่าจะเป็นการบูรณาการในภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนา

บุคลากรและองค์กรให้มีศักยภาพในการรับผิดชอบหน้าที่ และเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และสามารถด าเนินการร่วมกันได้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กับประชาชน รวมทั้งท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน 

3.  การคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนา เป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญ โดยจะต้อง

ศึกษาและแบ่งระดับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพัฒนา ควรจะท าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอันดับหน่ึง เพราะจุดส าคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมีความ

ชัดเจนซึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควรท าเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด 

ไม่ใช่พัฒนาแบบกระจัดกระจายเพราะจะเสียงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า 
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4.  การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะทางด้าน การตลาด

การท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสาคร  ปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด เพราะ ไม่มีอะไรที่จะ

น าเสนอ ยังไม่มีจุดเด่นในการขาย ซึ่งทางจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดจะต้องให้

ความส าคัญในการน าไปจัดท าแผนการตลาด 
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บทสัมภาษณ ์นายภิญโญ   ประกอบผล หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 

1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร มี หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
จังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน แต่ไม่มีความชัดเจน 

2.  ด้านบุคลากร ส าหรับบุคลากรมีตามโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ คือ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด และ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ส่วนภาคเอกชนมีสมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมร้านอาหาร และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครที่เข้า
ร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.  ด้านงบประมาณ ส านักงานจังหวัดไม่ได้ดูแลในด้านนี้โดยตรง เราสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เจ้าภาพหลัก ซึ่งจัดอยู่ในแผนปีงบประมาณรัฐจัดสรรงบประมาณให้พอสมควรในด้านการ
ท่องเที่ยว อยู่ที่ส่วนกลาง หรือสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร  ส านักงบประมาณ หรือ สภาพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่  

4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  หน่วยงานหรือเจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ น้อยมากและไม่ทันสมัย 
รวมถึงบุคลากรก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเลย 

5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญมากประเด็นหนึ่ง คือ
จังหวัดสมุทรสาครไม่มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มีอาคาร
ที่ท าการของตนเอง ต้องใช้ ค่ายลูกเสือ ประชาชนไม่รับรู้ว่ามีส านักงานอยู่  และ ททท.  ไม่มี
ส านักงานสาขาอยู่ในจังหวัด จึงมีปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมาโดยตลอด 

6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ภาครัฐที่มี
อยู่เป็นการรับทราบการปฏิบัติจาก ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด แต่ในด้านนโยบายไม่
เห็น เพราะไม่ได้อยู่สังกัดเดียวกัน รับทราบจากการประชุมร่วมเป็นคร้ังคราว  

7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการ
ท่องเที่ยว ไม่มีความพร้อมทั้งบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ จึงท าให้มีสมรรถนะของ
องค์กรในระดับต่ า 
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8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ส่วนภาครัฐผู้รับนโยบายอยู่ในระดับปานกลาง 
และในระดับผู้ปฏิบัติให้ความร่วมมือเฉพาะบางหน่วยงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดี  แต่มีการ
ประเมินผล ท าแล้วก็แล้วกัน ผู้ปฏิบัติจึงไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร  ส่วนภาคเอกชนและประชาชน
จะใหค้วามร่วมมือสนับสนุนในส่วนที่เป็นกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ด้านนโยบายยังไม่ค่อยเห็น 

 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเป็นเจ้าภาพที่ไม่ค่อยจะมี

ศักยภาพ และ ททท. ส านักงานสาขา สมุทรสงคราม ไม่สามารถรับผิดชอบได้ทั่วถึง   ปัญหามีความ
สะสม และแก้ไม่ถูกทาง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาครยังไปไม่ถึงไหน ไม่มี
อาคารที่ท าการ น่าจะน าหน่วยงานที่มีศักยภาพ เช่น ปกครองจังหวัด หรือ อ งค์การบริหารส่วน
จังหวัดเข้ามาพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร คือส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีบุคลากรน้อย
มากและประเด็นส าคัญไม่มีความสามารถด้านการท่องเที่ยว เพราะบุคลากรเหล่านั้นมาจากการกีฬา
ทั้งนั้น ความรอบรู้ ด้านการท่องเที่ยว ไม่มี และไม่ใช่เฉพาะ จังหวัด สมุทรสาครที่เป็นแบบนี้ แต่
จังหวัดอ่ืน ๆ ก็เป็นเหมือนกัน ควรที่จะแยกการท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกัน   

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ คืองบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครที่ได้รับ จากส่วนกลางก็มีน้อยมาก เค้าให้อาศัยงบประมาณจากท้องถิ่น  แต่ท้องถิ่นกับ
ภูมิภาค คือ จังหวัดก็ไม่สามารถบูรณาการกันได้ 

4.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  จากการที่ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดไม่มีค่อยศักยภาพ  ท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางน้อย
มาก จนไม่สามารถจะไปจัดหาจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอได้ ท า
ให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม คือ จากที่ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดไม่มีอาคารที่ท าการของตนเอง และ ททท. ไม่มีส านักงานสาขาอยู่ใน
จังหวัด รวมทั้ง ไม่มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว  จึงมีปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมา
โดยตลอด เพราะหน่วยงานหลักเหล่านี้ต้องพัฒนาความพร้อมของตนเองก่อนเป็นสิ่งแรก 
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6.  ปัญหาและอุปสรรคด้าน การติดต่อสื่อสารและประสานงาน  คือ การที่ระดับจังหวัดไม่
สามารถสั่งการหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ เพราะทั้งสองหน่วยงานที่
ประกอบด้วย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร และ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม ต่างก็ขึ้นกับส่วนกลาง 

7.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  คือ การที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีบุคลากรที่มีความสามารถไม่ตรงกับงาน และไม่มีการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้เพิ่มเติม ไม่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ต่างคนก็ท าไป ไม่ร่วมกัน
การท างานซ้ าซ้อน ท าให้สมรรถนะขององค์กรอยู่ในระดับต่ า 

8.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในระดับผู้ปฏิบัติ ของ
ภาครัฐจะ ให้ความร่วมมือสนับสนุนเฉพาะบางหน่วยงาน  เพราะมีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณ ส่วนภาคเอกชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร เพราะความไม่ชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
 การบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร หากมองตามโครงสร้าง
ในประเด็นที่คุยมาอาจจะแยกเป็นส่วน ๆ เพื่อที่จะบูรณาการกันได้อย่างมีคุณภาพ เช่น 
 ด้านโครงสร้างหน้าที่ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ น่าจะสามารถด าเนินการร่วมได้
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกับประชาชน โดยการจัดต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหาร
การท่องเที่ยวระดับจังหวัด ให้มีอ านาจหน้าที่ในการวางแผนยุทธศาสตร์ แล้วบริหารบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถมารับผิดชอบ รวมถึงการบูรณาการงบประมาณด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการ
ชุดนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และมีตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ด้านการมีสถานที่
ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะ
น านโยบายไปปฏิบัติ  และด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ป ฏิบัติ น่าจะเป็นการบูรณาการใน
ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีศักยภาพในการรับผิดชอบหน้าที่  
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บทสัมภาษณ ์นายวัฒนา   แตงมณ ี ประธานมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์ 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
     ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการบริหารจังหวัด และ ว่าถือเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารงานแบบบูรณาการ ของภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนก็มีสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นหน่วยงานเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยทั่วไป ส่วนองค์กรอ่ืนๆ 
อาจจะด าเนินงานการท่องเที่ยวเฉพาะในส่วนของตนเอง อย่างมูลนิธิพัฒนาศาล พันท้ายนรสิงห์  ก็
รับผิดชอบเฉพาะการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศาลพันท้ายนรสิงห์เท่านั้น ดังนั้นทางโครงสร้างหน้าที่
จึงมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับผิดชอบ แต่อาจจะยังไม่ได้ประสานงานกันมากพอ 
 2.  ด้านบุคลากรบุคลากร ในระดับส่วนกลางกับระดับจังหวัดไม่แน่ใจว่าบุคลากรมีมาก
น้อยแค่ไหน และไม่ค่อยเห็นว่ามีใครมาท าการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเท่าไหร่ แต่ ใน
องค์กรส่วนท้องถิ่น จะมีบุคลากรเพียงพอ ที่จะสามารถบริหารจัดการได้ เพราะ องค์กรส่วนท้องถิ่น
จะมีขอบเขตพื้นที่การท างานไม่กว้างมาก และบุคลากรก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่าในระดับ
ส่วนกลางหรือในระดับจังหวัด เพราะจะมีความคุ้นเคยกันเป็นพิเศษ 
 3.  ด้านงบประมาณ ส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้มี การจัดท างบประมาณมาใช้ เพื่อ
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกับรายจ่ายประจ าที่เพียงพอ และก็มีงบที่จะพัฒนา
ถนน หนทาง ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางหนึ่ง แต่ ถ้าจะ ให้การด าเนินการรวด เร็ว  และมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น ทางจังหวัดต้องเข้ามามีบทบาท เข้ามาบูรณาการร่วมกัน 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ โดยทั่วไปองค์กรปกครองท้องถิ่นมี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่เพียงพอ เท่าที่มี
เทคโนโลยีที่ใช้งานโดยส่วนใหญ่ไม่มีความซับซ้อน ไม่ทันสมัย เพราะส่วนใหญ่จะใช้แต่ในพื้นที่
เท่านั้น และถ้าจะใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ก็ต้องท าเร่ืองยืมจากส่วนกลางซึ่ง
ต้องใช้เวลา จึงต้องวางแผนให้รัดกุม 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสมสถานที่ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีที่ท า
การของตนเองอย่างเหมาะสมอยู่แล้ว และอยู่ไม่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตนเอง แต่ไม่มี
ศักยภาพที่จะจัดท า ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ในระดับประเทศได้ ซึ่งตรงนี้หน่วยงานจาก
ส่วนกลางอย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือ ททท. ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ต้องเข้ามา
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ช่วย แต่ก็อย่างที่ทราบว่าหน่วยงานทั้งสองก็ไม่ค่อยมีความพร้อมหรือความ เหมาะสมของสถานที่
ด าเนินการ 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
จะเป็นการติดต่อ สื่อสารปกติอยู่แล้วประจ า แต่กับจังหวัดและส่วนกลางจะมี ติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานในบางกรณี  และยิ่งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวส่วนกลางก็จะมี
น้อยมาก ส่วนใหญ่จะมีการติดต่อ สื่อสารและประสานงานบ้างในช่วงเทศกาลเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้รับ
การช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษ  ซึ่งแท้จริงแล้วจังหวัด สมุทรสาครควรมีคณะกรรมการบูรณาการการ
ท่องเที่ยว ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพูดคุยเร่ืองการท่องเที่ยว เพื่อ สร้างเป็นเครือข่าย การท่องเที่ยว
ขึ้นมา 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นมี
การพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่จึงสามารถสั่งการ และอีกอย่างผู้บริหารจะมา
จากการเลือกตั้งจึงจ าเป็นต้องผลักดันให้มีการพัฒนาท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดในช่วงที่อยู่ในวาระ ซึ่ง
เท่ากับผลักดันให้องค์กรมีสมรรถนะสูงตามไปด้วย 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ถ้าเป็นการร่วมมือระหว่างส่วนท้องถิ่นกับ
ส่วนกลางต้องบอกว่ามี ไม่สูง ไม่ค่อยมีความร่วมมือ สักเท่าไหร่  การประชุมยังไปบ้างไม่ไปบ้าง 
ระดับปฏิบัติการท างานแบบขอไปที ไม่ค่อยมีการประเมินผล ตรวจสอบการท างานร่วมกัน 

 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ของจังหวัด

สมุทรสาคร  ตอนนี้องค์กรต่างๆ ยังไม่มีความเข้มแข็ง ยังขาดการท างานร่วมกัน ขาดเร่ือง
ประสานงาน ททท. ไม่ได้ มีสาขา อยู่ จังหวัด สมุทรสาคร แต่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม การ
ประสานงานถึงไกลคนก็ไม่อยากเดินทางไปพบ จึงไม่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัด
สมุทรสาครได้ ส่วนส านักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา  ก็ยังมีบทบาทในเร่ืองส่งเสริม และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวน้อยมาก 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรบุคลากร องค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีปัญหาที่ บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวยังน้อยไป ด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติในการท างานได้ตรงตามต้องการ 
มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวก็ล าบาก ส่วนบุคลากรของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
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เท่าที่ท างานร่วมกันพบว่าไม่ค่อยเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ไม่ค่อยรู้เร่ือง ส่วน 
ททท. ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มาประสานงานอะไรเลย นานคร้ังจะเห็นผู้อ านวยการสักคร้ัง ส่วนใหญ่จะ
เป็นเวลาที่ท้องถิ่นจัดงานใหญ่ๆ มีคนมาเที่ยวมากๆ 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ  ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการที่ต้องลงทุนพัฒนาใน
โครงการใหญ่ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพราะท้องถิ่นจะมีงบประมาณไม่เพียงพอ และการ
ประสานงานของบประมาณจากส่วนกลางและจังหวัดจะเป็นอะไรที่ยากมากๆ ส่วนภาคเอกชนก็
ไม่ได้มีงบประมาณในการลงทุนมาให้ แต่จะมีงบสนับสนุนส าหรับการจัดกิจกรรม หรือการจัดงาน
เทศกาลต่างๆ  

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ คือการมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และวัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ เก่าที่มีอยู่ก็ไม่
ทันสมัย บุคลากรที่มีอยู่จึงไม่สามารถพัฒนาตนเองและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานได้อย่างเต็ม
ก าลัง 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ถ้าเป็นเร่ืองของท้องถิ่น
เอง จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะในพื้นที่จะมีความเหมาะสมทั้งด้าน สถานที่ด าเนินการ  และแหล่ง
ท่องเที่ยวในทุกจุด แต่ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  น่าจะเป็นใน
ส่วนของหน่วยงานจากส่วนกลางและระดับจังหวัดอย่างเช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร และ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามมากกว่า 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน คือจากการที่หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบการท่องเที่ยวจากส่วนกลางไม่ได้ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่
นั้นๆ มีอะไรจะท าก็จะท าไปฝ่ายเดียวไม่มีการประสานงานใดๆ ท าแบบต่างคนต่างท า มีความ
ซ้ าซ้อน ความขัดแย้งมีบ้างเร่ืองผลประโยชน์ต่าง ๆ แต่ถ้ามีการบูรณาการเข้าด้วยกันได้จะเป็นสิ่งที่ ดี
มาก เพราะท้องถิ่นก็มีศักยภาพในหลายๆ ด้านสูงมาก ขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่จะให้ส่วนกลาง
ช่วยเหลือดังนั้นถ้าบูรณาการกันได้จริง จะท าให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครพัฒนาไปได้
อีกไกล 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  จะมีความแตก 
ต่างกันมากระหว่างหน่วยงานจากส่วนการกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เพราะองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นผู้บริหารจะมาจากการเลือกตั้ง จึงผลักดันบุคลากรให้ท างานอย่างเต็มที่อะไรที่ไม่รู้ก็ต้องไป
เรียนรู้เพิ่มเติมมาให้มีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ แต่หน่วยงานจากส่วนกลางผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่จะเป็นราชการ การท างานจึงท าไปตามระบบแต่ไม่เน้นคุณภาพของบุคลากรเท่าไหร่ เมื่อ
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เปรียบเทียบกันแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีสมรรถนะในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ดีกว่า
หน่วยงานจากส่วนกลาง 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ทุกวันน้ีในการปฏิบัติยัง
ไม่เห็นมีเ จ้าภาพ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเลย มีแต่เจ้าภาพจัดงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นการให้
ความร่วมมือสนับสนุน ในช่วงสั้น ซึ่งก็ท าให้เหมือน ความร่วมมือสนับสนุน ออกมาในภาพที่ดี 
เพราะท าเสร็จก็ผ่านไปเลย ไม่มีการติดตามงาน และประเมินผล และหากมีงบประมาณสนับสนุน
หรือมีเบี้ยเลี้ยงด้วยจะเป็นการดียิ่งขึ้น 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1. ในการบูรณาการของการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ต้องมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ท างานก่อน โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาบูรณาการร่วมกัน และท าการประชุม เสนอความคิด
แล้วหาแนวทางก่อนว่าจะท าอะไรก่อนหลัง  

2.  ต้องมีการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะจังหวัด สมุทรสาครยังขาดเส้นทางการ
ท่องเที่ยว ขณะจังหวัดอ่ืน ๆ ยังท าได้ และ จังหวัดสมุทรสาคร ก็อยู่ใกล้กรุงเทพฯ  ด้วย จึงควรท า
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบวันเดียว เส้นทางการท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญต้องพัฒนาให้ดีก่อน มาเที่ยวแล้วต้องต่อ
ยอดได้ ต้องมี 

3.  จังหวัดต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานจากส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และส่วน
องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 

4.  จังหวัดต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน เพราะคณะกรรมการชุมชนไ ม่ค่อยมีความรู้มากพอ พูดกันคิด
กันไป ไม่ได้ประโยชน์ ใช้ความคิดตนเองมาตัดสินใจ ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
กลางมาสอนหลักการคิดและสรุปแนวทางจากความคิดของคณะกรรมการชุมชนให้ชัดเจน 
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บทสัมภาษณ ์นพ. ชัยรัตน์  เวชพานิช สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ตามระบบการกระจายอ านาจและการบริหารงานราชการโดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยแต่ละกระทรวงจะมีการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการไปปฏิบัติ ผู้ว่าราชการจะ
เป็นศูนย์กลาง   จังหวัดสมุทรสาครมีการประชุมด้านการท่องเที่ยวแบบเป็นคร้ังคราว  และกรณีมี
การจัดงานเฉ พาะกิจ งานเทศกาลต่างๆ ที่เชิญหน่วยงาน ภาครัฐมาเกี่ยวข้องด้วย  ด้านโครงสร้าง
หน้าทีม่ีพร้อมอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ขาดคืออัตราก าลัง บุคลากร ทางหน่วยงานมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
เช่น กรณโีครงสร้างเดิมไม่มีก็สามารถปรับให้มี หรือส่วนใดไม่มีคุณภาพก็พัฒนาให้มีคุณภาพ 
 2.  ด้านบุคลากร ปัจจุบันบุคลากรหน่วยงานอ่ืนที่มีอยู่ถือว่ามีความรู้ และทักษะการท างาน
พอเพียงในงานหน้าที่ของตน  แต่เมื่อมองถึงบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวแล้วต้องยอมรับว่ายังไม่
เพียงพอ เพราะจะมีเพียงส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 3.  ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณให้ทั้งจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น แต่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวน่าจะสามารถขอได้เป็นพิเศษ 
เพราะปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวมีสูงมาก และถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่ท ารายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นงบประมาณในการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็นงบพิเศษที่
สามารถขอได้ไม่ยาก 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ หากประเมินจากผลงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันจะ
สามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมี เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้ส าเร็จได้ 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานรวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่มี สถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  เพราะส่วนที่เป็นเมือง
จะแออัดไปด้วนโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนคนเมือง อย่างโรงพยาบาลสมุทรสาคร มีคนไข้เป็น
อันดับหน่ึงในสิบ และจ านวนคน ไข้ก็มีจ านวน เพิ่มขึ้นทุกวัน แต่โรงพยาบาล มีพื้นที่ คับแคบ ทั้ง
สถานที่ให้บริการ ทั้งที่จอดรถ รวมถึงที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่  ส่วนส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาก็ไม่สามารถมีที่ท าการของตนเองได้ และ ททท.ก็ไม่ได้มาตั้งสาขาส านักงานในจังหวัด
สมุทรสาคร 
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 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ส าหรับหน่วยงานของภาครัฐการติดต่อสื่อสาร
และประสานงาน ถือเป็นขั้นตอนที่ของราชการ ซึ่งอาจจะสะดวกสบายหรือมีอุปสรรคบ้างก็ขึ้นอยู่
กับหน่วยงานที่มีการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ส าหรับการน านโยบายไปปฏิบัติ
ของหน่วยงานภาครัฐจะมีโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน การมอบหมายนโยบายมีความชัดเจน และ
มีการติดตามตรวจสอบ และตัวชี้วัด  ตามขั้นตอน แต่ปัจจัยที่จะท าให้เห็นถึง สมรรถนะขององค์กร  
คือการบริหารจัดการและบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะมีปัญหาด้านบุคลากรที่
ไม่เพียงพอ และความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวต่ า ผลจึงท าให้สมรรถนะขององค์กรต่ าไป
ด้วย 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะมีความแตกต่างกันในระดับผู้บริหารกับระดับปฏิบัติการ คือระดับ
ผู้บริหารจะเข้าใจถึงความรับผิดชอบ แต่ในระดับปฏิบัติการยังมีจุดอ่อน เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วน
ยังไม่มีความรับผิดชอบ แต่ในภาพรวมขององค์กรสามารถท างานให้ส าเร็จขึ้นมาได้ 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  ในภาครัฐจะเป็นปัญหาทางด้าน โครงสร้าง

ของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่ทราบจากการมาน าเสนอในที่ประชุม บ้าง ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นเร่ืองของกีฬา เสียส่วนมาก  ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเป็นเร่ืองงาน Event ไม่มียุทธศาสตร์
พัฒนาการท่องเที่ยว 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวนอกจากมีไม่เพียงพอ
แล้ว ยังมีปัญหาบุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แท้จริงด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะ
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีแต่บุคลากรทางด้านกีฬาเสียเป็นส่วนและ การสรรหาบุคลากร
เข้าท างาน ก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านค่าจ้าง การหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถยากมาก ด้วย
ข้อจ ากัดที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ท าให้บุคลากรมีทางเลือก ส่งผลให้การท างานอยู่ใน
ระยะสั้นเสียเป็นส่วนใหญ ่
 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ ภาพรวมจังหวัดสมุทรสาครจะได้รับงบประมาณ
ในจ านวนที่น้อยกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะภาระที่จังหวัดต้องรับภาระประชากรแฝง และ
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แรงงานต่างด้าวอีกจ านวนมาก ดังนั้นในงบประมาณทางด้านการท่องเที่ยวหากมีการจัดสรรตาม
หลักเกณฑ์ทั่วไปคงจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  คือการไม่มีงบประมาณ
ในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอ  อีกทั้งไม่ได้รับการสนับสนุน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากส่วนกลาง 
 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ท าให้ทุกหน่วยงาน
ไม่สามารถขยายการบริการได้ อย่างเช่นการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่สามารถ
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในเขตใจกลางเมืองได้ จึงแสดงให้เห็นถึง การไม่สามารถ มี
สถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะ 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ถือว่ายังมีน้อยไปในเร่ือง
การประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพราะว่า ยังไม่มีเวทีว่าจะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้
อย่างไร จะประชาสัมพันธ์กันอย่างไร นอกจากมี งาน Event จะจัดงานอะไรถึงได้มีการเรียกประชุม
กัน การท างานมีความซ้ าซ้อนในเร่ืองของการจัด 
 7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติการ  เมื่อมอง
ถึงด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว  ปัญหาและอุปสรรคที่
ส าคัญคือการที่บุคลากรมีความสามารถไม่ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบ เพราะไม่มีความรอบรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเพียงพอในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้ 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในปัญหาของระดับผู้ปฏิบัติ
มาจากที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในหน้าที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจ า 
เพราะบางคร้ังการให้ความร่วมมือและสนับสนุนดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถเบิก
จากงบประมาณส่วนไหนได้ ซึ่งหากจะให้ระดับปฏิบัติมีส่วนร่วมได้เต็มที่ จะต้องมีผู้รับผิดชอบ
งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 
 บทสัมภาษณ์ 
 ภาพรวมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร แบบบูรณา ในส่วนของ
สาธารณสุขจังหวัดได้ รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวง ว่าสาธารณสุขจะเกี่ยวข้องกับการ
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ท่องเที่ยว ได้อย่างไร ก็คือด้านการแพทย์  แพทย์ทางเลือก ซึ่งได้รับนโยบายมา และผู้ว่าราชการก็
เป็นอีกทางหนึ่งที่มอบนโยบาย ในระดับจังหวัด จากนั้นก็ มาบริหารจัดการงานกันอย่างไร แผนงาน  
ปฏิบัติงานอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 ส าหรับมุมมองด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ จะต้องมีการบูรณาการ
ทุกหน่วยงานของรัฐให้เข้ามาร่วมกัน คงไม่หวังว่าจะให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
หรือ ททท. รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เพราะการท่องเที่ยวเป็นจะมีผลกระทบต่อทุกหน่วยงาน ปัญหา
เร่ืองการท่องเที่ยว จังหวัดต้องศึกษาว่า สถานที่ท่องเที่ยวไหนควรพัฒนาและท าการประชาสัมพันธ์ 
ให้เพียงพอเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และจะต้องมีการบอกเส้นทางการท่องเที่ยวให้ชัดเจน 
การประชาสัมพันธ์กับสื่อในพื้นที่คิดว่ามีเพียงพอแล้ว แต่กับสื่อในส่วนกลางยังไม่มีเลย 

ประเด็นส าคัญองค์กรท้องถิ่น จะต้องมีนโยบายที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยว ในพื้นที่ของตนเองให้มากขึ้น โดยให้ คณะกรรมการชุมชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวตั้งแต่ในระดับของชุมชน และหากพัฒนาไปได้
จังหวัดควรจะต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดขึ้นมา เพื่อบูรณาการด้าน
การท่องเที่ยวในระดับต่อไป 
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บทสัมภาษณ ์นายอรรฆพล   สัจจาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร 

(แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร) 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่  มีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความ
เข้มแข็งในด้านองค์กรการท่องเที่ยว หน่วยงานอ่ืนๆ จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นงาน
รองของเขา ต้องปฏิบัติงานหลักก่อนซึ่งเป็นปกติ แต่ก็เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 
 2.  ด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรมีการสรรหาเข้ามาตามระเบียบโครงสร้างข้าราชการ 
แต่ในระดับลูกจ้าง ยังไม่ตอบสนองกับความต้องการของหน่วยงาน ด้านคุณภาพเรามีคุณภาพเพราะ
เป็นหน่วยงานเล็กแต่ก็ยังปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วง การท างานบุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้น 
และมีการฝึกอบรม พัฒนา ในเร่ืองต่างๆ ตลอด แรงจูงใจการท างานเช่น โบนัส ก็ไม่ได้มี เพราะ
หน่วยงานเราไม่ได้ขึ้นกับทางจังหวัด ซึ่งอยู่กับส่วนกลางซึ่งมีบ้างแต่น้อย และก็คงตัดออกจาก
ส่วนกลางแล้วเป็นส่วนกลุ่มภูมิภาค เป็นผู้จัดสรร 
 3.  ด้านงบประมาณ  ส่วนของส านักงาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้รับการจัดสรรจาก
ส่วนกลางที่มีความเพียงพอใช้ในหน่วยงาน หรืองานเฉพาะกิจมากกว่า แต่งบที่ใช้ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวยัง มีน้อยอยู่  แต่บางคร้ังก็สามารถของบประมาณจากกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดผ่าน
ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพชรบุรีได้บ้าง หรือบางคร้ังใช้งบประมาณของท้องถิ่นใน
การพัฒนาทางการท่องเที่ยว 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ คิดว่าส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาครมีความเพียงพอของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ เพราะได้รับมาจากส่วนกลาง มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้กับงาน แต่บางคร้ังจะไม่ค่อยทันสมัยเหมือนบริษัทเอกชน 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม คือจังหวัดสมุทรสาครไม่ มีศูนย์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีความจ าเป็นมาก ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว  พยายามผลักดันให้มีอยู่ แต่ปัญหาการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจยังไม่ ได้รับความสนใจ และควรจะมีกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวด้วย จะ
สามารถท าการเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ด้วย 
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 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีความ
ร่วมมือดี และหน่วยงานที่ร้องขอความช่วยเหลือก็ให้ความร่วมมือดี การท างานสอดคล้อง กลมกลืน
ไปด้วยกันได้ กิจกรรมที่ได้ด าเนินงานที่ออกมามีประสิทธิภาพในด้านสังคม แต่การพัฒนาไปสู่
รายได้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การท างานยังไม่มีความซ้ าซ้อน ไม่มีความขัดแย้ง 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ได้รับการสั่งการจากระดับสูง ใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ  มีการท างานชัดเจน แต่ติดปัญหาเร่ืองโครงสร้างองค์กร ระบบการ
ตรวจสอบผู้ตรวจสอบไม่ได้อยู่ในจังหวัดเรา แต่ผู้ใหญ่ในจังหวัดเราซึ่งควรจะตรวจสอบกลับไม่มี
อ านาจตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะมาจากส่วนกลางหรือไม่ก็หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ
กับการท างานที่นอกเหนือจากงานในส านักงาน 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีผู้
ปฏิบัติที่มี ความเข้มแข็ง ร่วมมือกันอย่างดี ระดับความร่วมมือในระดับปฏิบัติถือว่าสูง ระดับ
ความส าเร็จมีความส าเร็จ แต่ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จต้องลงลึกในเนื้องาน  ส่วนภาครัฐอ่ืนไม่
สามารถระบุได้ชัดเจน เพราะไม่ใช่หน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ การที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สมุทรสาครมีโครงสร้างการท างานระหว่างจังหวัดที่ต้องขึ้นตรงกับจังหวัดเพชรบุรี ไม่เป็นเอกเทศ  
ส่วนส านักงาน ททท. ที่มีขอบเขตหน้าที่คือด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดนั้น  ก็มีส านักงาน
สาขาอยู่สมุทรสงคราม  มองในแง่โครงสร้างไม่ได้ใหญ่มาก ก็ไม่จ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกจังหวัด ใน
การท างาน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นเจ้าภาพหลักตลอด  เร่ืองโครงสร้างส านักงานมีการ
แบ่งแยกอย่างชัดเจน 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร คือ การมีบุคลากรน้อยไม่สมดุลกับปริมาณงาน  แต่
ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ เมื่อมีภารกิจงานมากขึ้นทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไป 
โดยส่วนใหญ่ภายนอกจะมองว่าส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีความช านาญด้านการกีฬา
มากกว่าการท่องเที่ยว แท้จริงแล้วงานที่ได้รับมอบหมายด้านการท่องเที่ยวถึงจะไม่มีความช านาญ
แต่ก็ปฏิบัติงานและเรียนรู้จนช านาญ กว่า 10 ปีที่ดูแลเร่ืองการท่องเที่ยวท าให้ซึมซาบ เกิดความ
ช านาญมากขึ้น  



278 
 

 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ  คือการได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
น้อยมาก เพราะจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองอุตสาหกรรมจึงมีงบเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย
มาก และในการของบประมาณ ต้องขอผ่านทางส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัด เพชรบุรี  
ปัจจุบันจึงท าให้เกิดปัญหา เมื่อไม่สามารถตั้งงบเบิกจ่าย ของบเองได้ การท างานก็เกิดความติดขัด  
ส่วนงบของภูมิภาคคืองบของจังหวัดและงบจากท้องถิ่นก็จะมีหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดรับผิดชอบ 
และไม่ได้มีการบูรณาการใดๆ  
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ถ้าเป็นการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ ถือว่ามีความเพียงพอ แต่ถ้ามีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใหญ่ๆ ที่ส าคัญ จะมี
ปัญหาและอุปสรรค  
จึงแก้ไขโดยการใช้บริการผู้รับจ้าง ผลเสียคือขาดงบประมาณ ท าให้งานที่ได้มีคุณภาพต่ า บุคลากร
ในหน่วยงานไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติม 
 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ไม่สามารถให้ข้อมูล
หรือการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้  เพราะส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดไม่มีที่ท าการถาวรของตนเอง  
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะ
เป็นการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในหน่วยงานภาครัฐจะเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนภาคเอกชน
และประชาชนจะมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานในระดับปกต ิ
 7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ในส่วนของ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ และ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยมาก ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งในสมรรถนะขององค์กร 
 8.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในส่วนของส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะมีความเข้มแข็ง แต่บุคลากรมีไม่เพียงพอในบาง
กรณี ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ภาครัฐ จะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรเพราะถือว่างานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบรอง  
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 
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 บทสัมภาษณ์ 
 1.  การบูรณาการด้านโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร ทางจังหวัดสมุทรสาครควรมีคณะกรรมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวที่มีอ านาจ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 2.  การบูรณาการด้านบุคลากร ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครควร
เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยตรง และจังหวัดกับท้องถิ่นควรสนับสนุน
ด้านบุคลากรในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 3.  การบูรณาการด้านงบประมาณ  และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายมี
ความสะดวก ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดควรเป็นเอกเทศไม่ต้องขึ้นตรงกับส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ส่วนงบประมาณที่ใช้พัฒนาการท่องเที่ยวทางจังหวัดน่าจะ
ขอจากงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด หรืองบประมาณจากส่วนท้องถิ่น แล้วมาบูรณาการร่วมกัน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 4.  การบูรณาการด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ไม่มีความจ าเป็นมาก หากมี
งบประมาณในการด าเนินงานก็สามารถจัดหาจากที่อื่นได้  และยังสามารถใช้ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
วัสดุอุปกรณจ์ากหน่วยงานส่วนอื่นจากภาครัฐได้ 
 5.  การบูรณาการด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม จังหวัดต้องจัดหาสถานที่ใน
การสร้างศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายในตัวจังหวัด และควรมี
การขยายไปในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญด้วยก็จะเป็นการดี 
 6.  การบูรณาการด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน และด้านความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัติ  หากมีคณะกรรมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ก็จะสามารถแก้ปัญหา
ได้ เพราะคณะกรรมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัดจะเป็นตัวแทนที่มีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีการสื่อสารตามโครงสร้างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 7.  การบูรณาการสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  คณะกรรมการบูรณา
การด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด  ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน 
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บทสัมภาษณ ์นายอภิชิต   ประสบรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
  
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาเร่ืองการไม่มีหน่วยงานหลักในด้าน
การท่องเที่ยว เน่ืองจาก ส านักงาน ททท. อยู่ที่ จังหวัด สมุทรสงคราม คนที่รับผิ ดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวคือ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด   ก็เหมือนกับว่าน าครูพละมาดูเร่ืองการ
ท่องเที่ยว จึงไม่มีความช านาญ ต้องมีผู้ช านาญการจริง ๆ มาดูแล ควรจะแยกหน่วยงานให้ชัดเจน 
ททท.ควรมีอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่ควบรวมงาน
ท่องเที่ยวกับงานกีฬามาไว้ด้วยกัน ท าให้หาแกนหลักไม่เจอว่าจะเน้นจุดใดเป็นส าคัญ 
 2.  ด้านบุคลากร  ภาครัฐจะขาดบุคลากรที่มีความช านาญงาน จ านวนคนอาจจะมีเพียงพอ 
แต่คุณภาพบุคล ากรยังไม่เพียงพอ  ในด้านความรู้ความเอาใจใส่  ในส่วนของบุคลากรช านาญงาน 
เร่ืองสถานที่ตั้งนั้นมีอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องท าอะไรมาก อาจจะดูเร่ืองเส้นทางท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยง
กัน แต่บุคลากรเองต้องมีความรู้ความเอาใจใส่ที่จะท างาน การสรรหาบุคลากรน่าจะขัดแย้ง คนที่จะ
มาท างานในด้านนี้ควรจะเป็นคนพื้นที่ที่รู้จักพื้นที่ในจังหวัด หรืออาจจะเป็นคนนอกพื้นที่แต่มี
พื้นฐานในด้านการท่องเที่ยว ในการสรรหาอาจจะดูจากความอาวุโส หรือผลงาน ซึ่งอาจจะเก่งด้าน
กีฬา แต่ไม่เป็นด้านการท่องเที่ยวไม่ได้ตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยว  ส่วนบุคลากร
ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมจะเป็นคนในพื้นที่ เข้าใจพื้นที่ดี แต่อาจจะไม่มีเวลามากพอในการร่วมปฏิบัติ 
เพราะมีภารกิจหน้าที่มาก แต่หากมีโครงการส าคัญที่ต้องท าจะสามารถบริหารจัดการให้โครงการ
หรือกิจกรรมส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ด้านงบประมาณ การพัฒนาการท่องเที่ยวจะมาจากภาครัฐเกือบทั้งหมด แต่จะ เพียงพอ
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการ เสนอขอของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ ผู้ที่ท าหน้าที่ของบประมาณ ความ
ช านาญในการขอมากน้อยแค่ไหน งบประมาณการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวถ้าขออย่างมีเหตุผล 
ก็เท่าไรก็ได้ แต่ผู้ขออาจขอไม่เป็น เพราะอาจยังไม่รู้จักพื้นที่ดีพอ และจะประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างไรและไม่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนา และประเด็นที่ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเสนอ ของบประมาณเองไม่ได้โดยตรง แต่ ต้องไปขอผ่าน
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรีก็ท าให้เป็นปัญหา  ก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาน้อย 
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 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ดูจากการท างาน และผลงานแล้ว ท าให้เห็นว่า
ยังไม่ได้น าเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้อย่างเพียงพอ บุคลากรยังมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ไม่
สมบูรณพ์อ วัสดุอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนายังไม่เพียงพอ ยังมีน้อยเกินไป 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ในมุมมองส่วนตัวส าหรับด้านนี้ถือว่าไม่มี
ความเหมาะสมแทบทุกด้าน อย่างเช่น ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวก็ยังไม่มี  ข้อมูลออนไลน์ที่ท า
โดยหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงก็ไม่สมบูรณ์แบบ ที่ส าคัญส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีอาคารที่ท าการให้เป็นจุดศูนย์กลางได้ แม้กระทั่ง ททท. ที่
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวก็ไม่ได้ต้ังสาขาภายในจังหวัด แต่ต้องไปขึ้นกับ 
ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม  ด้วยเหตุผลทั้งหมดท าให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีความเหมาะสมด้านสถานที่ด าเนินการในด้านใดๆ เลย 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน จากการที่ได้ท างานร่วมกันกับภาครัฐจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าการติดต่อสื่อสารและประสานงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับส่วนกลาง ระดับ
จังหวัด ระดับท้องถิ่น ยังมีปัญหาอยู่ทุกขั้นตอน เพราะ ไม่มีการติดต่อประสานงาน ที่ จะเชื่อมโยง
หรือมีการบูรณาการการท างานกันเลย การประชาสัมพันธ์ไม่ดี การท างานยังไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่
เห็นการท างา น ที่เกิดความส าเร็จ  แม้แต่การประสานงานกับภาคเอกชนก็ยังมีปัญหาไม่สะดวก 
ดังนั้นไม่ต้องมองถึงการที่ภาคประชาชนมาติดต่อประสานงานกับภาครัฐ 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ หากมองภาพรวมสมรรถนะของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยว ยังมีสมรรถนะในระดับต่ า ซึ่งทาง ผู้ว่าราชการ เองอาจจะมี
ความต้องการที่จะส่งเสริม แต่เมื่อผู้บริหารที่ รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวแล้วยังไม่มีความสามารถ 
ก็เลยไม่อยากท า  ระดับผู้รับนโยบายก็อาจจะไม่ได้น านโยบายไปปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงานก็ยังไม่
ท างาน เพราะระดับบริหารยังไม่ด าเนินการ 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ภาครัฐจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ท าให้เกิด
ความล้มเหลว ผู้รับผิดชอบชัดเจนยังไม่มี ไม่มีเจ้าภาพ ยังไม่มีการประเมินและตรวจสอบประจ าปี  
ซึ่งท าให้ไม่ได้ดึงดูดใจในการท างาน  ผู้ปฏิบัติจึงไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร  ส่วนภาคเอกชนและ
ประชาชนจะให้ ความร่วมมือสนับสนุน ในส่วนที่เป็นกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ด้านนโยบายยังไม่มี 
เพราะภาคเอกชนจะเน้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
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บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  น่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในหน่วยงาน

ของภาครัฐมากกว่าที่จัดโครงสร้างที่รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวให้รวมอยู่กับการกีฬา ทั้งที่
จริงควรแยกกันให้ชัดเจน ส่วนภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด ไม่ว่าจะ
เป็นสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมร้านอาหาร เป็นต้น จะไม่มี
ปัญหาเร่ืองโครงสร้างเพราะมีการท างานแบบบูรณาการในองค์กรอยู่แล้ว และจะมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อต่อยอดจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐ 

2.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านบุคลากร ถ้าเป็นในส่วนของภาครัฐปัญหาและอุปสรรค ด้าน
บุคลากร คือ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวโดยตรงในจังหวัดไม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอ และไม่ใช่คนพื้นที่รวมถึงไม่มีพื้นฐานทางการท่องเที่ยว หน่วยงานที่ท าการประชาสัมพันธ์
และการตลาดด้านการท่องเที่ยวก็ไม่มีอยู่ในพื้นที่ ส่วนบุคลากรหน่วยงานภาคเอกชนจะมีหน้าที่ใน
สังคมมาก รวมทั้งมีภารกิจทางธุรกิจตัวเอง และจะให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมเท่านั้น แต่
ไม่ได้มีโครงการที่พัฒนาอย่างชัดเจน 

3.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณ  ประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือการได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางในจ านวนที่น้อย สาเหตุอาจมาจากผู้ของบประมาณไม่มีความเชี่ยวชาญ 
และการที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครต้องเสนอ ของบประมาณ เองไม่ได้
โดยตรง แต่ ต้องไปขอผ่าน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี  งบในการ
ประชาสัมพันธ์และท าการตลาดการท่องเที่ยวก็ขึ้นอยู่กับ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม จึง
สรุปได้ว่างบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรให้โดยตรง จะเป็นปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะไม่สามารถด าเนินการจัดขอได้โดยตรง 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ในส่วนของส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ปัญหาที่ส าคัญคือ การมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  
และเทคโนโลยี สมัยใหม่ไม่เพียงพอในการท างาน รวมทั้งบุคลากรไม่ได้รับการฝึกฝนให้มีความ
เชี่ยวชาญในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  รวมถึงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วน ททท. 
ไม่ทราบข้อมูล เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  สรุปโดยภาพรวมผลที่
เกิดจากปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือการที่ไม่สามารถท าการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครได้ทั้งด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและการท าการประชาสัมพันธ์ การท าการตลาดให้จังหวัดสมุทรสาครยกระดับเป็นเมือง
ท่องเที่ยวตามที่วิสัยทัศน์ตั้งไว้ว่า “เป็นเมืองท่องเที่ยวทางเลือกใหม่” 
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6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ในส่วนของภาครัฐด้วยกัน
คงจะเป็นเพราะการสังกัดคนละส่วนงานเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง
ทั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและ ททท. ต่างก็ขึ้นกับส่วนกลาง ทางจังหวัดคงมีปัญหา
ในการสั่งการให้ทั้งสองหน่วยงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด แต่ใน
ส่วนการประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน จะเป็นปัญหาขั้นตอนและ
กระบวนการที่แตกต่างกัน ซึ่งสุดท้ายภาคเอกชนและภาคประชาชน จะรู้สึกว่าจะต้องด าเนินการ
ตามกระบวนการขั้นตอนของภาครัฐทั้งหมด แม้แต่บางคร้ังโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เป็นเจ้าของรวมทั้งงบประมาณ เพียงแต่เชิญภาครัฐมาร่วมด้วย ก็ยังต้องท าตาม
ขั้นตอนที่แสนยุ่งยากของภาครัฐทั้งหมด 

7.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  มาจาก
บุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับการที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอ และไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน จึงท าให้มี สมรรถนะ
ขององค์กรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ า 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในส่วนของภาครัฐปัญหา
และอุปสรรคอยู่ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความส าคัญกับนโยบาย และ
ระดับปฏิบัติการจะให้ความส าคัญกับการมีเงินสนับสนุน ส่วนปัญหาและอุปสรรค ด้านความ
ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในภาคเอกชน เป็นเพราะภาคเอกชนไม่มีนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน มีแต่นโยบายส่งเสริมเท่านั้น 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  การบูรณาการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะต้องมีองค์กรรับผิดชอบ ให้ชัดเจน 

ต้องมีเจ้าภาพที่จะเป็นผู้น าในการมาบูรณาการร่วมกัน และท างานเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ส ารวจ
ความต้องการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวสิ่งที่มีและสิ่งที่ขาดเพื่อการพัฒนา วันนี้ การท างาน
ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีเจ้าภาพ และการท างานของส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาควรจะต้องแยกออกจากกัน ถึงจะท างานได้ เพราะไม่ฉะนั้นการท างานจะสับสน 
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2.  การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นสิ่งส าคัญ ความเป็นมาของจังหวัด
สมุทรสาครค่อนข้างรู้จักยาก ทุกวันน้ีก็เหมือนเดิมคนจะรู้จักแต่มหาชัย แต่ถ้าถามว่ามหาชัยมีที่ไหน
น่าเที่ยวก็นึกภาพไม่ออก พอที่จะนึกออกก็คือเรามีตลาดทะเลไทย ที่จ าหน่ายสินค้าอาหารทะเลและ
มีผลไม้บ้าง ดังนั้นจะท าอย่างไรให้จังหวัดสมุทรสาครมีสัญลักษณ์ หรือ Branding ทางการท่องเที่ยว 

3.  จังหวัดสมุทรสาครเป็นประตูลงสู่ภาคใต้ ต้องท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางลงสู่
ภาคใต้สามารถแวะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร   
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บทสัมภาษณ ์นายคณาวิช   ฆังนิมิตร เจ้าของบริษัท วนาทัวร์ จ ากัด 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์  
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ในปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร ภาครัฐมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กับส านักงาน ททท. ส่วนภาคเอกชนมีองค์กร
ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร และหอการค้า
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น  
 2.  ด้านบุคลากร ตามโครงสร้างในการท าการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด และ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม 
จะมีบุคลากรตามโครงสร้างหน้าที่ ส่วนภาคเอกชนมีบุคลากรของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร ชมรมร้านอาหาร และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครที่เข้าร่วมกับภาครัฐในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 3.  ด้านงบประมาณ  การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครงบประมาณทั้งหมด
จะได้รับจากภาครัฐทั้งจากส่วนกลาง จากจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้จัดสรร
ผ่านหน่วยงานของตนเอง 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ส าหรับหน่วยงานภาครัฐอย่างส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยังมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย
เกินไป เห็นแต่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมทางด้านการกีฬามากกว่า ส่วน ททท. 
ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ไม่ทราบข้อมูลเพราะอยู่ไกล ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสได้  
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม พบว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ไม่มีความเหมาะสมในด้าน สถานที่ด าเนินการ  อย่างการ ไม่มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว หรือการ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มีอาคารที่ท าการของตนเอง ต้องใช้ค่ายลูกเสือ ประชาชน
ไม่รับรู้ว่ามีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในจังหวัดน้ีด้วย และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การ
ที่ ททท.  ไม่มีส านักงานสาขาอยู่ในจังหวัด จึงมีปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดมาโดย
ตลอด 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน การติดต่อ  สื่อสารและประสานงา นกับภาครัฐ
มีความยุ่งยาก  ขั้นตอนของการท างาน มากมายไม่ชัดเจน  แตกต่างจากการ ติดต่อสื่อสารและ
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ประสานงานกับภาคเอกชนอย่างมาก  ที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมาย รวมทั้ง ไม่มีความซ้ าซ้อน
ใดๆ การด าเนินการรวดเร็ว 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะขององค์กรภาครัฐในที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ยังมีสมรรถนะของการ น านโยบายไปปฏิบัติ ไม่เข้มเพียงพอ ซึ่งจะต้องมี
การตรวจสอบ และการเสริมแรง เพื่อให้ทุกคนต้องมีความร่วมมื อมากกว่านี้ แต่ในวันน้ีหน่วยงาน
เหล่านั้นจะดูเหมือนมีความพร้อม แต่ถ้าถามมาก็ตอบได้ ถ้าสั่งมาก็ท าได้ แต่ทั้งนี้ยังไม่มี ผลงาน
อะไร  อะไรที่ส าเร็จ หรือแสดงถึงความมีสมรรถนะที่เข้มแข็งขององค์กรในการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในภาครัฐผู้ปฏิบัติจะให้ความร่วมมือไม่ค่อย
ดี เพราะไม่ได้เกิดจากใจที่อยากจะสนับสนุน แต่จะท าตามค าสั่งของผู้บริหาร ให้ความร่วมมือแบบ
ผ่านไปที ส่วนภาคเอกชนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนดีทั้งการปฏิบัติและงบประมาณ 
 

 2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1. ปัญหาและอุปสรรค ด้านโครงสร้างหน้าที่  ที่พบในปัจจุบัน จะเป็นปัญหาและอุปสรรค

ของภาครัฐที่ส านักงาน ททท. ที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้จังหวัดสมุทรสาคร แต่
ส านักงานต้ังอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็มีโครงสร้าง
รวมอยู่กับการกีฬา ทั้งที่จริงควรแยกกันให้ชัดเจน ส่วนภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว หอการค้า ชมรมร้านอาหาร เป็นต้น จะไม่มีปัญหาเร่ืองโครงสร้างเพราะมีการท างานแบบ
บูรณาการในองค์กรอยู่แล้ว 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ในส่วนของภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรค ด้านบุคลากร 
คือ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรงมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ เพราะ
เป็นบุคลากรที่มาจากการกีฬา หน่วยงานที่ท าการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
คือ ส านักงาน ททท. ก็ไม่มีส านักงานอยู่ในจังหวัด ส่วนบุคลากรหน่วยงานภาคเอกชนจะมีหน้าที่ใน
สังคมมาก รวมทั้งมีภารกิจทางธุรกิจตัวเอง และจะให้การสนับสนุนเพียงการส่งเสริมเท่านั้น แต่ไม่
มีโครงการในการพัฒนา 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ คือ การที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับงบประมาณจาก
ราชการทุกภาคส่วนในจ านวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ได้มาก็
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ไม่ได้บูรณาการด้วยกัน ต่างคนต่างท าต่างคนต่างใช้ ท าให้งบประมาณที่ได้มาแตกกระจัดกระจาย 
ไม่สามารถน ามาพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรได้เลย 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดปัญหาที่ส าคัญคือ การมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  และ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ไม่เพียงพอในการท างาน รวมทั้งบุคลากรไม่ได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สาเหตุอาจจะเพราะไม่มีความรู้
ความสามารถ จึงไม่ให้ความส าคัญ 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม คงเป็นเพราะหน่วยงาน
เหล่านั้นไม่ให้ความส าคัญกับจังหวัดสมุทรสาคร เพราะอาจจะมองว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ดังนั้นไม่มีความจ าเป้นในการที่จะต้องให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  จะเกิดขึ้นเฉพาะในที่ต้อง
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับภาครัฐ ที่จะต้องใช้ขั้นตอนและเวลานานมาก จนบางคร้ังทาง
ภาคเอกชนจัดงานหรือจัดกิจกรรมเสร็จไป แต่ขั้นตอนของภาครัฐยังไม่ได้ให้ค าตอบอะไรเลย ส่วน
ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับภาคเอกชนไม่มีปัญหาใดๆ 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ทั้งนี้จะขึ้นกับ
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรน้ัน อย่างเช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาครมี
สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติไม่เพียงพอ เพราะบุคลากรมีพื้นฐานมาจากด้านกีฬา
และยังขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยว ส่วน ททท. ส านักงานสาขาจังหวัด
สมุทรสงคราม แม้บุคลากรจะมีความรู้ความสามารถเพียงพอ แต่การที่มีบุคลากรไม่เพียงพอก็ท าให้
สมรรถนะขององค์กรลดต่ าลงมาได้เช่นกัน 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ การที่ระดับปฏิบัติให้ความ
ร่วมมือไม่ค่อยดี อาจมาจากการสั่งงานที่ไม่ชัดเจน หรือการไม่สนใจงานของหัวหน้างาน ท าให้
ระดับผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรับผิดชอบตามมา ส่วนในภาคเอกชนไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 
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บทสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีการ บูรณาการ  จะต้องให้

ความส าคัญกับประเด็นต่อไปนี้ 
1.  การบูรณาการผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยว เช่น  ถ้าเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์ก็

ต้องมีวัฒนธรรมจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าเที่ยวทางทะเลก็ต้องมปีระมงจังหวัด หรือด้านสุขลักษณะ
ทางอาหารก็ต้องมีสาธารณสุขเข้ามา ดูแล คือทุกอย่างตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เชิญมาเป็น
องค์คณะกรรมการ 

2.  สมุทรสาครมีแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอ ถ้าเที่ยวในแค่1วัน แต่ได้มีความเสื่อมโทรมไป
ตามกาลเวลา พื้นที่หรือเจ้าของท้องถิ่นเองก็ต้องปรับตัวให้เป็นที่รองรับกับคนที่มา นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวจงัหวัดสมุทรสาครมีไม่มาก เพราะว่าเป้าหมายของจริงๆ แล้วจะอยู่รอบๆ ข้าง เช่น อัมพวา 
สมุทรสงคราม ชะอ าเพชรบุรี หรือหัวหินประจวบคีรีขันธ์  
  3.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ ท้องถิ่น ปัจจุบันมีการปรับตัวดีขึ้นเพราะ  
ว่าการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ไม่ต้องลงทุนเลย เป็นธรรมชาติเป็นส่วนที่ท าให้เค้ามีรายได้เกิดขึ้น และ
ตรงนี้ถ้ามีการตอกย้ าหรือมีการประชุมสัมมนาหรือพูดคุยกันบ่อยๆ ทั้งหน่วยราชการและเอกชน  
เชื่อว่าไปได้สวยมากเลย 

4.  การประชาสัมพันธ์ไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ก่อนอ่ืนต้อง ให้ท้องถิ่นดูแลของตัวเอง มีแหล่ง
ท่องเที่ยว อะไรที่จะน า เสนอให้กับนักท่องเที่ยว ควรมีการท าข้อมูลประวัติความเป็นมา ภูมิทัศน์
ต่างๆควรที่จะปรับ ให้เข้าระดับที่เรียกว่าสะดุดตา ให้มีความสะอาดหน่อย ด้านมัคคุเทศก์ประจ า
ท้องถิ่นต้องมีความรู้ เยาวชนในท้องถิ่น ต้อง มีการฝึกฝนไว้  และควรเตรียมไว้เป็น 3 รุ่น ทั้งน้อย 
กลาง และใหญ่ เพื่อมาทดแทนกัน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังขาดช่วงอยู่แต่ไม่ถึงกับหมดไป มี
การประชาสัมพันธ์อยู่ไม่มาก อยู่ที่สมาคมการท่องเที่ยวว่าจะกระตุ้นไปสู่ภาวะทั่วโลกไหม การ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดต้องกระตุ้นให้ท างานอย่างต่อเน่ือง ข้อมูลข่าวสารพอมีบ้างแต่ผล ด าเนินการ
ย้ าอยู่ที่เดิม สื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการท่องเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์ เฉพาะกิจ พอจะมี
งานสักอย่างหนึ่งถึงจะท ากัน ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง จริงๆ  แล้วถ้ามีหน่วยราชการ 
หน่วยเอกชน แล้วก็หน่วยท้องถิ่น เข้ามา จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์ไปได้ดี 

5.  การประชุมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจั งหวัดสมุทรสาคร แทบจะไม่มีเลย อยากให้ มี
คณะกรรมการการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดที่ประกอบด้วย  หน่วยราชการคือการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเอกชนมีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร  หอ การค้า จังหวัดสมุทรสาคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามาเป็นองค์
คณะกรรมการ และมีการประชุมร่วมอย่างน้อย 3 เดือนคร้ัง ถ้าที่ดีต้องมีการประชุมเดือนละคร้ัง                 
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บทสัมภาษณ ์นายสุทิน   ชาวปากน้ า รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ผังโครงสร้างในการท างานด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐจังหวัด
สมุทรสาครยังไม่ดีพอ ยังไม่มีเป้าหมาย ในการท างาน  เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรสงครามที่มี
การประชาสัมพันธ์สูงมาก ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก  ททท. มีส านักสาขา
อยู่ที่สมุทรสงครามด้วย  จึงส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรสงคราม มาก กว่า จังหวัดสมุทรสาคร 
ภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรสงครามก็มีศักยภาพสูงกว่าภาคเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร เพราะจังหวัด
เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง 
 2.  ด้านบุคลากร ส าหรับบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
เท่าที่มี คือ บุคลากรของ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด  ส่วนบุคลากร ททท. ไม่มีเลย 
เพราะส านักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม บุคลากรของ ททท. จึงไม่ค่อยให้ความสนใจใน
การมาท าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนบุคลากรของ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะไม่มีความรู้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แต่มีความช านาญด้านการกีฬา
เพราะมาจากกรมพละศึกษา ส าหรับบุคลากรภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
อย่างจริงจัง ก็มีแต่สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
 3.  ด้านงบประมาณ จังหวัดสมุทรสาครได้รับงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก
ส่วนกลางที่ผ่านให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ส่วนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์
ก็ได้ผ่าน ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม และยังมีงบสนับสนุนจากยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้ง
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งงบประมาณทั้งหมดเป็นงบจากภาครัฐทั้งสิ้น 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดที่เป็น
ผู้รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรงคงมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่สามารถด าเนินการได้ 
แต่คงไม่ดีเท่าไหร่  เทคโนโลยี การบริการด้านการท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอ  ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม จะมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่พร้อมเพรียงและทันสมัย แต่ไม่ได้ใช้ให้
เป็นประโยชน์กับจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ภาคเอกชนจะไม่
เน้นในด้านน้ี เพราะจะใช้วิธีการจ้างท า 
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 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม จังหวัดสมุทรสาครไม่มีความเหมาะสมใน
ด้านการมีสถานที่ด าเนินการ คือถ้ามองในด้านแหล่งท่องเที่ยวพบว่า มีความเสื่อมโทรม ต้องมีการ
พัฒนา เพราะโดยปกติต้องมีการเสื่อมโทรมอยู่แล้วต้องท าการปรับปรุงอยู่เร่ือย ๆ และถ้ามองใน
ด้านการบริหารจัดการและ การอ านวยความสะดวก พบว่าจังหวัดสมุทรสาครไม่มี ศูนย์ให้บริการ
ข้อมูลแก่นักท่องเ ที่ยวสักแห่งเดียว และไม่มีส านักงาน ททท. ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทั้ง
สองอย่างถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัด 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ถ้าเป็นการติดต่อและประสานงานกับภาครัฐ
จะมีปัญหา ยังมีการขัดแย้งในขั้นตอนหลายด้าน ซึ่งไม่ตอบสนองในการท างานบูรณาการ ส่วน การ
ติดต่อ สื่อสารและประสานงาน ภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่มีปัญหา ทุกขั้นตอนสามารถปรับ
รูปแบบและความยืดหยุ่นได้ดีกว่าภาครัฐ 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ จะมีความแตกต่างระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน คือ ภาครัฐจะมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ดังน้ันสมรรถนะขององค์กรจะอยู่ที่
บุคลากรว่ามีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหน ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนจะไม่ให้ความส าคัญ
กับโครงสร้างการบริหารมากนัก แต่จะเน้นที่ความส าเร็จในการท างาน 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในหน่วยงานภาครัฐมีความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัติ ที่ไม่ค่อยดี เพราะท างานแบบให้เสร็จไปที่ แต่ถ้ามีเม็ดเงินสนับสนุนจะช่วยให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในภาครัฐดีขึ้น แต่ผู้บริหารภาครัฐให้ความชื่นชมกับ ความร่วมมือ
สนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ของภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ให้ ความร่วมมือสนับสนุน เป็นอย่างดี 
ทั้งของผู้ปฏิบัติ และงบประมาณในการสนับสนุนในกิจกรรม  

 
2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ จังหวัดสมุทรสาครมีโครงสร้างในการท างาน

ด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ไม่ดีพอ ททท. ก็ไม่มีส านักสาขาตั้งอยู่ในพื้นที่ จึงแทบไม่มีการท า
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเลย ส่วน ส านักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร ก็ต้องขึ้นกับ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี อุปสรรคในการ
ของบประมาณจึงมีสูงมาก 
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2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร จังหวัดสมุทรสาครยังมีบุคลากรที่มีความสามารถไม่
เพียงพอส าหรับในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด บุคลากรของภาครัฐคือ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดก็มีไม่พอ ททท. ก็ไม่ให้ความส าคัญ ภาคเอกชนแม้จะให้การสนับสนุน
เต็มที่ แต่จะเป็นในรูปแบบงบประมาณเสียมากกว่า เน่ืองจากบุคลากรไม่มีเวลาในการลงไปสู่
ภาคปฏิบัติ เพราะต้องดูแลแลกิจการแลธุรกิจของตนเองเป็นหลัก 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ ปัญหาส าคัญที่สุดคือจังหวัดสมุทรสาครได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจากส่วนกลางน้อยมาก ทั้งที่จังหวัดมีการจัดเก็บภาษีได้มากเป็น
อันดับต้นๆ ของประเทศ และงบประมาณที่จัดสรรให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีน้อย
มาก เพียงพอแค่การบริหารจัดการภายในส านักงานเท่านั้น งบลงทุนแทบไม่มี ส่วนงบประมาณใน
การประชาสัมพันธ์ที่จัดสรรผ่าน ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามแบบรวมมาทั้งหมด ททท. 
ส านักงานสาขาสมุทรสงครามก็จัดสรรมาให้จังหวัดสมุทรสาครน้อยกว่าทุกจังหวัดที่ดูแล เพราะ
มองว่าแข่งขันกับจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดนครปฐมไม่ได้ 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  จะเป็นปัญหาในหน่วยงาน
ภาครัฐที่มี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ หรือไม่มีความทันสมัย เน่ืองจากไม่
สามารถจัดซื้อได้ เพราะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาน้อย และเมื่อ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอทั้งจ านวนและไม่พร้อมในความทันสมัย ผลการปฏฺบัติงานจึงออกมาไม่ดีไม่ได้
คุณภาพ 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คือการที่ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดไม่สามารถเสนอของบประมาณจากส่วนกลางมาได้อย่างเพียงพอส าหรับ
การบริหารจัดการและการลงทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยว กับอีกประเด็นหน่ึง คือไม่มีส านักงาน 
ททท. อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงไม่ได้สนใจในการท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว หรือการจัดสร้างศูนย์ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 

6.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  คือระบบขั้นตอนและ
กระบวนที่แตกต่างกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนกับภาครัฐด้วย เพราะ
ขั้นตอนการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ภาครัฐจะยุ่งยากและไม่หยืดหยุ่น ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนจึงรู้สึกว่าถูกภาครัฐเอาเปรียบ 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ถ้าหากจะวัด
ประเมินสมรรถนะจากคุณภาพของบุคลากรว่ามีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่ ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรงของจังหวัดสมุทรสาคร
ถือได้ว่ามีสมรรถนะขององค์ที่ต่ ามาก เพราะบุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
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เร่ืองการท่องเที่ยว ส่วนภาคเอกชนกับภาคประชาชนมีสมรรถนะที่ดี เพราะใช้งบประมาณผลักดัน
ให้การท างานส าเร็จได้ 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  เกิดจากการที่ ผู้ปฏิบัติของ
ภาครัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือ และท างานแบบให้เสร็จไปที ไม่มีความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกัน ขณะที่ภาคเอกชนจะให้ ความร่วมมือสนับสนุน ทั้งงบประมาณและการปฏิบัติ จึงท าให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความรู้สึกไม่ดีต่อระดับผู้ปฏิบัติการภาครัฐ 

 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  จะต้องมีการบูรณาการเส้นทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไป

ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก เช่น เส้นทาง ศาลพันท้ายนรสิงห์  วัดโกรกกราก ศาลเจ้าแม่กวนอิมฯ วัด
ช่องลม เป็นต้น 

2.  พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือชมปลาโลมา ปลาวาฬ การเลี้ยงหอยแมลงภู่ หรือชม
ความสมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่งที่ได้รับการฟื้นฟู โดยการสร้างเขื่อนไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
และมีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารให้กับสัตว์น้ า 

3. จังหวัดสมุทรสาครควรต้องมีคณะกรรมการการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน และต้องมีการ
ประชุมเดือนละคร้ัง ในการวางแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการการท่องเที่ยว 
จังหวัดสมุทรสาครต้องมีอ านาจในการ ของบประมาณและวางแผนงานเพี่อให้บูรณาการ ซึ่งจะท า
ให้สมุทรสาครสามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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บทสัมภาษณ ์นายจุลภัทร   แสงจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 

1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ภาครัฐจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
มีทั้งหน่วยงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปัจจุบันส านักงานท่องเที่ยวและกีฬามาจาก
ส่วนกลาง ซึ่งมีความแตกต่างกัน ถ้าเป็นการบริหารระดับภูมิภาคจะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการ แต่ถ้า
เป็นส่วนกลางจะขึ้นตรงกับอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชา ททท. ก็เช่นกัน เป็นหน่วยงานของส่วนกลาง  
ที่รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 2.  ด้านบุคลากร บุคลากรน่าจะเพียงพอแล้ว เพราะเป็นบุคลากรตามโครงสร้างของ
ราชการแต่บุคลากรภาคเอกชนและภาคประชาชนยังมีน้อย ความร่วมมือก็มีน้อยยังเห็นภาพไม่
ชัดเจน 
 3.  ด้านงบประมาณเป็นงบประมาณจากภาครัฐที่มีจากทั้งส่วนกลางที่ผ่านมายังหน่วยงาน
หลัก อย่างส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด งบประมาณจากภูมิภาค คืองบจังหวัด และจาก
ท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  มีตามโครงสร้างของหน่วยงานหลักที่รับผิด  
ชอบการท่องเที่ยว และขึ้นอยู่กับการจัดสรรจากส่วนสังกัด หรือจากงบประมาณที่ได้รับ 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ด้านน้ีคงต้องมอง 2 ประเด็น ประเด็นแรก
คือการมองถึงสถานที่ท างานของหน่วยงานหลักอย่างส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ 
ททท. ซึ่งยังมีโครงสร้างสถานที่ไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ประเด็นที่
สอง คือ ความเหมาะสมของศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ที่ทางจังหวัดพยายามที่จะให้มี แต่ยังไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะติดขัดปัญหาในเร่ืองสถานที่ก่อสร้าง 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในภาครัฐเป็นการติดต่อสื่อสารและประสาน  
งานตามระบบโครงสร้างราชการ ซึ่งมีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่าง
สังกัด และยังมีการติดต่อสื่อสารกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งเป็นไปตามปกติ 
 7. ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ยังไม่ชัดเจน  เพราะยังไม่มีเจ้าภาพ
หลักในการปฏิบัติ ขณะที่ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีบุคลากรที่มาจากพละศึกษาเป็นหลัก 
ส่วน ททท. มีความรับผิดชอบหลายจังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 
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 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ด้านน้ีภาครัฐจะมีโครงสร้างหน้าที่และความ
รับ ผิดชอบที่ชัดเจน มีทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานจะปฏิบัติไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ เป็นการบริหารหรือการตั้งงบประมาณของ 

ส านักงานการท่องเที่ยว ในการก าหนดนโยบาย รวม หรือแผนงานการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าฯ ไม่
สามารถจะท าได้ เพราะไม่ได้ขึ้นตรงกับจังหวัด ทั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แต่
หน่วยงานนี้ก็ไม่สามารถมาบูรณาการร่วมกันได้ นับเป็นอุปสรรคของการด าเนินงานได้ยากล าบาก 
เพราะไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ แม้แต่ ททท. ก็เช่นกัน เป็นหน่วยงานของส่วนกลาง 
และไม่มีส านักงานในสมุทรสาครเช่นกัน การก าหนดนโยบายใ ห้สอดคล้องกับพื้นที่หรืออ่ืนๆ หรือ
บูรณาการ ท าได้ยากล าบาก เพราะไม่ช านาญพื้นที่ และไม่สามารถก าหนดนโยบายให้สอดคล้องได้ 

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร เป็นการด าเนินงานด้านนโยบาย และการบูรณาการยัง
ไม่ชัดเจน เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานหลักอย่างเช่นส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือ 
ททท. ส านักงานสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม  ไม่ได้ขึ้นตรงกับผู้ว่า จึงไม่สามารถสั่งการหรือ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ 

3.  ปัญหาและอุปสรรคงบประมาณการท่องเที่ยวกับรายได้ที่เข้ามายัง คงมีความไม่ชัดเจน 
งบประมาณพัฒนาการท่องเที่ยวคงจะมีไม่มาก แต่รายได้จากการท่องเที่ยว คิดว่ามีมากมหาศาลแน่ 
แต่หน่วยงานทั้งหมดไม่บูรณาการกันในด้านงบประมาณ การพัฒนา  ซึ่งหน่วยงานหลักกลับไม่
สามารถขับเคลื่อนด้านงบประมาณได้ 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ คือการยังไม่เพียงพอยังมีน้อยเกินไป รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ด้วยก็ยังไม่พร้อม และที่มีก็ไม่ทันสมัย 
 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คือ การไม่มีความพร้อม
ของหน่วยงานหลัก อย่างเช่น ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มีอาคารส านักงาน ต้องใช้ค่าย
ลูกเสือจังหวัดเป็นที่ท าการ ททท. ไม่มีส านักงานในสมุทรสาคร แต่เป็น ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงครามที่เข้ามาดูแลการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ส าหรับศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจังหวัดมีแค่ช่องทางคือ เว็บไซด์ และโทรศัพท์ จะท าอย่างไรที่ตอบโต้กลับไปกลับมาได้ 
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ต้องพัฒนาขึ้นมา ส่วนแรกคือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อีกส่วนหน่ึงคือเว็บไซด์ นักท่องเที่ยว
สามารถหาข้อมูล และสามารถสื่อสาร 2 ทางได้ 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ยังมีอีกมาก เพราะการที่ไม่
มีเจ้าภาพด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ไม่สามารถที่จะวางโครงข่ายการประสานงานได้ การท่องเที่ยว
แค่ไปฝากไว้ ไม่สามารถท าให้เกิดความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพในการท างานได้  หน่วยงาน
ภาครัฐจะมีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่คนละสังกัด 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ จะมีอยู่ในระดับ
พอสมควร เพราะการที่บุคลากรมาจากพละศึกษาจึงมีความช านาญด้านกีฬามากกว่าด้านการ
ท่องเที่ยวขณะที่ ททท. ก็ไม่น่าจะมีก าลังเพียงพอในการรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัดได้ จึงท าให้
สมรรถนะในภาพรวมลดต่ าลงไปได้ ปัญหาคือไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน ผมเชื่อแน่ว่าองค์กรส่วน
ท้องถิ่นเองมีความพร้อมแน่นอน แต่ละองค์สามารถท าได้ แต่ภาพรวมของการบูรณาการมันยังไม่
เกิด ผู้ว่าราชการสั่งการคนเดียวไม่ได้ ต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจน และมีบทบาทมากกว่านี้ และให้เอกชน
เข้ามาช่วย 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ส่วนภาครัฐถ้าเป็นงานตาม
หน้าที่ปกติจะไม่มีปัญหาความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ แต่ถ้านอกเหนือจาก นั้นก็ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่เข้ามาสนับสนุน เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
ในการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถ ต้องมอง

ภาพรวมจากทุกประเด็นที่พูดมา ซึ่งการบูรณการควรจะมองในด้านโยบายและด้านปฏิบัติร่วมกัน
โดยต้องมีเจ้าภาพซึ่งอยู่ในพื้นที่ เจ้าภาพต้องมีวิสัยทัศน์ นโยบายเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถบูรณาการนโยบายและงบประมาณได้ ถ้าท าได้การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาครจะไปได้อย่างราบรื่น ต้องมีเจ้าภาพเพื่อบูรณาการองค์กรร่วมกันซึ่งผมว่ามีความพร้อม
อยู่แล้ว เมื่อมีเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุนจะเป็นตัวขับเคลื่อนท าให้การท่องเที่ยวไปได้อย่าง
สวยงาม เพราะเราพร้อมทุกอย่างอยู่แล้ว ที่ผ่านมา สมุทรสาครไม่ได้หวังผลจริงจังในด้านการ
ท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันก็พยายามผลักดันการท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง ต้องมีความพร้อมในการต้อนรับ
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นักท่องเที่ยว สิ่งที่ขาดคือความสะดวกสบายด้านการท่องเที่ยว เช่น การคมนาคม ขยะ ยังเป็นปัญหา
ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่อยากจะมาในพื้นที่สกปรกแน่นอน เร่ืองแรงงานต่างด้าวจะเป็น
จุดเด่นมากกว่าเพราะเราอยู่อย่างสงบ ไม่มีแรงงานต่างด้าวมาท าให้เกิดอาชญากรรม 

คณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  จะเร่ิมได้คือต้องมีหน่วยงานหลักก่อน ชุมชนจะมี
ส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว ถ้าชุมชนไม่ร่วมมือ การท่องเที่ยวก็เกิดไม่ได้ ต้องเป็นเจ้า
บ้านที่ดีในการส่งเสริม และพัฒนา การท่องเที่ยว เร่ิมจาก หน่วยงาน ภาค รัฐและท้องถิ่นจะเป็น
หน่วยงานหลัก แต่การบูรณาการทุกส่วนยังไม่ชัดเจน เกี่ยวกับด้าน ที่พัก ยังไม่เพียงพอ จังหวัด
สมุทรสาครอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ควรจะเน้นการท่องเที่ยวแบบ One day trip บางคนที่อยากจะพักค้าง
คืน ก็ให้พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีมาก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ เร่ิมดี
ขึ้นแล้ว หลังจากจังหวัดเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่าช่องทีวีที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
สมุทรสาครจะเพิ่มมากขึ้น เพราะ Out Source ของเราค่อนข้างกว้าง และท าให้คนรู้จักสมุทรสาคร
มากขึ้น แต่เราต้องท าการประเมินให้มากกว่านี้ ตัวเลขนั้นเป็นเท่าไร  ข้อมูลข่าวสาร ยังไม่สมบูรณ์ 
ต้องมีการบูรณษการมากกว่านี้ ทั้งเว็บไซด์ ป้ายต่าง ๆ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวก็ยังไม่ชัดเจน การ
หาตลาดการท่องเที่ยว การโรดโชว์ มีความจ าเป็น  
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บทสัมภาษณ ์นางพิมพ์กาญจน์   ชัยจิตร์สกุล  วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่  มีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรง และ ททท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่ช่วยสนับสนุน คือสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ภารกิจของเราคือช่วยส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของเราคือการน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ และมีส่วนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วย 
 2.  ด้านบุคลากร ตามโครงสร้างของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บุคลากรจะมี
ทั้งด้านการท่องเที่ยวและ ด้านกีฬา แต่ในการปฏิบัติบุคลากร  จะถนัดทางด้านกีฬา ไม่ถนัดทางด้าน
การท่องเที่ยว ดังนั้นบุคลากรก็ควรแบ่งแยกฝ่ายให้ชัดเจน ด้านบุคลการกา รท่องเที่ยวจะต้องมี
ความรู้ ความช านาญในด้านการท่องเที่ยว 
 3.  ด้านงบประมาณ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครงบประมาณจะได้ 
มา จากส่วนกลางที่จัดสรรผ่านส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ มีงบยุทธศาสตร์จังหวัด
มาช่วยได้บ้างในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนงบประมาณจากองค์การส่วนปกครองท้องถิ่นทั้ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลถึงแม้จะมีแต่ก็ได้ด าเนินโครงการโดย
ส่วนปกครองท้องถิ่นเองจึงไม่ทราบจ านวนมากน้อยเพียงใด 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์
รวมถึง ระบบเทคโนโลยี เคร่ืองมือสื่อสาร และ ไอที ของภาครัฐส าหรับการใช้เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะมีตามโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เช่น ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ถ้าเป็นความเหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาครยัง มีที่จะสามารถให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ และมี Unseen ที่ยังไม่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์  แต่ถ้าเป็นความเหมาะสมของ สถานที่ด าเนินการ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถือว่า
ยังไม่มีความเหมาะสม อย่างเช่น การ ยังไม่มีศูนย์ข้อมูลหรือสถานที่ของหน่วยงานหลักยังไม่พร้อม 
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ยังไม่มีศูนย์บริการที่นักท่องเที่ยวจะมาขอข้อมูลได้ ซึ่งความเป็นจริง ควรจะมีศูนย์ ข้อมูลบริการ
นักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัด และแตกย่อยสาขาไปในระดับอ าเภอ 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ส าหรับภาครัฐปัจจุบันการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานดีขึ้น ต้ังแต่ที่มีแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมา เวลาท างานก็มีคณะท างานในแต่ละยุทธศาสตร์ ก็
ท าให้มีการพูดคุยกันมากขึ้น การท างานไม่ซ้ าซ้อน ไม่มีความขัดแย้ง แต่เป็นการส่งเสริมกันมากกว่า 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ภาครัฐมีโครงสร้างองค์กร และมี
ระบบที่ดี มีความชัดเจน  อย่างเช่น เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้มีการก าหนดให้มี ส านักงาน การ
ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพื่อท างานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และมี ททท. ท าหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดของการท่องเที่ยว เพื่อให้องค์กรมีการเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ท างานซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวัดจากโครงสร้างและระบบแล้วถือว่าหน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะ
ในการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับที่ดี 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในระดับสูงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความ
ร่วมมือดี โดยเฉพาะจังหวัดมียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยตรง การสนับสนุนนโยบายของผู้บริหาร
ก็จะมีอยู่แล้ว อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะน าไปปฏิบัติได้มีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน ทุกหน่วยงานได้เร่ิมปฏิบัติ
แล้ว คงต้องอยู่ที่เม็ดเงินมาสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน  ระดับความส าเร็จต้องใช้เวลาในการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ และผลักดันโครงการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้มาก
น้อยเพียงใด ต้องใช้ระยะเวลา แต่แนวโน้มน่าจะดีขึ้น หลังจากที่ไปกระตุ้นจิตส านึกของชุมชนให้
ภาคภูมิใจในตัวตนของเขา จะเป็นอีกแรงหน่ึงที่กระตุ้นการท่องเที่ยว ศักยภาพของจังหวัดเราด้าน
อุตสาหกรรมก็มีหลายแห่งที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่องท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมได้ ผู้ที่เป็นหัวหน้า
ควรมาอยู่เป็นระยะเวลานาน เพราะว่าเปลี่ยนบ่อย เร่ืองนโยบายต่างที่ท าไว้ก็จะไม่ต่อเนื่อง 

 
2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ จริงแล้วนโยบายโครงสร้างของส านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ก าหนดขึ้นมาเพื่อให้สนับสนุนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
การกีฬา แต่ในการท างานจริงค่อนข้างจะไปกันคนละ ทิศละ ทาง มันไม่ได้ส่งเสริมกันเท่าไร 
ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โครงสร้างขึ้นตรงกับส า นักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเพชรบุร ีเพราะด้วยบทบาทของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
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เองไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถผลักดันงบประมาณจากส่วนกลางได้ และในส่วน ททท. ก็อยู่ที่
สมุทรสงคราม ท าให้งบประมาณไปกระจุกอยู่ส่วนน้ัน การที่จะกระจายมาที่เราก็เป็นส่วนน้อย ควร
จะมีส านักงานเป็นเอกเทศของแต่ละจังหวัด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร คือการที่บุคลากรของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมีความ ถนัดทางด้านกีฬา และไม่ถนัดทางด้าน การท่องเที่ยว  จึงมีปัญหาในการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่รับผิดชอบในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ประกอบ
กับการท าการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในส่วนของ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม แม้จะ
มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด แต่ไม่ค่อยได้ให้ความส าคัญกับจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร
ก็มีน้อย จึงสรุปได้ว่าบุคลากรภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาครที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรงมีไม่
เพียงพอทั้งจ านวนบุคลากรและความรู้ความสามารถ 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ ตามงบประมาณที่ได้รับโดยตรงจากส่วนกลางที่
จัดสรรผ่านส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บอกได้ว่า ไม่เพียงพอ เพราะที่ผ่านมาไม่เห็นว่า
ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดได้มีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว  แต่ก็ยังมีงบยุทธศาสตร์
จังหวัดมาช่วยได้บ้างในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งทางส่วนกลางควรจะจัดสรรงบประมาณ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว ให้จังหวัดสมุทรสาคร มากกว่านี้  แต่อาจจะติดอยู่ที่พื้นที่ของจังหวัด เล็กหรือ
ภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือเปล่า 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ในส่วนของส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ถือว่ามีน้อยมากๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ ยังขาดความทันสมัย แต่
ส าหรับ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม จะมีเพียงพอ และทันสมัยกับการใช้งานเพื่อท าการประชาสัมพันธ์ 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้คงมาจากความไม่
พร้อมของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลักอย่างเช่น ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ที่รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ  ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามที่ รับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งทั้งสองหน่วยงานไม่ได้มี
การบูรณาการในการประสานการท างานให้มีความชัดเจน 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  จะเป็นปัญหาในอดีตที่ผ่าน
มาซึ่งการติดต่อสื่อสารและประสานงานอาจไม่ค่อยมีการบูรณาการเท่าไร การประสานงานไม่ดีมาก
ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง หรือ การติดต่อสื่อสาร
และประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
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7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐสมรรถนะขององค์กรถูก จ ากัดด้วยบุคลากร ที่ไม่เพียงพอ  และบุคลกรไม่มีความ
ช านาญด้าน การท่องเที่ยว  จึงท าให้การบริการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวมีปัญหา ในด้านการ
พัฒนาก็ไม่ค่อยเห็น ไม่มีบทบาท สุดท้ายท าให้ในภาพรวมสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไป
ปฏิบัตจิึงด้อยลงไป 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในส่วนของภาครัฐไม่ได้มี
ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ เพราะระดับผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือ
ระดับนโยบายอยู่แล้ว ดังนั้นระดับผู้ปฏิบัติก็ต้องรับผิดชอบตามโครงสร้างหน้าที่ จุดส าคัญการ
ปฏิบัติจะมีศักยภาพของความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนและสามารถผลักดันโครงการในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด จะอยู่ที่เม็ดเงิน งบประมาณที่ลง มา
สนับสนุน  
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
 1.  จะต้องมีการบูรณาการทาง ด้านโครงสร้างหน้าที่ ของภาครัฐ  ทั้งหน่วยงานหลักที่มี
ภารกิจ รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว โดยตรง และหน่วยงานรับผิดชอบโดยอ้อม หรือหน่วยงาน
สนับสนุน  ทั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด ททท.  หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐ ต้องมาประชุม เมื่อมียุทธศาสตร์ก็ต้องมีคณะท างานเพื่อบูรณาการร่วมกัน   

2.  จังหวัดสมุทรสาครควรจะมีคณะกรรมการบูรณาการการท่องเที่ยวของ จังหวัด  ซึ่งมี
ผู้แทนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคเอกชนมาเป็นคณะกรรมการ เพื่อเข้ามาก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด และ คณะกรรมการบูรณาการการท่องเที่ยวของ จังหวัด  ควรมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยก าหนดมีโครงสร้างกรรมการอ่ืนเหมือนคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน (กรอ.)  แต่จะมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพียงอย่าง
เดียว 

3.  ด้านโครงสร้าง ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องบูรณา
การให้ชัดเจนโดย ให้มีหน่วยงานที่มีความพร้อม เข้ามาเป็นหลัก ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและงบประมาณ ซึ่งถ้ามีเจ้าภาพ
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หลักที่พร้อม ท าให้ไม่จ าเป็นต้องให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นเจ้าภาพ และอย่าง
การท าการประชาสัมพันธ์และการตลาดของการท่องเที่ยวก็ไม่ต้องรอให้ ททท. เป็นฝ่ายด าเนินการ 
ทางจังหวัดจะต้องบูรณาการความรับผิดภายในจังหวัดเอง โดยไม่ต้องหวังพึ่งทางส่วนกลางให้มาก
ไปกว่าที่หน่วยงานจากส่วนกลางด าเนินการได้อยู่ในปัจจุบันนี้ 

4. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในทักษะด้านการท่องเที่ยว จะต้องบูรณาการให้ชัดเจน
กันแล้วว่าจะ ท าอย่างไร มีกลยุทธ์อย่างไรในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ประชาชน 
และชุมชนท้องถิ่นจะต้องมีการให้ความรู้เพิ่มขึ้น  

5.  แหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดส าคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาครต้องมี
ความชัดเจนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด และ
มุ่งพัฒนาให้เป็นจุดขาย ท าให้หากใครจะมาจังหวัดสมุทรสาครต้องนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนี้ 
ไม่ใช่พัฒนาแบบกระจัดกระจายอย่างทุกวันน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



302 
 

บทสัมภาษณ ์นายอรุณชัย   พุทธเจริญ  ประมงจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร 

 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ในส่วนด้านโครงสร้างหน้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร จริงๆ  แล้ว ณ วันนี้ในโครงสร้างหน้าที่มันมีอยู่ แล้ว คือ มีหน่วยงานรองรับในระดับ
ของหน่วยงานของ ภาค รัฐ คือ ส านักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด  และ ททท. ในส่วนของ
เอกชน คือสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ในหน่วยงานของภาครัฐโครงสร้าง
ส่วนใหญ่วางไว้ดีแล้ว มีหน้าที่ชัดเจน การท างานค่อนข้างที่จะชัดเจน ก็จะประกอบกับนโยบายจาก
รัฐบาล นโยบายของจังหวัด  ส่วนหน่วยงานของเอกชนก็คือสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร ที่สมาชิกประกอบด้วย นักธุรกิจ ร้านอาหาร ร้านขายของต่างๆ ซึ่งในความคิดของผม
ในส่วนของโครงสร้างหน้าที่ น่าจะดีพอพอสมควรแล้ว 
 2.  ด้านบุคลากร ด้านบริหารกับด้านการจัดการภาครัฐจะมีนักคิดอยู่พอสมควร แต่ขาดนัก
ปฏิบัติ ซึ่งคิดว่าจะเหมือนกับค นที่อยู่ในสมาคม ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะผู้บริหาร และมี  
ลักษณะของการคิดการวางแผน  แต่ในแนวปฏิบัติจะขาดหายไป ทั้งนี้ด้านเกี่ยวกับบุคลากรผม ของ
หน่วยงาน รัฐที่เร่ืองของการบริหารการท่องเที่ยว บุคลากรของรัฐมีความรู้ความสามารถ น้อย เพราะ
การสรรหาคนของรัฐจะเป็นไปตามระบบราชการ เสร็จแล้วจะต้องเอาเข้ามาฝึกให้เรียนรู้ และการ
เรียนรู้แต่ ละประเด็นก็อยู่ กับสภาพแวดล้อม เราต้องมาฝึกให้เค้ารู้ว่าจะท า อะไร ขั้นตอนไหนก่อน
ขั้นตอนไหนหลัง ต้องท าอะไร 
 3.  ด้านงบประมาณ  ส าหรับส่วนงบประมาณของภาครัฐเท่าที่เห็นการจัดสรรแต่ละคร้ัง
มักจัดได้ในระดับหนึ่งแค่น้ันเอง คือจริงๆ แล้วจะไม่ค่อยครอบคลุม ซึ่งจะติดในแง่ของกฎระเบียบที่
ต้องปฏิบัติในเร่ืองของงบประมาณ เพราะฉะนั้นบางคร้ังอยากจะทุ่มงบประมาณไปให้เต็มที่ แต่มัน
ท าไม่ได้ตามนั้น  ท่านก็รู้ว่าบางครั้งจะต้องใช้งบประมาณ จากสมาคมส่วนหน่ึงไปช่วยจัดงาน ถ้า
สังเกตจะเห็นว่าภาครัฐไม่เคยให้งบประมาณเพียง พอสักคร้ัง ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่  ซึ่งถือเป็นระบบ
ราชการ ที่ว่างบประมาณยังไม่พอ 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว หากเปรียบเทียบ
กับจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเด่นๆ จะเห็นว่าจังหวัดสมุทรสาคร ยังขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
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อุปกรณ์อีก มาก  คือไม่ค่อยมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ใหม่ๆ เลย รวมทั้งการ ขาด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ส าหรับในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาครยังคงไม่มีความเหมาะสมเกี่ยวกับ สถานที่ด าเนินการอยู่หลายด้าน ทั้งด้านที่
ท าการของหน่วยงานเอง และด้านการด าเนินงาน เช่น การจัดท าศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะการจ ากัดโดยพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมมากกว่า หรือเป็น
เพราะศักยภาพของหน่วยงานที่มีน้อยเกินไป จึงไม่สามารถผลักดันให้ มีสถานที่ด าเนินการอย่าง
เหมาะสม 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน คือในส่วนของกระบวนการติดต่อสื่อสาร ของ
หน่วยงาน รัฐ จะมีทั้งระดับบนลงล่าง ระดับล่างขึ้นบน แล ะก็ลักษณะระนาบเดียวกัน  ทั้งภายใน
หน่วยงานด้วยกัน และยังมี การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
รวมถึง การติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งเป็น การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะขององค์กรภาครัฐที่
เกี่ยวข้องหากมองถึงโครงสร้างที่วางไว้ถือว่าดี แต่ในการ น านโยบายไปปฏิบัติ ยังถือว่า ไม่ถึงขนาด
ว่าดีที่สุด  แต่ถือว่ามีสมรรถนะ อยู่ในฐานะที่ดี  ความรับผิดชอบมีความชัดเจนตรง การปฏิบัติงาน
ชัดเจน ในระบบของการประเมินผลตรวจสอบหลังจากที่น าปฏิบัติแล้ว พบว่าบุคลากร ยังต้อง
ปรับปรุง ยังมีจุดอ่อนอีกมาก และต้องน าไปแก้ในครั้งต่อๆไป 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในมุมมองส่วนตัวคิดว่าความร่วมมือและการ
สนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในงานของจังหวัด อยู่ในระดับ ดี ในเร่ืองอะไรก็แล้วแต่เป็นเร่ืองท่องเที่ยว 
เร่ืองของการจัดงานแต่ละคร้ัง ถือว่าได้รับความร่วมมือดี ปัญหามีน้อยมาก 
  

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านโครงสร้างหน้าที่  อย่างที่กล่าวว่าโครงสร้างหน้าที่หน่วยงาน

ของภาครัฐได้มีการก าหนดว่าดีแล้ว แต่หากมองถึงโครงหน้าที่ในการท างานด้านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาครแล้วปัญหาที่มี คือ ส านักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดไม่สามารถเสนอขอ
งบประมาณได้อย่างอิสระ เพราะต้องเสนอผ่านส านักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี 
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ขณะที่ ส านักงาน ททท. ก็ไม่มีสาขาในจังหวัดสมุทรสาคร ต้องขึ้นกับ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม ดังนั้นจึงเป็นปัญหาโครงสร้างทางการท างานร่วมกันมากกว่า 
 2.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านบุคลากร  เร่ืองปัญหาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาครมีสองประเด็นหลักคือ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ท่องเที่ยวน้อย กับบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีการ พัฒนาเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ  จึงท าให้คุณภาพ
และศักยภาพบุคลากร ของรัฐปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี บางครั้งเราอยากพัฒนาให้ไปไกลกว่านี้ แต่
มันติดขัดในเร่ืองของกระบวนการของรัฐเอง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการที่ซื้อแบบนี้ไม่ได้ 
ท าแบบนั้นไม่ได้ มันติดอยู่ ความคล่องตัวมันน้อยกว่า แต่สามารถท างานได้ในระดับดีมากไม่ถึง
ดีเด่น ในภาคของจังหวัดสมุทรสาครในเร่ืองที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งมีบุคลากรที่มาจากเจ้าของ
กิจการบางอย่างในเร่ืองของการท่องเที่ยว หรือแม้ว่าอุตสาหกรรมบางส่วนค่อนข้างที่จะให้ความ
ร่วมมือดี มีความคิดที่อยากจะท าอะไรหลายๆอย่างในกิจกรรมค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียว แล้วงาน
บางอย่างที่จะท าจริงๆแล้วต้องใช้ ภาคเอกชนเป็นผู้น า 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ  การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณจะมีการกระจัดกระจาย ไม่สามารถที่จะน ามารวมกันได้ ทั้งที่จริงมีงบประมาณทั้งจาก
ส่วนกลางและงบประมาณจากจังหวัด ที่ส าคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณจ านวนไม่
น้อย ปัญหาคือการที่ไม่สามารถประสานงานน างบประมาณทั้งหมดมารวมกันเพื่อพัฒนาโครงการ
ใหญ่ๆ ทางด้านท่องเที่ยวได้ แต่งบประมาณเหล่านี้จะถูกน ามาจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเท่านั้น 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  คงขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรที่ได้มาน้อยไม่เพียงพอส าหรับการสรรหา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งปัญหาการขาดแคลน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  
ส่งผลต่อคุณภาพของบุคลากรและผลงานที่ออกมา 
 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ที่เห็นได้ชัดเจนมีสาม
ข้อ คือ (1) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีสถานที่ท างานไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่รู้จักของ
ผู้คนและนักท่องเที่ยว ( 2) ไม่มีส านักงาน ททท. ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ต้องใช้บริการของ 
ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามซึ่งท าให้ไม่มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ( 3) ไม่
สามารถจัดสร้างศูนย์บริการข้อมูลแกนักท่องเที่ยว เพราะขาดการสนับสนุนในการจัดหาพื้นที่
ก่อสร้างที่เหมาะสม 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานภาครัฐในระดับบนลงล่างและระดับล่างขึ้นบนไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะ
เป็นไปตามที่ปฏิบัติกันอยู่ แต่การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในระดับระนาบเดียวกัน มักจะเกิด
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ปัญหาระหว่างผู้ปฏิบัติที่มีความคิดเห็นต่างกันแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะว่าการท างานในลักษณะ
นี้ถ้าจะให้ดี ต้องมีเครือข่าย ส่วนการ การติดต่อสื่อสารและประสานงาน  กับสมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวหรือภาคเอกชนอ่ืนๆ ก็ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะต่างมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดร่วมกัน 
 7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ปัญหาส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่บุคลากรผู้ปฏิบัติ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบายการท่องเที่ยวอย่างเที่ยงแท้
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จังหวัด ต้องท าก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว 
โดยการตั้งกรรมการเพื่อท างานแล้วก็แบ่งแยกออกไป เพราะว่าองค์กรที่ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไม่
สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง หมายความว่าท าด้วยตัวเองจะล าบาก เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้จะเป็น
การๆปฏิบัติงานในฐานะที่เป็น ภาครัฐผมมองดูคล้ายๆกันว่าในองค์กรถ้าเกิดเราท างานที่ใหญ่ เรา
ต้องเอาทุกฝ่ายมารวมกันบูรณาการเข้าด้วยกัน  เพื่อแก้จุดอ่อนปัญหาและอุปสรรค ด้านสมรรถนะ
ขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ เท่าที่ได้ร่วมงานกันมาทั้ง
ผู้ปฏิบัติจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจะไม่มีปัญหาอะไรมากมาย นอกจากเร่ืองเวลาที่
อาจจะมีงานส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงกับเวลางานส่วนรวม แต่ถ้าจัดสรรเวลาได้การให้
ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ผู้ปฏิบัติจะอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1. การบูรณาการโครงสร้างการท่องเที่ยว ควรวางตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับวางแผน และ

ระดับปฏิบัติ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต้ังแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน คน
ในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเข้ามาช่วย 

2.  ควรมีการบูรณาการเส้นทางการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงเกษตร แล ะก็
เร่ืองของอาหาร เพราะจังหวัดสมุทรสาครมีความอุดมสมบูรณ์ในเร่ืองอาหาร  

3.  ควรบูรณาการข้อมูลเอามารวมกันแล้วจัดให้เป็นระบบ เน่ืองจากตอนนี้เหมือนยังกระจัด
กระจายอยู่ จังหวัดสมุทรสาครมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเร่ืองการท่องเที่ยว แต่ยังไม่รวมจัดเป็นระบบ  

 



306 
 

บทสัมภาษณ ์นายนรินทร์   บุญร่วม ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ภาครัฐมีโครงสร้างหน้าที่เป็นไปตามระบบราชการ มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง คือ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กับ ททท. ส่วนภาคเอกชนมีเพียง
หน่วยงานที่ส่งเสริมหรือสนับสนุน เช่น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัด เป็นต้น 
 2.  ด้านบุคลากร อัตราก าลังบุคลากรภาครัฐจะมีตามโครงสร้างหน้า ที่รับผิดชอบเพียงพอ
และแบ่งส่วนงานรับผิดชอบที่ชัดเจน  ภาคเอกชนแม้มีก าลังบุคลากรแต่ไม่ได้แบ่งโครงสร้างแบบ
ราชการ บุคลากรที่เข้ามาท าจะเข้ามาด้วยจิตอาสา 
 3.  ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐส่วนกลาง จากจังหวัด และส่วนท้องถิ่น 
จังหวัด สมุทรสาครเพิ่งเร่ิมพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ต้องมองเน้ืองานส่วนใดสัมพันธ์กับการ
ท่องเที่ยวต้องตั้งงบขึ้นมาโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเป็นแบบคลัสเตอร์ โดยแนวคิดแต่ละส่วน
มาบูรณาการร่วมกันเพื่อของบก้อนใหญ่ มาแยกย่อยตามความจ าเป็น 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  คิดว่าถ้าเฉพาะหน่วยงานการท่องเที่ยว เอง
น่าจะมีพอใช้ แต่ถ้ารวมหน่วยงานอื่นด้วยอาจจะยังไม่พอ ด้านเทคโนโลยีการใช้ไม่ปรากฏชัดเจน 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ที่ท าการของส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬายังไม่เหมาะสม ที่ท าการยังไม่โดดเด่น ไม่มีสถานที่เป็นของตนเอง ที่ส าคัญคือควรจะรวมกันอยู่
ในศูนย์ราชการ ไม่ควรแยกกัน ศูนย์ บริการข้อมูลการท่องเที่ยวมีการพูดถึงมานานแต่ยังไม่ปรากฏ
ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงไม่มีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสักจุดในจังหวัดสมุทรสาคร 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในภาครัฐการติดต่อสื่อสารยังคงเป็นไปในรูป
แบบเดิม มีปัญหาทุกกระบวนการขั้นตอน ไม่ มีการพูดคุยกัน การท างานซ้ าซ้อน มีความขัดแย้ง  ซึ่ง
ต่างจากการประสานงานในภาคเอกชนและประชาชนที่มีความชัดเจน รวดเร็ว ท าให้การท างานมี
ความก้าวหน้า 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบด้านการ
ท่องเที่ยวมีความชัดเจน แต่นโยบายและการปฏิบัติ ไม่ชัดเจน จึงท าให้ภาพรวมด้าน สมรรถนะไม่
เพียงพอ เพราะการปฏิบัติยังไม่เต็มที่การเสริมแรงให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ  ส าหรับภาคเอกชนจะมี
สมรรถนะของหน่วยงานที่เข้มแข็ง เพราะมีงบประมาณในการสนับสนุนการท างานได้ตลอด 
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 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ระดับผู้ปฏิบัติจะท างานตามหน้าที่  แต่ในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ยังต่ า ข้าราชการปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ ซึ่งแล้วแต่บุคคล ขึ้นอยู่กับความชอบ
ด้วย ถ้าใจไม่รักก็ท าไปตามค าสั่ง 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1. ปัญหาและอุปสรรค ด้านโครงสร้างหน้าที่  ภาครัฐมีปัญหาคือโครงสร้าง การบริหารไม่

เป็นเอกภาพ ส านักงานทั้ง ททท. และ ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬา ยังต้องไปเป็นสาขา ของ
จังหวัดอ่ืน ทั้งที่ควรจะต้องเป็นเอกเทศ และแบ่งฝ่ายให้ชัดเจน อยู่ในส านักงานเดียวกันแต่แบ่งสาย
งานให้ชัดเจน ภาคเอกชนไม่มีปัญหา เพราะมีโครงสร้างหน้าที่ด้านการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวเท่านั้น 
 2. ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร แม้ภาครัฐจะมีบุคลากรเพียงพอตามโครงสร้าง แต่ใน
ภาคปฏิบัติบุคลากรมีไม่เพียงพอ อัตราก าลังน้อย ท างานความรับผิดชอบไม่ชัดเจน เพราะบุคลากรมี
ความรู้ความสวามารถไม่ตรงกับสายงาน อีกทั้งความสามารถยังไม่พอ การท างานตามนโยบายไม่มี
ใจรัก ไม่มีการระดมสมองในหน่วยงาน แต่ละฝ่าย การท างานบุคลากรไม่บูรณาการ กัน ควรจะเพิ่ม
อัตราก าลังตามความรู้ความสามารถ ส่วนราชการแต่ละส่วนถือศักดิ์ศรี ว่าความคิดแต่ละคนดีที่สุด
ปัญหาบุคลากรภาคเอกชนไม่มีเพราะบูรณาการเร่ืองงานมากกว่าด้านบุคลากร 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ คือการได้รับ งบประมาณด้านการท่องเที่ยวน้อย
เพราะ ไม่มีเอกภาพของตนเอง หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ สามารถขอ
งบประมาณได้เองแต่ต้องอิงกับส านักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด เพชรบุรี ส่วนส านักงาน ททท. 
ที่ดูแลเร่ืองการประชาสัมพันธ์การตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด สมุทรสาครเองก็ ไม่มีส านักงาน แต่
ต้องขึ้นกับ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม งบประมาณ จึงมีไม่เพียงพอที่จะน ามาใช้ เพราะ
การพัฒนาปลีกย่อยยังต้องพัฒนาอีกเยอะ การน าทรัพยากรมาใ ช้ท าให้ไม่สอดคล้อง เกิดจากการ
ขับเคลื่อน แม่งานด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีความคล่องตัว 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ถ้าจะคิดจ านวนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ คงไม่มีปัญหาเร่ืองความเพียงพอ แต่น่าจะมีปัญหาด้านความทันสมัย กับ
ปัญหาบุคลากรยังไม่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี เพราะอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจ ระดับ
ผู้บริหารก็ไม่ได้กระตุ้น 
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 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คือการไม่สนใจที่จะ
พัฒนาตนเองของหน่วยงาน ผู้บริหารมาด ารงต าแหน่งแค่ในช่วงระยะหนึ่งก็ย้ายจากไป ระดับ
ปฏิบัติการก็ไม่มีความกระตือรือร้น เพราะไม่มีความรู้ความสามารถ 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ในระดับปฏิบัติการ ส่วน
ราชการจะนิ่งเฉย การขับเคลื่อนน้อย ยกเว้นบางครั้งคราว มีการติดต่อประสานกันในหน่วยงาน
เดิมๆ  ก็ยังมีปัญหา  ซึ่งสมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ควรจะเป็นตัวกลางในการ
ประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 7.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ในภาครัฐ
สมรรถนะขององค์กรจะค่อนข้างต่ า เพราะมาจากการที่ผู้ปฏิบัติ การมีความรู้ความสามารถยังไม่
เพียงพอ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติยังน้อย ไม่มีอุปกรณ์เพื่อเสริมการปฏิบัติให้บุคลากรท างานได้ 
การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ภาควิชาการมีน้อยมากในการมาเสริมสมรรถนะ
ขององค์กร 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
หน่วยงาน และความชอบของผู้ปฏิบัติ เพราะบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายของต้นสังกัด เกี่ยวกับเงินสนับสนุนก็มีความจ าเป็น แต่ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการ 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ต้องบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่

รับผิดชอบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเข้าด้วยกันให้ชัดเจน มีการแบ่งแยกโครงสร้างและหน้าที่
ออกจากกัน สรรหาบุคลากรให้มีศักยภาพตรงกับต าแหน่งหน้าที่ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ใน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การประสานงานควรลดขั้นตอนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้คล่องตัว 
ในการปฏิบัติต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และมีโครงการหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน ผลการ
ประเมินโครงการน่าจะต้องน ามาประเมินบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดจะเป็น
แรงผลักดันที่ส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นจังหวัดสมุทรสาครจะต้องมีคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อมาด าเนินจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด  
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บทสัมภาษณ ์นายสวัสดิ์   ทองสมุทร ประธานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
 

1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยตรง คือ ส านักงาน การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  และ ททท. นอกจากนี้แล้ว ยังมี
หน่วยงานอื่นภาครัฐที่สนับสนุนอย่างเช่น วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมง
จังหวัด เป็นต้น ส่วนภาคเอกชน เท่าที่เห็นได้ชัดเจน คือ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร 
 2.  ด้านบุคลากร ในภาครัฐบุคลากรจะมีตามโครงสร้างของหน่วยงานอย่างครบถ้วน และ
ยังมีเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างราชการด้วย ซึ่งแสดงว่าบุคลากรภาครัฐมีจ านวนไม่น้อย ส าหรับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน บุคลากรที่เข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยว ยังมีน้อย นอกจากบุคลากร
จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครแล้ว เท่าที่เห็นก็เป็นบุคลากรจากชมรม
ร้านอาหาร แต่จากส่วนอ่ืนยังไม่เห็น 
 3.  ด้านงบประมาณ  เป็นงบประมาณจากภาครัฐทั้งส่วนกลางที่จัดสรรผ่าน ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และททท. งบประมาณจากจังหวัด และงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ในส่วนภาครัฐจะมีตามโครงสร้างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวเช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ททท.  
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม จังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีความเหมาะสม
ด้านสถานที่ด าเนินการ เพราะยังไม่ มีศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  จึงท าให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในภาครัฐมีการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ที่ไม่ดี ไม่มีการบูรณาการ ส่วนภาคเอกชนจะไม่มีปัญหาอะไร การประสานงานมีการ สอดคล้องใน
การท างานร่วมกัน 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  องค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยวเท่าทีเห็นมีการตรวจสอบประเมินผลสมรรถนะขององค์กรน้อย ไม่มีการก ากับดูแลที่ดี 
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มีการท างานแบบตัวใครตัวมัน  ดังนั้นในการน านโยบายไปปฏิบัติจึงมีสมรรถนะค่อข้างต่ า ซึ่งจะ
เห็นได้จากผลงานที่ปรากฏออกมา 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  หน่วยงานราชการระดับสูงจะมีความร่วมมือ
ร่วมใจกันดีต่อเมื่อมีความคุ้นเคยส่วนตัว  ส่วนความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ แม้มีค าสั่งการลง
มาแล้วก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี ขณะที่ภาคเอกชนให้ความร่วมมือสนับสนุนที่ดีทั้งงบประมาณ
และความร่วมมือ 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  คือ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านการ

ท่องเที่ยวโดยตรงอย่าง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  มีปัญหาโครงสร้างการ
บริหารภายใน เพราะมีทั้งการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ด้วยกัน ท าให้ไม่สามารถสรรหาบุคลากร
เหมาะสมกับงานด้านการท่องเที่ยวได้ ส่วน ททท. ปัญหาส าคัญคือ การไม่มีส านักงานอยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร เพราะโครงสร้างของ ททท. ส านักงานหน่ึงจะต้องบริหาร 3 - 4 จังหวัด ดังนั้น ททท. ที่
รับผิดชอบการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครคือ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครที่
รับผิดชอบการพัฒนาท่องเที่ยวมีการสรรหาบุคลากรไม่ถูกตรงกับสายงานเพราะบุคลากรมาจากสาย
กีฬา ไม่มีความรู้ในด้านการท่องเที่ยว การแบ่งสายงาน ไม่ชัดเจน มีบุคลากรไม่มีความรู้ ไม่มี
วิสัยทัศน์ 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ จะมีประเด็นที่ส าคัญคือไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะว่า
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครต้องของบประมาณผ่านส านักงาน การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ท าให้เป็นอุปสรรค และงบประมาณที่ไม่เข้ามาเพราะไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริง
ในการของบประมาณ 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ คือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
วัสดุอุปกรณม์ีไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่ได้น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพราะไม่ได้มีการพัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพเพียงพอ 
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 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คงเป็นปัญหาภายใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการ อย่างเช่น ททท. ก็ไม่มีศักยภาพในการ
จัดการเพราะส านักงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงา น ส าหรับการติดต่อสื่อสาร
และประสานงา นภาครัฐ ตนเองในฐานะราชการเก่า เข้าใจระบบขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก และ
ความคิดของข้าราชการที่ติดยึดในต าแหน่งหน้าที่ ส่วนการติดต่อประสานงานระหว่างภาคเอกชน
สามารถด าเนินการไปได้อย่างดี 
 7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  เป็นเพราะ
การที่บุคลากรของรัฐที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวไม่มีศักยภาพ อีกทั้งไม่มีการพัฒนาเรียนรู้
เพิ่มเติม และองค์กรเองก็ ไม่ มีการ ก ากับดูแล ที่ดี รวมถึงไม่ มีการตรวจสอบประเมินผล การ
ด าเนินงาน ที่ส าคัญไม่มีการบูรณาการในการท างานระหว่างหน่วยงาน  ส่วนสมรรถนะของเอกชน
จะมีค่อนข้างสูง เพราะมีงบประมาณในการสนับสนุน รวมทั้งบุคลากรภาคเอกชนจะไม่ติดยึดกับ
ต าแหน่ง และมีความยืดหยุ่นในการท างานสูง 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ภาคเอกชนไม่มีปัญหาแต่
อย่างใด แต่ภาครัฐจะมีปัญหาด้านทัศนคติที่ ไม่ให้ความส าคัญ กับนโยบายการมีส่วนร่วม ส่วน
ภาคเอกชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร อาจเพราะความไม่ชัดเจนในการด าเนินงาน แต่ถ้า
ชัดเจนก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 
 บทสัมภาษณ์ 

1.  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวควรจะมีเจ้าภาพ มีการบูรณาการร่วมกันในภาพรวม 
สรรหาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นจริง ๆ และเรียงล าดับความโดดเด่นเพื่อพัฒนาตามล าดับ  ควรหา
เจ้าภาพที่ชัดเจน และตั้งคณะกรรมการด้านการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  
ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ให้ผู้ว่าเป็นประธานกรรมการ 

2.  การประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ยัง
ไม่มีอะไร ยังไม่มีจุดขายที่จะน าเสนอ แหล่งข้อมูลมี คนที่ท าสื่อมีศักยภาพที่จะประชาสัมพันธ์ได้ 
แต่ยังไม่มีการบูรณาการที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน หรือภาครัฐกับเอกชน 
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3.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ในการบูรณาการการท่องเที่ยววันน้ี
จ าเป็นที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะภาคส่วนจากท้องถิ่น เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น เพราะปัจจุบันท้องถิ่นมีศักยภาพทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จได้ดีกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในปัจจุบัน 
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บทสัมภาษณ ์นายระนอง   จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 

      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่  หน่วยงานของภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  ได้มี
โครงสร้างตามระบบ แต่ โครงสร้างของส านั กงานการ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด  เน้นงานแค่
บางส่วน มี ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ มี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นมีอ านาจในการบริหารแบบ CEO และมีผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดมีความพยายามที่
จะผลักดันการท่องเที่ยว เพราะมีความสนใจการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครควร 
 2.  ด้านบุคลากร บุคลากรในองค์กรการท่องเที่ยวควรมีความรู้ความสามารถมากกว่านี้ 
และขาดบุคลากรที่มีความช านาญในด้านการท่องเที่ยว ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด มี
ความช านาญด้านการ กีฬา มากกว่าท่องเที่ยว การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างาน ต้องมีความรู้
ประสบการณ์ สามารถประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้  ส่วนทางด้าน ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม แม้จะมีบุคลากรที่มีความรูด้านการตลาด แต่ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวยัง
มีบุคลากรไม่เต็มอัตราก าลัง แต่ได้ มีการอบรม บุคลากรให้มีศักยภาพทาง ด้านความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และมีการอบรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ยังไม่เพียงพอ และต้องท าต่อไป 
 3.  ด้านงบประมาณ ส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวงบประมาณเท่าที่ทราบ
จะมีทั้งงบประมาณที่จัดมาให้โดยตรงจากส่วนกลางที่ผ่าน ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด 
และ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม แล้วยังมีงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนจากส่วนกลางที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างเช่น เกษตรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  เป็นต้น ซึ่งก็
ถือได้ว่าเป็นงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุน แต่ก็น ามาใช้เพื่อด้านการท่องเที่ยวเช่นกัน 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับจังหวัดที่เพิ่งเร่ิมพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างจริงจังอย่างจังหวัดสมุทรสาคร การมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ในการท่องเที่ยวที่
หน่วยงานมีอยู่ ถือว่ายังมีน้อยเกินไป เทคโนโลยียังน้อยเกินไป ไม่มีความทันสมัย ข้อมูลไม่สามารถ
ปรับปรุงได้ทันกับสภาวะปัจจุบัน ท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ไปถึงไหน 
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 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม หากพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่
ท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
ขาดความเหมาะสมในแทบทุกด้าน เช่น การไม่มีส านักงาน ททท. ในจังหวัด การ ไม่มีศูนย์ข้อมูล
บรกิารด้านการท่องเที่ยว และที่ส าคัญส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มีอาคารท าการของ
ตนเองที่ถาวร 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง
เท่าที่ท างานด้วยกันจะเป็นการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อรายงานให้ทราบผลการด าเนินงาน
ในที่ประชุม แต่ไม่ค่อยมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านนโยบายและการปฏิบัติงาน 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ต้องยอมรับว่าหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องกับการท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและหน่วยงานที่สนับสนุน หากประเมิน สมรรถนะขององค์กรที่จะ
น านโยบาย ทางการท่องเที่ยว ไปปฏิบัติ จะพบว่ามีสมรรถนะที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า อาจจะเป็นเพราะ
จังหวัดสมุทรสาครเพิ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจังมาไม่นาน ดังนั้นบุคลากรแต่ละหน่วยงานยัง
ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวอีกมาก 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในการให้ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมใน 
ทางด้านการท่องเที่ยวของผู้ปฏิบัติของหน่วยงานจากภาครัฐ จะ มีแค่ช่วงของการจัดงานเฉพาะกิ จ
เท่านั้น ไม่ได้มี ความร่วมมือสนับสนุน ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน อย่างต่อเน่ือง และการให้
ความร่วมมือสนับสนุนมีความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานในระดับปานกลางเท่านั้น  
  

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  ด้านน้ีคือภาครัฐไม่มีการ บูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์  แต่จะได้พบเจอ
ได้เฉพาะเวลาประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างเท่านั้น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
จะเน้นเฉพาะงานด้านกีฬา แม้ ผู้ว่าราชการจังหวัด จะ มีอ านาจในการบริหารแบบ CEO และมีความ
พยายามที่จะผลักดันการท่องเที่ยว  แต่ก็ไม่สามารถสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้เต็มที่ 
เพราะไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร จากการเข้าร่วมประชุมทางด้านการท่องเที่ยว พบว่า
โดยภาพรวมจังหวัดสมุทรสาครทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่สนับสนุนยังคงขาด
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แคลนบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการท่องเที่ยว ในส่วนของ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม แม้จะมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด แต่ไม่ค่อยได้ให้ความส าคัญกับจังหวัด
สมุทรสาครและบุคลากรก็มีน้อย ส่วน ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนอกจากบุคลากรมี
น้อยแล้ว บุคลากรก็ไม่เก่งด้านการท่องเที่ยว 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่เพิ่งเร่ิมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง และมุ่งเน้นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ให้เป็นการท่องเที่ยว
ภายในหนึ่งวัน ดังนั้นในการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนสูงมาก แต่ปัญหาคือ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในภาพรวมยังไม่เพียงพอยังน้อยไป และปัญหาที่ส าคัญอีกอย่างคือ
การไม่สามารถบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรงกับ
งบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุน เพราะหากสามารถด าเนินการได้จะท าให้งบประมาณด้านการ
ท่องเที่ยวมีจ านวนมากขึ้น ซึ่งอาจสามารถน าไปพัฒนาโครงการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ๆ ได้
เช่นกัน 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  หากมองในภาพรวมปัญหา
คือการมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ทางการท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอ  ไม่ทันสมัย เทคโนโลยี
ล้าหลัง แต่หากพิจารณาเจาะจงเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโยตรงอย่าง ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด  พบว่าอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ทางด้านการท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย แต่อุปสรรค ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ทางด้านกีฬาจะมีพร้อมเพียงและทันสมัย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าปัญหาและอุปสรรค ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ แท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับการให้
ความส าคัญของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  จากที่รับทราบปัญหา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับ การมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  
น่าจะเป็นมาจากนโยบายของต้นสังกัดส่วนกลางที่ไม่ให้ความส าคัญ หรือมีแนวความคิดในการ
บริหารว่าหน่วยงานของตนที่อยู่ในพื้นที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการได้ดีแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้อง
สนับสนุนในด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม แต่ผลที่เกิดกับพื้นที่ก็คืออย่างที่เห็นกันอยู่
ในปัจจุบัน ว่าหน่วยงานเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวให้ก้าวหน้าไปได้เลย เพราะต้อง
พัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน คือมีการติดต่อประสานงาน
กันน้อยดังนั้นในการท างานบางงานมีความซ้ าซ้อนกัน มีการจัดงานเฉพาะกิจ ที่เหมือนๆ กัน  และก็มี
หน่วยงานเข้ามาร่วมกันท างาน แต่เมื่อเสร็จงานก็หายไป ซ่ึงไม่มีความต่อเนื่อง 
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7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  คือ ปัญหาการ
ที่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความช านาญ ในหน้าที่ตนเองที่ต้องรับผิดชอบด้าน
การท่องเที่ยว และหากจะแก้ปัญหาด้านน้ีจังหวัด สมุทรสาครต้องมีคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับบูรณา
การการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ท้องถิ่น และชุมชน  
และมีผู้ว่าราชการเป็นประธาน แล้วส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดร่วมกับ ททท. เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้  เพื่อร่วมกันท างานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว  และในการท างานมี
การตรวจสอบประเมินผล  ซึ่งจะสามารถสนับสนุน ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบาย ด้าน
การท่องเที่ยวไปปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งขึ้นได้ 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  คงจะเป็นทางด้านทัศนคติ
ที่มองว่างานทางด้านการท่องเที่ยวเป็นเพียงงานรองเท่านั้น เพราะมีงานหลักที่ต้องรับผิดชอบตาม
หน้าที่อยู่แล้ว และอีกอย่างคือการที่ ผู้ปฏิบัติ  มองว่าความรับผิดชอบด้านนี้ต้องเป็นงานของ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับ ททท. เท่านั้น 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร แบบบูรณาการ  คงต้องน าภาพรวม

ของแต่ละด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน ดังนี้ 
1.  การบูรณาการการท่องเที่ยว ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง จากส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชนจนถึงระดับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยกัน เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการระดมความคิดเห็น ขั้นตอนการจัดท าแผน 
ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ จนถึงการตอนการติดตามและประเมินผล  

2. ในการบูรณาการการท่องเที่ยว ให้ค านึงถึงประโยชน์การท่องเที่ยวของ จังหวัดเป็นหลัก 
และต้องมีคณะกรรมการร่วมในการบูรณาการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน เพราะเป็นผู้มีอ านาจบริหารและสั่งการสูงสุดในจังหวัด และให้ทางส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ร่วมกัน เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรง ส่วนคณะกรรมการอ่ืนๆต้อง
ประกอบจากผู้แทนทุกภาคส่วนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ตอนนี้เรา
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ยังไม่มีจุดขายที่ชัดเจน ยังไม่มีประสิทธิภาพ เราควรจะมีทริปการท่องเที่ยว 3 เส้นทางเพื่อเป็น
ทางเลือก 

3. จังหวัดควรน างบประมาณจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับโครงการท่องเที่ยวในจังหวัด มา
บูรณาการร่วมกัน เพื่อจะได้มีงบประมาณจ านวนมากเพียงพอในการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวที่มี
จุดเด่น ไม่ใช่เพียงแต่ท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

4.  ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว ต้องได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาโดยด่วน และควรแยกบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวออกจากด้านการกีฬาอย่าง
เด็ดขาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และการตลาดต้องมีหน่วยงานภายในจังหวัดรับผิดชอบโดยตรง 
ไม่จ าเป็นต้องรอ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงครามเป็นผู้ด าเนินการ 

5.  การมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล และภาคเอกชนกับภาคประชาชนจะท าให้การบูรณาการ
ทางการท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ในทุกด้าน  
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บทสัมภาษณ ์นางสาวเรณุมาศ   สละชีพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
สมุทรสาครตามโครงสร้างของราชการคือ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครกับ 
ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับส่วนกลาง ส่วนหน่วยงาน
อ่ืน จะเป็นการท ากิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามหน้าที่งานของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานสนับสนุน 
 2.  ด้านบุคลากร ความพร้อม ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ถ้า
มองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  คือ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครกับ 
ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม  เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะไม่เพียงพอทั้งสองหน่วยงาน  แต่จะมี
ปัญหาที่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนถือว่าเป็นการท ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เท่านั้น จึงไม่ได้นับว่าเป็นก าลังหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังได้เต็มร้อย  ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครในด้านบุคลากร ยังพอสามารถที่จะด าเนินการ สนับสนุนในด้าน
นี้ได ้และ เต็มใจให้ความร่วมมือพร้อมที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเต็มที่ 
 3.  ด้านงบประมาณด้าน  การท างานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
งบประมาณที่ได้มามีทั้งจากส่วนกลางและงบจังหวัด และอาจรวมถึงงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แต่งบประมาณทั้งหมดไม่ได้มีการบูรณา
การร่วมกัน คือ ต่างคนต่างน าไปด าเนินการเอง จึงท าให้ดูเหมือนว่า งบประมาณใน การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีน้อยไป 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวโดยตรง
คงมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ในระดับที่สามารถด าเนินการได้ แต่คงไม่ดีเท่าไหร่ เพราะดู
จากผลการด าเนินงานแล้วพอประเมินได้ว่าน่าจะมีปัญหาจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ไม่
พร้อม ในส่วนของส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ถือว่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ มีความพร้อมในระดับหนึ่ง  และยินดีสนับสนุนในการท างานของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 
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 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ที่เห็นได้ชัดเจนคือการไม่มีศูนย์ข้อมูลที่
นักท่องเที่ยวจะมาติดต่อขอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้ ว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง แนวทางการ
แก้ไขก็คือต้องมีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอันน้ีอับดับแรกเลย คิดว่าควรจะมีจุดใดจุดหนึ่งก่อน แล้ว
ค่อยขยายไปทุกจุดของแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ใน
ระดับนโยบายค่อนข้างจะมีความ สมบูรณ์ การขอความร่วมมืออะไร ก็ได้รับความร่วมมือทุกอย่าง 
อันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจะเป็นศูนย์กลางใน
การเผยแผ่กระจายข่าว จึงได้รับข้อมูลที่ต้องการให้เผยแผ่เป็นอย่างดี 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  คือจริงๆ แล้วยังมองว่า องค์กรที่
จะน านโยบาย การท่องเที่ยว ไปปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ยังขาดเจ้าภาพ หลักที่แท้จริง  แต่ถ้ามองตาม
โครงสร้างก็คงต้องเป็นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด กับ ททท.  ถ้าเป็นสองหน่วยงานนี้
จะถือว่ามีสมรรถนะในระดับกลาง เพราะส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีปัญหาบุคลากร
ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแต่ถนัดด้านกีฬา กับททท. จะมีปัญหาของบุคลากรที่ไม่
เพียงพอ 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชน
ในปัจจุบันจะให้ความร่วมมือสนับสนุนในเกณฑ์ที่ดี ดีหมดเลยทั้งนโยบายและการปฏิบัติความ 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ คงไม่สามารถบอกถึงปัญหาและอุปสรรคทาง 

ด้านโครงสร้างหน้าที่ ได้ เพราะเมื่อเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการก าหนดโครงสร้างหน้าที่มาแล้วก็
คงต้องว่ากันตามระเบียบ แต่ถ้าจะมีปัญหาในภาคปฏิบัติก็คือส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดน่าจะมีการแยกลักษณะงานกันให้ชัดเจน เพราะไม่ควรเอาทั้งสองอย่างมารวมอยู่ด้วยกัน 
เน่ืองจากคงไม่สามารถแยกโครงสร้างทางด้านบุคลากรได้ว่าจะมีบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว
เท่าไหร่หรือบุคลากรทางด้านการกีฬาเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อไม่สามารถจัดการได้ก็จะมีปัญหาว่า
โครงสร้างบุคลากรไม่มีความถนัดในด้านใดด้านหน่ึงเกิดขึ้น 

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ส าหรับปัญหาด้านบุคลากรที่รับผิดชอบการท่องเที่ยว
โดยตรงของจังหวัดสมุทรสาคร คงเหมือนกับที่ทุกหน่วยงานทราบดีว่าบุคลากรของส านักงานการ
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ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่มีความถนัดทางด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นการมาจาก
ด้านการกีฬาทั้งนั้น ส่วน ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม บุคลากรอาจจะมีความรู้ แต่ ยังไม่ได้
เน้น การท างานการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางด้านท่องเที่ยวให้กับ จังหวัดสมุทรสาครมาก
นัก เพราะอยู่ ไกลกันเลยมาดูแลไม่ทั่วถึง ดูแลไม่ชัดเจน ไม่ได้เข้ามาท างานอย่างต่อเน่ือง ถ้ามีงาน
อะไรส าคัญๆก็เข้ามา 

3.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณด้าน  คือ ได้รับการจัดสรรมาน้อย และการไม่มี
การบูรณาการงบประมาณที่มีอยู่ อย่างประชาสัมพันธ์จังหวัดพยายามที่จะ ที่จะด าเนินการเร่ือง
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัด แต่ว่าไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง เพราะ
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ท าให้ประชาสัมพันธ์ได้น้อย ด้านรูปแบบ ของสื่อก็ไม่สามารถที่จะซื้อ
สื่อในที่กว้างไกลกว่านี้ได้ งบประมาณยังมีอยู่จ ากัด การท่องเที่ยวที่จะประสบผลส าเร็จเราต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  เข้าใจว่าจะมาจากการขาด
แคลนด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัย อีกประเด็นหน่ึงก็คงเป็นด้านบุคลากร
ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการท างาน แนวทางการ
แก้ไข คือควรจะมี จัดหารด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยเพิ่มเติม  ส าหรับปัญหา
และอุปสรรคด้านบุคลากร ควรจะได้การอบรมเพิ่มเติม โดยเฉพาะเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ออนไลน์หรือเว็บไซต์อะไรต่างๆ เหล่านี้  

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  คือการไม่มีศูนย์บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดและในสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์  และความไม่เหมาะสมของสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด 
ซึ่งก็คือ ททท. ที่ไม่ได้มีสาขาในจังหวัดสมุทรสาคร แต่มีส านักงานสาขาอยู่ในจังหวัด
สมุทรสงคราม ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวท าให้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้รู้จักจังหวัดสมุทรสาครสัก
เท่าไหร่ 

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดไม่มีปัญหาและอุปสรรค ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ใดๆ เพราะเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวติดต่อประสานงานจะให้
ช่วยด าเนินการอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ก็มีความยินดีสนับสนุนเต็มที่เพื่อ
ผลประโยชน์ของจังหวัด 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  มองในระบบ
ราชการแล้วสมรรถนะของหน่วยงานจะมีปัญหาที่บุคลากรเป็นหลัก โดยประเด็นหลักสองสาม
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ประเด็น คือเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอ บุคลากรไม่ตรงกับสายงาน และบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา  
ซึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร จะพบว่าสมรรถนะขององค์กรทีจะน า
นโยบายไปปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานเพราะสาเหตุมาจากบุคลากรขององค์กรนั้นๆ เอง 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
เพราะระดับบริหารให้ความร่วมมือดี แต่ถ้ามีงบประมาณชัดเจนและเพียงพอก็จะท าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ทั้งภาครัฐกับภาคเอกชนก็จะต้องมาร่วมกันหานโยบาย ในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

ของจังหวัด เพราะรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดอ่ืนมา
เที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครมากขึ้น ที่ส าคัญก็คืออยากให้มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว และมีงบประมาณ
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 

2.  การพัฒนามัคคุเทศก์ก็ส าคัญ ควรได้รับการหยิบยกขึ้นมาจัดท าแผนไว้ในยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยว อาจจะเป็นมัคคุเทศก์ชุมชน หรือมัคคุเทศก์น้อย เพราะจังหวัดสมุทรสาครมี
การท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบมากมาย มีทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น 

3. ด้านการประชาสัมพันธ์ ทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร  ปัจจุบัน
ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างทั่วถึงเลย จ าเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการทางด้าน การประชาสัมพันธ์  และ
ระบบข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แหล่งข้อมูล  มีเพียงพอ แต่เราไม่สามารถที่จะ
เอาข้อมูลตรงนั้นไปเผยแพร่ได้อย่างต่อเน่ือง  

4.  ภาครัฐต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการในระดับชุมชน มีบทบาทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชนเอง เพื่อชุมชนจะได้มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ  

5.  ผู้ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดมีไม่พอ มีน้อยเกินไป ควรมีการ สนับสนุน
ให้ภาคเอกชนมีการบริการทางด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น  
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บทสัมภาษณ ์นายศักดิ์ชัย    เนตรล้อมวงศ์  ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม 

 

1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 

      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครที่รับผิดชอบ
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีลักษณะโครงสร้างไม่เหมาะสม คือไม่เป็นเอกเทศ เพราะต้องขึ้น
ตรงกับส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และส านักงาน ททท. ที่รับผิดชอบเร่ืองการ
ท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ก็อยู่ที่ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งไม่ได้มีบทบาทใน
ความรับผิดชอบอะไรเลย ส่วนภาคเอกชนมี สมาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร ที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนอยู่  แต่ประสิทธิภาพด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ 
 2.  ด้านบุคลากร จากประสบการณ์ที่ท าอยู่ตรงนี้จะพบ บุคลากรภาครัฐอยู่สองหน่วยงาน
คือ บุคลากรจาก ส านักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากรจาก ททท. 
ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม แต่มีจ านวนน้อยมาก คือ มีไม่เพียงพอ และในความรู้ความสามารถ
ทางด้านการท่องเที่ยว บุคลากรของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มีความช านาญเลย ไม่
เข้าใจแนวทางการพัฒนา ส่วน บุคลากรของททท. มีคุณภาพพอสมควร  แต่ให้ความสนใจในการ
ช่วยเหลือน้อยมากๆ บุคลากรภาคเอกชนก็จะมีนายก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาครและทีมงานไม่กี่คนที่ลงมาส่งเสริมในกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่วนบุคลากรของ องค์กร
ท้องถิ่นไม่ได้เอ้ือประโยชน์เต็มที่ในด้านการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีองค์กรที่ต้ังมาเองอยู่แล้ว  ก็จะไม่มีที่
จะมารวมตัวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3.  ด้านงบประมาณ การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจะได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐเป็นหลักทั้งงบประมาณจากส่วนกลาง งบประมาณจากจังหวัด หรืองบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และในส่วนภาคเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณแทบทุกคร้ังคือ สมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนภาคเอกชนอ่ืนๆ อาจจะมีการสนับสนุน
งบประมาณบ้างแต่ไม่ประจ าและไม่มากซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัว 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ จากการท างานร่วมกับภาครัฐพบว่าหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร อย่างเช่น ส านักงาน การท่องเที่ยวและ
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กีฬาจังหวัดสมุทรสาครยังมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  และ เทคโนโลยีน้อยเกินไป ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของงานให้มีประสิทธิภาพได้  ส่วนหน่วยงาภาคเอกชนจะไม่เน้น
ทางด้านนี้ เพราะจะสนับสนุนงบประมาณเป็นหลัก หรือเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบก็จะใช้
นโยบายจ้างหน่วยงานอื่นที่เป็นมืออาชีพมาด าเนินการจัดท าให้  
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ประเด็นที่ส าคัญในนี้คือการ ไม่มีสถานที่
ด าเนินการอย่างเหมาะสมของการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร อย่างเช่น  การไม่มีศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะ ศูนย์ บริการ ข้อมูล นักท่องเที่ยว จะเป็นจุดที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วได้เป็นอย่างดี ส่วนประเด็นการมีสถานที่ด าเนินการ ที่ไม่เหมาะสม
อ่ืนๆ เช่น ส านักงาน ททท. ไม่มีสาขาในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ต้ังของ ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  การที่ตัวเองเป็นภาคเอกชนรู้สึกว่า การติดต่อ 
สื่อสารและประสานงานกับภาครัฐมีความยุ่งยาก ขัดแย้งไม่เข้าใจขั้นตอนของการท างาน ซึ่งมีความ
แตกต่างจากการ ติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับภาคเอกชนอย่างมาก  ที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไร
มากมาย รวมทั้งไม่มีความซ้ าซ้อนใดๆ 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ส าหรับสมรรถนะขององค์กร ใน
ภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาครที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังไม่มีแข็งแรงเพียงพอ จะต้องมีการบูรณา
การให้มากกว่านี้  การตรวจสอบ ไม่ค่อยมี  การเสริมแรง เพื่อให้ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ในการ
ท างานให้ได้ผลดียังด้อยอยู่ 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ปัจจุบันความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ
ในภาครัฐจะไม่ค่อยดี เพราะท าตามค าสั่งของผู้บริหาร ไม่ได้เกิดจากใจที่อยากจะสนับสนุน ให้
ความร่วมมือแบผ่านไปที ส่วนภาคเอกชนแม้มีเวลาไม่มากแต่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนดีทั้ง
การปฏิบัติและงบประมาณ 
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ จากการที่พบเห็นคือส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กับ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม มีโครงสร้างที่ไม่เหมาะสม
และไม่เอื้อประโยชน์ในการเป็นเจ้าภาพหลักส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่วน
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ภาคเอกชนก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปธรรม มีแต่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ลงมาเต็มที่ มีนโยบายแค่การส่งเสริมเท่านั้น 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ปัญหาด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครอาจแยกออกได้ 3 ประเด็น คือ หนึ่งบุคลากรไม่เพียงพอ สองบุคลากรไม่มี
ความสามารถ และสามบุคลากรขององค์กรท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตนเอง ซึ่งปัญหาทั้งหมดจะเป็นในส่วนของภาครัฐแทบทั้งหมด  เพราะภาคเอกชนจะไม่มีนโยบายที่
จะพัฒนาการท่องเที่ยว มีเพียงการสนับสนุนและส่งเสริมเท่านั้น 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ  คือ งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐ ยังมีจ านวน
น้อยเกินไป ท า ให้ท างานยากล าบาก การสนับสนุน งบประมาณยังไม่สอดคล้อง กับการปฏิบัติงาน  
ดังนั้นจึงต้องขอความสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาชนในทุกคร้ังที่มีการจัดโครงการ
ท่องเที่ยว 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  คือการมีเคร่ืองมือเคร่ือง  
ใช้และวัสดุอุปกรณ์  รวมถึง เทคโนโลยี สมัยใหม่ ไม่เพียงพอ ในการท างาน  บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐอย่าง ส านักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาครไม่ให้ความส าคัญกับการน า
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  รวมทั้ง เทคโนโลยี สมัยใหม่มาพัฒนาการท างาน เพราะ
คุณสมบัติของบุคลากรเหล่านั้นไม่มีความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว เน่ืองจากมีพื้นฐานมาจากพละ
ศึกษา 
 5.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม จุดที่ส าคัญที่สุดคือ
นโยบายในการบริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวทั้ง ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาครและ ส านักงาน ททท. ที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เพราะจะ
มองว่าการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครค่อนข้างจะมีความยากล าบาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง และอีกอย่างบุคลากรเหล่านี้จะเป็นข้าราชการที่ย้ายมา
อยู่ไม่นานก็จะย้ายไปที่อ่ืนต่อตามวาระ 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ปัญหาน้ีจะเป็นเฉพาะ การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับภาครัฐ โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว จะต้องใช้ขั้นตอนและเวลานานมาก จนบางคร้ังการจัดงานหรือจัดกิจกรรมเสร็จ
ไปแล้วงบประมาณในการสนับสนุนยังไม่ได้รับเลย ส่วนด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับ
ภาคเอกชนไม่มีปัญหาใดๆ 
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 7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ปัญหา
ด้านน้ีจะขึ้นกับบุคลากรขององค์กรนั้น อย่างเช่น ส านักงาน การ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
สมุทรสาครมีปัญหาที่บุคลากรมีความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ เพราะมีพื้นฐานมา
จากพละศึกษาและยังขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยว จึงท าให้ สมรรถนะของ
องค์กรที่จะน านโยบาย การท่องเที่ยว ไปปฏิบัติ ลดต่ าลงมาก แต่อาจจะไปได้ดีในด้านกีฬา ส่วน 
ททท. ส านักงานสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม แม้บุคลากรจะมีความรู้ความสามารถ แต่จากการที่
ไม่ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร จึงท าให้ สมรรถนะขององค์กรที่จะน า
นโยบายการท่องเที่ยวไปปฏิบัติลดต่ าลงมากเช่นกัน 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ในภาครัฐปัญหาน้ีอาจมา
จากการสั่งงาน มอบงาน หรือการไม่ชัดเจน หรือการไม่สนใจงานของหัวหน้างาน ท าให้ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานขาดภาระความรับผิดชอบตามมา  ส่วนในภาคเอกชนไม่ได้มีปัญหาเพราะภาคเอกชนมี
แต่นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร แบบบูรณาการ  เพื่อสามารถแก้ไข

ปัญหาในภาพรวมทั้งหมด คือ การจัดตั้ง คณะกรรมการบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัด
สมุทรสาคร โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน และให้คณะกรรมการ
ชุดนี้มีอ านาจเด็ดขาดในการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด ทั้งนี้เพราะที่ผ่านมา
จังหวัดสมุทรสาครยังไม่มี คณะกรรมการบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดที่มาด าเนินงานอย่าง
จริงจัง มีแต่การจัดต้ังขึ้นมาเป็นการเฉพาะกิจ เมื่อเสร็จภารกิจดังกล่าวก็เลิกรากันไป ซึ่งท าให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดไม่มีความต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
 การท าการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครยังมีน้อยไป จังหวัดควรมีการจัดโรด
โชว์เพื่อหาตลาดนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ส าคัญคือ
จะต้องสร้างเส้นทางการ ท่องเที่ยววันเดียวเที่ยว 3 อ าเภอ เพราะแหล่งท่องเที่ยวเราไม่เยอะ และ แต่
ละจุดก็อยู่ไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้อย่างสะดวก  
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บทสัมภาษณ ์นายวรพล   ดวงล้อมจันทร์ ผู้น าชุมชน 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 
 บทสัมภาษณ์ 
 1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการท่องเที่ยวของจังหวัดมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐมีทั้งที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่าง ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม หรือ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เป็นต้น ส่วนภาคเอกชน
ที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวคือ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
 2.  ด้านบุคลากร แต่ละองค์กรของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างก็มีบุคลากร  ตาม
โครงสร้างหน้า ที่ รับผิดชอบ แต่เป็นคนละโครงสร้าง ซึ่งก็ เพียงพอ  และ มีการ แบ่งส่วนงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามโครงสร้าง  ภาคเอกชนแม้มีก าลังบุคลากรแต่ไม่ได้แบ่งโครงสร้างแบบ
ราชการ แต่บุคลากรก็สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ด้านงบประมาณ  ส าหรับการท่องเที่ยวแล้วเท่าที่รู้  งบประมาณจะมีงบประมาณหลัก 
และงบประมาณในการบริหารจัดการ ในการสร้างการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจน ผู้ที่เป็นเจ้าภาพจะบริหารงบประมาณหลัก อย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและ 
ททท. แต่ส านักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดก็มีบุคลากรน้อยและมองข้ามไป ในด้านศักยภาพ
ของบุคลากร จึง ไม่ได้น าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์  ส่วนงบประมาณ
จากด้านอ่ืนคือจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็น
งบประมาณจากภาครัฐที่กระจายลงมาสู่ภาคการท่องเที่ยว ส่วนงบประมาณจากภาคเอกชนยังไม่
เห็นมีสักเท่าไหร่ นอกจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครที่สนับสนุนเงินทุนใน
ส่วนหน่ึงเพื่อการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ไม่ได้สัมผัสโดยตรงยังมองไม่เห็นภาพชัดเจน  
แต่เห็นผลการด าเนินการของส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด คุณภาพงานไม่มีคุณภาพ จึง
อาจจะวิเคราะห์ย้อนกลับได้ว่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย ส่วน 
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ททท. น่าจะมีความพร้อมในด้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  และสามารถท าผลงานได้มี
คุณภาพ แต่ไม่ค่อยมีการสนับสนุนในจังหวัดสมุทรสาครเท่าไหร่ เพราะไม่มีส านักงานอยู่ในพื้นที่ 
ส าหรับภาคเอกชนที่ท างานอยู่ด้วยกันไม่ได้เน้น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  แต่จะบริหาร
จัดการโดยจ้างมืออาชีพมาจัดท าให้ 
 5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม จากการที่เป็นผู้ท างานด้านการท่องเที่ยว
และงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติมายาวนาน ดังน้ันในการมองถึง การมีสถานที่ด าเนินการอย่าง
เหมาะสมของภาครัฐในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องบอกว่าไม่มีความเหมาะสมอะไรเลย อย่าง
จุดส าคัญที่สุดที่ต้องมี คือศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ก็ยังไม่สามารถมีได้สักจุด ทั้งนี้เน่ืองจาก
ผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับ ททท. ส านักงานสาขา
สมุทรสงคราม คงมีความขัดแย้งกันในเร่ืองนโยบาย หรือไม่เห็นความส าคัญ 
 6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในการประสานงานกับภาครัฐจะมี การบูรณา
การในระดับหนึ่ง ในโครงการหรือกิจกรรม เฉพาะกิจ แต่ ในปฏิบัติปกติภาครัฐ ยังแยกกัน การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน ยังมีปัญหาแบบกลุ่ม ใคร กลุ่ม มันอยู่ ไม่มีความชัดเจนในการ
มอบหมายงาน มีทิฐิในต าแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะระดับกลางๆ ส าหรับภาคเอกชนการติดต่อสื่อสาร
และประสานงานไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ให้ความเป็นกันเองสนับสนุนเต็มที่ตามก าลัง 
 7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ โครงสร้างและลักษณะงาน
องค์การภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวมีความชัดเจน แต่การ มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติคิดว่า
ยังมีปัญหา เพราะความสามารถไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับงาน จึงท าให้สมรรถนะขององค์กรภาครัฐ
ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครที่จะน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า 
 8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ความร่วมมือ ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐจะ
มีความร่วมมือร่วมใจดี แต่ในระดับปฏิบัติยังมีการเกี่ยงกันอยู่  เพราะมองว่าไม่ใช่หน้าที่หลักของ
ตนเอง ส่วนภาคเอกชนและประชาชนจะให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดี  
  

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
 1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนร่วมทางด้านการท่องเที่ยว องค์กร
ต่าง ๆ ยังขัดกันอยู่ ททท. และ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็จะมองคนละมุมในภารกิจที่
ตัวเองมีอยู่ หน่วยงานอ่ืน ๆ อีกต่างคนต่างท างาน เปรียบเทียบสมุทรสงครามเป็นเมืองเล็กแต่
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สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เจ้าภาพหลักเขาไม่ได้อยู่ที่หน่วยงานราชการแต่เป็นชุมช น จังหวัด
สมุทรสาครมี ด้านโครงสร้าง ที่ดีในระดับหน่วยงาน แต่ไม่ดีในเชิงร้อยเรียงกันที่จะบูรณาการ เพื่อ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ส่วนภาคเอกชนไม่ได้มีปัญหาด้าน โครงสร้างหน้าที่  เพราะเน้นในการ
ท างานแบบบูรณาการ 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ปัญหามีต้ังแตโ่ครงสร้างที่ไม่ได้มาร้อยร่วมกันท าให้ 
การสรรหาบุคลากรภาครัฐ ยังมีน้อย การฝึกอบรมและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้มีน้อย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเลย มีแต่บุคลากรทางด้านการกีฬา ด้านเอกชน
บุคลากรก็จะไม่มีเวลาในการให้กับการท่องเที่ยวเท่าไหร่ เพราะมีการสวมหมวกหลายต าแหน่ง จึง
ต้องแบ่งเวลากันไป และอาจจะให้ความส าคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคนเองมากกว่า 
 3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ  ประเด็นส าคัญที่สุดคืองบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากงบประมาณหลักมีจ านวนน้อย แค่หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักก็แทบไม่พอใช้บริหาร
ส านักงานตนเอง ส่วนงบประมาณที่ได้รับจากส่วนอ่ืนยังไม่มีการบูรณาการงบประมาณร่วมกันใน
การใช้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ต่างคนต่างท างบประมาณจึงกระจัดกระจาย ไม่สามารถใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  คือในด้านนี้ไม่ได้สัมผัส
โดยตรง แต่เข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ไม่มีความทันสมัย 
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีศักยภาพในการน าเทคโนโลยีมาใช้กับงานการท่องเที่ยวมากกว่า เพราะพื้นฐาน
บุคลากรของหน่วยงานไม่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวใดๆ เลย 
 5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม เป็นเพราะมุมมองของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับ 
ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม ไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาคร และผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความใส่ใจเท่าที่ควรจะเป็น 
 6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ในส่วนภาครัฐด้วยกันเอง
คงจะเป็นปัญหาระหว่างสังกัดกับนโยบายและบุคลากร ส่วนการ ติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนจะเป็นปัญหาขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่าง
กัน ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาชน จะรู้สึกว่ากระบวนการขั้นตอนของภาครัฐยุ่งยากและเอา
เปรียบมากเกินไป 
 7.  ปัญหาและอุปสรรค ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ในปัญหา
และอุปสรรค น านโยบายไปปฏิบัติ  ของภาครัฐที่ส าคัญมาจากบุคลากรไม่มีศักยภาพทางด้านการ
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ท่องเที่ยว ไม่รู้จักการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการท างาน และบุคลากรไม่มีจิตใจในการ
ท างานด้านการท่องเที่ยว แต่ต้องรับผิดชอบตามโครงสร้างเท่านั้น 
 8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ภาครัฐไม่มีผู้รับผิดชอบ
หรือเจ้าภาพที่ชัดเจน ส่วนผู้ปฏิบัติไม่ให้ความส าคัญกับนโยบาย และไม่มีจิตอาสาในงานส่วนรวมที่
ส าคัญระดับปฏิบัติการจะให้ความส าคัญกับการมีเงินสนับสนุน 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร แบบบูรณาการ ควรมี แนวทางใน

การบริหารจัดการประกอบด้วย 
1.  การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในระดับจังหวัด โดยให้มี

อ านาจหน้าที่ในการวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และบริหารบุคลากร รวมถึงการบูรณา
การงบประมาณ ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการชุดนี้ต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และมี
ตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ 
เพื่อให้กรรมการชุดนี้มีอ านาจเด็ดขาด จึงสมควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  

2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวตามที่คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวแบบบูรณาการระดับ
จังหวัดก าหนด จะต้องมีเจ้าภาพด าเนินการอย่างชัดเจน โดยเจ้าภาพไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง แต่จะต้องมีศักยภาพอย่างพอเพียง อย่างเช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นต้น 

3.  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ต้องศึกษาให้ชัดเจนเพื่อเลือกพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องท าการพัฒนา
เป็นอันดับแรก อย่างเช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์ แล้วจากนั้นค่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ
อันดับรองลงมา ไม่ควรที่จะท าการพัฒนาแบบกระจัดกระจาย เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยไม่คุ้มค่า  

4.  การประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบของจังหวัดเอง โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่ง ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม เพราะปัจจุบัน
ไม่ค่อยได้มีการสนับสนุนสักเท่าไหร่ 
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บทสัมภาษณ ์นายสมพงษ์   จิระพรพงศ์ ประธานชมรมร้านอาหาร จงัหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
สมุทรสาครในแต่ละด้านต่อไปนี้ 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ด้านโครงสร้างหน้าที่  เท่าที่ได้สัมผัส เห็นว่ามีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานภาครัฐมีส านักงาน การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด กับส านักงาน ททท. ซึ่งมี โครงสร้างหน้าที่ดีใช้ได้ เพราะมาจาก อสท.  เดิมแล้ว
เปลี่ยนมาเป็นททท. ส่วนภาคเอกชนอย่างเช่น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  

2.  ด้านบุคลากร ในระบบของภาครัฐหรือราชการ มีการสรรหาบุคลากรเข้าไปสู่ระบบ เพื่อ
สนองความต้องการขององค์กร น่าจะครบตามต าแหน่งที่มีไว้ แต่ยังไม่ มีระบบ ในการสรรหา
บุคลากรที่ให้เหมาะสม กับงาน  บุคลากร ที่มีอยู่ก็ไม่ มีการฝึกอบรม เทคโนโลยีใหม่ๆ และความรู้
ใหม่ๆ ต้องมีการพัฒนาขึ้นมา เช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่มีบุคลากรไม่เหมาะสม
กับโครงสร้าง เพราะโครงสร้างต้องรับผิดชอบทั้งการท่องเที่ยวและกีฬา แต่บุคลากรไม่มีคนที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวเลย เป็นต้น  

3.  ด้านงบประมาณ  มีทั้งงบประมาณจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาคร แต่จะมีงบประมาณจากทางภาครัฐเป็นหลัก  

4.  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ยังมีน้อยเกินไป เทคโนโลยี  และเคร่ืองใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ไม่ทันสมัย แต่องค์กรเหล่า นี้จะเก่งในการจัดการ อย่างเช่นการ สร้างมัคคุเทศก์น้อย ก็จะ
จัดการให้ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบ ตรงนี้ต้องชื่นชมว่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ไม่พอ แต่
สามารถหาองค์กรร่วมได้ เครือข่ายได้ 

5.  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  ปัจจุบันสถานที่ด าเนินการ จะมีความส าคัญ
น้อยลง เพราะเทคโนโลยี การสื่อสารมีการพัฒนามากขึ้น  อยู่ที่ไหนสามารถท างานให้มีคุณภาพได้
ทั้งหมด หากบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอ 

6.  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  หากมอบในขอบเขตของพื้นที่ถือว่าไม่มีปัญหา
แต่เป็นด้านดีด้วยซ้ าไป เพราะว่าจังหวัดสมุทรสาครมีขนาดเล็ก การสื่อสารรวดเร็ว และทั่วถึงดีมาก 
แต่ถ้าเป็นการประสานงานในระบบราชการ จะติดขัดเร่ืองขั้นตอนที่ยุ่งยาก และล่าช้าของข้าราชการ 

7.  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ ภาครัฐไม่มีปัญหาด้านโครงสร้าง
และระบบ แต่จะมีปัญหาด้านบุคลากรที่ท าให้ สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบาย การท่องเที่ยว



331 
 

ไปปฏิบัติ ตกต่ าลง ส่วนภาคเอกชน เป็นระบบดีอยู่แล้ว พอมีน โยบายก็รับกันต่อๆ  กันไป มันดีอยู่ 
การประเมินผลตรวจสอบใช้ได้ มีความ ละเอียด ดีมาก ขนาดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยังต้องมีการ
ประเมินผลเลย มีการเสริมแรงผู้ปฏิบัติ ชัดเจนไหม รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตลอด 

8.  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในส่วนระดับปฏิบัติการของภาครัฐยังคงไม่มี
การพัฒนาให้ ดีขึ้น ยังท างานแบบให้ผ่านไปวันๆ เพราะอาจจะไม่ใช่งานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง 
แต่ในภาคเอกชนจะมี ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ เป็นอย่างดี  ดู จาก งานแต่ละปีที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตลอดเลย การมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง  
 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
      ประเด็นค าถาม ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าว
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
1.  ปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างหน้าที่  การท างานของภาครัฐโครงสร้างหน้าที่ไม่มี

การบูรณาการ ภาครัฐจะต่างฝ่ายต่างท า ขณะที่ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งซึ่ง ต้องยอมรับว่า
สมุทรสาคร ภาคเอกชนเข้มแข็งจนเกินไป พอเข้มแข็งไปเราก็ไม่ค่อยไปง้อเงิน งบประมาณราชการ 
เพราะผู้น าองค์กรต่างๆ เป็นพ่อค้า คหบดี ซึ่งมีธุรกิจแล้วท าไรก็ต้องแบบว่าท าให้ได้เร็ว  

2.  ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร ปัญหาและอุปสรรคของภาครัฐในด้านนี้ คือ การที่มี
บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวมารับผิดชอบในการหน้าที่ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรแล้วฝ่ายรัฐ สู้ฝ่ายเอกชนไม่ได้ 

3.  ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ ถ้าเป็นเอกชนด าเนินการมองว่างบประมาณมี เหลือ 
แต่ถ้าเป็นราชการ ด าเนินการงบประมาณ ไม่ค่อยจะพอ แล้วงบจะเป็นการเกินความจริงอยู่หลายๆ  
เร่ือง ความเพียงพอของงบประมาณที่มาใช้ในองค์กร ภาครัฐ  ไม่เคยเห็นว่าจะพอสักแห่งเลย 
ชาวบ้านเค้าบอกว่าเมืองไทยมีเงินอยู่ 2 สกุล คือ สกุลเงินชาวบ้านกับสกุลเงินรัฐ อย่างเช่น สมมุติใน
การซื้อของอย่างเดียวกัน ชาวบ้านซื้อ ในราคาหน่ึงหมื่นบาท ราชการต้องซื้อราคา 4-5หมื่น และใน
เร่ืองงบประมาณที่เข้ามาสู่จังหวัดสมุทรสาครในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เวลานี้ซ้ าซ้อนกันอยู่ 
งานมันซ้อนกันอยู่ งบประมาณก็ยังซ้อนกันอยู่ ท าไม่เป็นกิจจ าลักษณะ แล้วระบบราชการท าให้ผม
รู้สึกว่ามัน ล่าช้า เข้าข่ายที่ว่าประเภทซ้ าซ้อนแล้วก็ มีระเบียบม ากและเ ป็นการใช้งบประมาณที่
สิ้นเปลืองมาก ไม่มีเหตุผล 

4.  ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ส่วนของภาครัฐคงติดขัด
ของเร่ืองงบประมาณ ที่มีน้อย และมีการใช้งบประมาณในการจัดซื้อแพงกินความเป็นจริง และอีก
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ประการหนึ่งอาจจะเพราะบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวจึงไม่ได้ให้ความใส่ใจ
ในการจัดหา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ที่ทันสมัยมาใช้  แต่ในปัจจุบันถ้าบุคลากรมีความ
สนใจในการพัฒนาจะมีเทคโนโลยีให้ใช้มากมาย อย่างเช่น อินเตอร์เน็ต อีเมลล์ เป็นต้น  

5.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไรในด้านนี้ แต่จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร และการมีจิตอาสาและการมีจิตใจใน
การท างานเพื่อส่วนร่วม  

6.  ปัญหาและอุปสรรคด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน เป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ใน
ขั้นตอนการประสานงานกับภาครัฐ ที่ไม่ได้มีการบูรณาการการท างานให้ทันสมัย 

7.  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  ภาครัฐจะต้อง
มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับต าแหน่งหน้าที่การงาน 
หรือไม่ภาครัฐจะต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเข้ามาทดแทน
บุคลากรเดิม 

8.  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ส าหรับภาครัฐ เป็นเพราะ
ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความส าคัญกับนโยบาย และจะให้ความส าคัญ
กับการมีเงินสนับสนุน มากกว่าการมีน้ าใจในการช่วยเหลือส่วนรวม 
 

3.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
       ประเด็นค าถาม เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณา
การได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะด าเนินการ
อย่างไร 

บทสัมภาษณ์ 
เร่ืองการบริหารการจัดการการท่องเที่ยว เป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลาหน่อย ถ้าจะพูดไปเมืองไทย

นโยบายต้องมาจากข้างบน กลาง  แล้วก็มาล่าง มันเป็นที่นโยบาย รัฐบาล หนึ่งก็เปลี่ยนที รัฐมนตรี
หนึ่งก็เปลี่ยนที ก็เลยยังไม่มีการบูรณาการระดับนโยบายแล้วก็ไม่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มี
การพัฒนาได้มากขึ้น 

เร่ืองการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ต้องท าเพิ่มอยู่เร่ือยๆ แล้วก็
ต้องมีเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ เช่น ททท.  จะท าหนังสือแนะน าแหล่งท่องเที่ยว เป็นเล่มเลย จะ
มีข้อมูลบอกเลยว่าจุด ไหนสามารถเที่ยวได้ตลอดปี จุดนี้ควรจะเที่ยวช่วงเดือนไหน หากจะ ไปดู
ดอกบัวตอง ถ้าผิดฤดูมันก็ไม่มีให้ด ูถ้าพูดถึงสมุทรสาคร การประชาสัมพันธ์อยากจะให้อิงประเพณี
แต่ละท้องถิ่นทั้งใน 3 เพื่อจะได้มีความต่อเน่ือง                                        
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพถ่ายหลักฐานการสัมภาษณ์เจาะลึก 
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สัมภาษณ์นายชัยพร  ศิริพงศ์เวคินทร์  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่  16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 
 

 
สัมภาษณ์นางสาวอังคณา  พุ่มผกา  ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานสาขาสมุทรสงคราม   

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   

วันที่  12 ตุลาคม  พ.ศ. 2555 
 
 

 
สัมภาษณ์นางอุไร  แตงเอ่ียม   ประธานกลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี  ท่าเสา  

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายไกรลาศ   รอดเจริญ เจ้าของรีสอร์ทและร้านอาหารคุ้งน  า 

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 
 

 
สัมภาษณ์นายชัชวาลย์   เกตุแก้ว    ผู้ปลูก / ส่งออก กล้วยไม้ 

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายสุพล  ศรีทับทิม  พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่  27 กันยายน พ.ศ. 2555 
 
 

 
สัมภาษณ์นายภิญโญ   ประกอบผล  หัวหน้าส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายวัฒนา  แตงมณี  ประธานมูลนิธิศาลพันท้ายนรสิงห์   

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 
 

 
สัมภาษณ์นายแพทย์ชัยรัตน์  เวชพานิช  สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายอรรฆพล  สัจจาพิทักษ์   การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร   

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 
 
 

 
สัมภาษณ์นายอภิชิต  ประสบรัตน์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายคณาวิช    ฆังนิมิตร  เจ้าของบริษัท วนาทัวร์ จ ากัด  

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 
 

 
สัมภาษณ์นายสุทิน  ชาวปากน  า  รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายจุลภัทร  แสงจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   

วันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2555 
 

 
สัมภาษณ์นางพิมพ์กาญจน์   ชัยจิตร์สกุล   วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 
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สัมภาษณ์นายอรุณชัย พุทธเจริญ  ประมงจังหวัดสมุทรสาคร  

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 
 
 

 
สัมภาษณ์นายนรินทร์   บุญร่วม   ปราชญ์ชาวบ้าน 

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ช 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1.  ประวัติความเป็นมา 
 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีตมีชุมชนใหญ่เรียกว่า “บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่บริเวณปาก  
อ่าวไทย ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา  (พ.ศ. 2099) ได้ทรงโปรดให้
ยก “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพื่อเป็นหัวเมืองส าหรับเรียกระดมพล ในเวลาเกิดสงคราม
และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้รุกรานทางทะเล ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็น “เมืองสมุทรสาคร” และในปี 
พ.ศ. 2456 รัชกาลที่ 6 ได้ทรงโปรดให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่งใน
พระราชอาณาจักร เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
จนถึงทุกวันน้ี อนึ่งในปี พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างความเจริญ ให้ท้องถิ่น
โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ได้ทรงมีพระบรมราช
โองการให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า  “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จังหวัดสมุทรสาคร 
จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในหัวเมืองของประเทศไทย 
 

2.  ที่ตั้งและอาณาเขต 
   
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีนในเขตพื้นที่ตอนล่างของภาค
กลางของประเทศไทย หรือประมาณเส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก 
เป็นจังหวัดปริมณฑล ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย 
ประมาณ 30.1 กิโลเมตร และตามระยะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระราม 2) ประมาณ 30 
กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสาครมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม 
 ทิศใต้ ติดกับทะเลอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก  ติดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดราชบุรี 
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    แผนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร  

 
3.  ขนาดพื้นที่และเขตการปกครอง 
 

 จังหวัดสมุทรสาครมีขนาดพื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ 
ครอบคลุมพื้นที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 492.040 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
307,525 ไร่ อ าเภอกระทุ่มแบน 135.276 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,547 ไร่ อ าเภอบ้านแพ้ว 
245.031 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 153,144 ไร ่
 จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ 40 ต าบล 290 หมู่บ้าน มีราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 32 ส่วนราชการ 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบ้านแพ้ว ราชการบริหารส่วนกลาง 
ประกอบด้วย 37 ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง 
เทศบาลต าบล 8 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 26 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร 
 

อ าเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
จ านวนการแบ่งเขตการปกครองอ าเภอ ประชากร* 

(คน) ทม/ทต/อบต. ต าบล หมู่บ้าน 
เมืองสมุทรสาคร 492.040 17 18 116 321,147 
กระทุ่มแบน 135.276 10 10 76 111,365 
บ้านแพ้ว 245.031 10 12 98 90,041 
รวม 872.347 37 40 290 522,553 

 
* หมายเหตุ จ านวนประชากรปี พ.ศ. 2554 ไม่รวมประชากรแฝง 
ที่มา : www. samutsakhon.go.th (ที่ท าการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร) 

 

4. สภาพภูมิประเทศ  
  
 จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัดไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลง
สู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาครระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตรพื้นที่ตอนบนในเขตอ าเภอบ้าน
แพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบน มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ าล าคลองเชื่อมโยงถึง
กันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า  170 สาย จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิดและบางส่วนเป็น
ย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยพื้นที่ ตอนล่างของจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติด
ชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและ
ท านาเกลือ ส่วนที่อยู่ถัดไปมีการพัฒนาพื้นที่ขุดคลองเพื่อน าน้ าจืดมาท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด บางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย รองรับการขยายตัวจาก
เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร 
 

5.  สภาพภูมิอากาศ 
  
จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลม

บกลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน จึงท าให้มีความชื้นในอากาศสูง
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มีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉลี่ย 1 ,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 -28 องศาเซลเซียส 
มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด 50 สูงสุด 95 

 

6.  ประชากร และโครงสร้างประชากร 
  

 จังหวัดสมุทรสาครมีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนกระจุกตัวอยู่ริมถนนสายหลักและสายรองมีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ส่วน
ในชนบทการต้ังบ้านเรือนจะกระจายไปตามริมแม่น้ าล าคลองประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อ
สายจีนและเชื้อสายรามัญ จากข้อมูลของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสมุทรสาคร
พบว่า ในปี  พ.ศ. 2554 มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 499,098 คน เป็นชาย 241,183 คน (ร้อยละ 
48.32) เป็นหญิง 257,915 คน (ร้อยละ 51.68)    ความหนาแน่นประชากร 572 คน/ ตารางกิโลเมตร 
ดังตารางที่ 2 โดยในปี พ.ศ. 2560 คาดการณ์ว่าจะมีจ านวนประชากร 533,690 คน  

 

ตารางที่ 2  ข้อมูลจ านวนประชากร พื้นที่และความหนาแน่นของประชากรจังหวัดสมุทรสาคร 
     จ าแนกตามอ าเภอ 

 

อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) * พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ความหนาแน่น 
(คน/ ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

เมืองสมุทรสาคร 119,712 128,874 248,586 492.040 505 
กระทุ่มแบน 76,080 80,827 156,907 135.276 1,159 
บ้านแพ้ว 45,391 48,214 93,605 245.031 382 
รวม 241,183 257,915 499,098 872.347 572 

 
*ไม่รวมประชากรแฝง 
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสมุทรสาคร 
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7.  เศรษฐกิจ 
  
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและมีพื้นที่ทาง
ทิศตะวันออกติดกรุงเทพมหานครโดยตรงจึงได้รับผลจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากพื้นที่
ปริมณฑลดังกล่าว เห็นได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ในปี 
2553 มีมูลค่า 400,878 ล้านบาท  เป็นภาคเกษตรกรรม 15,401 ล้านบาท (ร้อยละ 3.84)และ
ภาคอุตสาหกรรม 385,476 ล้านบาท (ร้อยละ 96.16) โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2550-
2553 เฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) เท่ากับ 692,525 
บาท โดยมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2550-2553 เฉลี่ยร้อยละ 6.8 ต่อปีสาขาหลักที่มีมูลค่าสูง
ที่สุดได้แก่สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 339,244 ล้านบาท รองลงมาได้แก่สาขาการขายส่ง ขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ ฯ 14,140 ล้านบาท และการประมง 13,731 ล้านบาทตามล าดับ ส่วนสาขา
การผลิตที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของจังหวัดในช่วงปี 2550-2553 ได้แก่ สาขาการท า
เหมืองแร่และเหมืองหิน มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 53.0 ต่อปี ดังแสดงในตารางที่ 3 
  

ตารางท่ี 3 : ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาครจ าแนกตามสาขาการผลิต ปี 2551-2553 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจ าแนกตามสาขาการผลิต 
มูลค่า(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 255- 

ภาคเกษตรกรรม 12,818 14,070 15,401 

ภาคอุตสาหกรรม 342,682 345,601 385,476 

การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 471 698 653 

การผลิตอุตสาหกรรม 299,894 302,638 385,476 

การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา 6,945 8,077 8,843 

การก่อสร้าง 4,401 2,985 2,912 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม 12,618 12,488 14,140 

โรงแรมและภัตตาคาร 1,150 1,165 1,279 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 5,855 5,527 5,657 

ตัวกลางทางการเงิน 2,725 2,818 2,938 

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ 2,060 2,168 2,449 
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ตารางที่ 3  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสมุทรสาครจ าแนกตามสาขาการผลิต ปี 2551-2553 (ต่อ) 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจ าแนกตามสาขาการผลิต 
มูลค่า(ล้านบาท) 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2551 

การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ 2,186 2,352 2,442 

การศึกษา 1,789 1,847 1,908 

การบริหารด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,749 2,045 2,157 

การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 810 764 827 

ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 28 29 29 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 355,500 246,671 400.878 

 

ที่มา: ส านักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร (http:// klang.cgd.go.th) วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 
 

7.1  อุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทางอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากอยู่ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ประกอบกับมี
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ต่อการลงทุนจึงมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้ความสนใจมาลงทุน ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจ านวน
มาก ตั้งแต่ปี 2512 โรงงานอุตสาหกรรมข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2554 จังหวัดสมุทรสาครมีการจด
ทะเบียนโรงงานรวมทั้งสิ้น 5,145 ราย เงินลงทุน 473,286 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอ าเภอ ในปี 2554 

 

อ าเภอ 
จ านวนโรงงาน 
(แห่ง) 

เงินทุน 
(บาท) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

เครื่องจักร 
(แรงม้า) 

เมืองสมุทรสาคร 2,865 359,714,262,354 240,321 3,293,603.95 
กระทุ่มแบน 2,164 108,947,453,191 145,277 2,819,411.04 
บ้านแพ้ว 1166 2,577,254,067 3,190 92,253.64 
รวม 5,145 471,238,969,612 388,788 6,205,268.63 

 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 
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 7.2  การเกษตร จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ เป็นที่ ราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่าน
ตอนกลางพื้นที่ มีโครงข่ายแม่น้ า ล าคลองที่เชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีระบบชลประทาน
ที่ดี รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดิน ท าให้พื้นที่ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว และพื้นที่บางส่วนของ
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และอ าเภอกระทุ่มแบน มีความเหมาะสมต่อการท าการเกษตรกรรม  ในปี 
2553 จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ท าการเกษตร 88,965 ไร่ จ านวนเกษตรกร ผู้ท าการเพาะปลูก 9,577 ราย 
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 15,401 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 5 จังหวัดสมุทรสาครเป็น
แหล่งปลูกไม้ผล และพืชผักนานาชนิด ส่วนการปลูกข้าวจะมีทั้งนาปีและนาปรังหมุนเวียนกันไป 
นอกจากนี้ ยังมีการปลูกไม้ ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะกล้วยไม้ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ตัดดอก 
เกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลางถึงความรู้สูง มีความพยายามพัฒนาและยอมรับข่าวสารเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ จึงท าให้ผลผลิตทาง การเกษตรมีปริมาณมาก และคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 
ตารางท่ี 5 : ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจังหวัดสมุทรสาครปี 2553 
 

ข้อมูล จังหวัด เมือง กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว 

พื้นที่ทั้งหมด (ไร)่ 545,216 30,742 54,547 153,114 
พื้นที่การเกษตร (ไร)่ 88,965 4,617 16,430 67,864 
ประชากรทั้งส้ิน (ราย) 484,600 240,056 152,078 92,472 
ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 
ตาม ทบก.01 (ราย) 

9,577 2,282 2,044 5,254 

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร http//www.samtsakhon.doae.go.th วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 

 
 7.3  การประมง  จังหวัดสมุทรสาครมีชายฝั่งทะเลยาว 48.8 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลาง ของการ

จ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าโดยมีแหล่งรวบรวมที่ส าคัญได้แก่ สะพานปลาเทศบาล สะพานปลา

สมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย ตลาดกุ้ง มีกิจการประมง 3 ชนิด ได้แก่ การท าการประมงทะเล การ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองการประมง  

  การท าประมงทะเลได้แก่ประมงพื้นบ้าน เช่น ผลผลิตการจับเคยจากธรรมชาติ 5,000 

ตัน/ปี เรืองมจับหอยพิมปริมาณการจับ 900 ตัน/ปี การท าประมงพาณิชย์ มีเรือประมงพาณิชย์ขึ้น
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ทะเบียนส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครจ านวน 367 ล า มีปริมาณการจับประมาณ 810,562.71 

ตัน/ปี 

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง เช่นการท าฟาร์มเลี้ยงกุ้ง พื้นที่ประมาณ 29,404.1 ไร่  และ

มีผลผลิตต่อปีประมาณ 15,634 ตัน การท าฟาร์มเลี้ยงหอยทะเลพื้นที่ 9,098 ไร่ ผลผลิตต่อปีประมาณ 

8,338 ตัน 

  การท าฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อยพื้นที่ 1,769 ไร่ ผลผลิตต่อปีประมาณ 79 ตัน 

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดพื้นที่เลี้ยงรวม 29,744 ไร่ ที่นิยมเลี้ยงได้แก่ปลาดุก ปลานิล 

ปลาสลิด ผลผลิตต่อปีประมาณ 20,829 ตันพื้นที่เลี้ยงอยู่ในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอเมือง 

จ านวนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครจ านวน 

1,449 ราย 

  อุตสาหกรรมต่อเน่ืองการประมงได้แก่ แพพ่อค้าคนกลาง/ผู้รวบรวม 320 ราย สถาน

ประกอบการแปรรูปเบื้องต้น 129 ราย สถานประกอบการห้องเย็น 39 รายสถานประกอบการแปร

รูปพื้นเมือง 14 ราย 

  สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 106 ราย สถานประกอบการน าเข้า-

ส่งออก สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 246 รายสถานประกอบการผลิตอาหารสัตว์น้ า 14 ราย (ที่มา : 

ส านักงาน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร http://www.fisheries.go.th/fpo-samutsa/home.htm วันที่ 3 

พฤษภาคม 2555 

 

8. โครงสร้างพื้นฐาน 

  
 8.1  ไฟฟ้า ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนครบทุกอ าเภอ
ทุกต าบล และทุกหมู่บ้านแล้ว ปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 146,650 ราย จ านวนกระแสไฟฟ้า 
3,803 หน่วย จ าแนกเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร (รับผิดชอบพื้นที่อ าเภอเมือง
สมุทรสาคร และอ าเภอบ้านแพ้ว) จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 85,900 คน กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 2,222 หน่วย การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 926 หน่วย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคกระทุ่มแบน จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 30,375 คน จ านวนกระแสไฟฟ้าที่ใช้ 655 หน่วย 

http://www.fisheries.go.th/fpo-samutsa/home.htm%20%20�ѹ���%203
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 8.2  ประปา การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครรับผิดชอบจ าหน่ายน้ าประปาบริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร (ต าบลท่าฉลอม ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลท่าจีน ต าบลบาง
กระเจ้า ต าบลบางโทรัด ต าบลกาหลง ต าบลชัยมงคล ต าบลท่าทราย ต าบลนาดี ต าบลบางน้ าจืด ต าบล
พันท้ายนรสิงห์ ต าบลโคกขาม ต าบลคอกกระบือ) และอ าเภอกระทุ่มแบน (ต าบลคลองมะเด่ือ 
ต าบลแคราย ต าบลสวนหลวง)  ขนาดพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร ส านักงานการประปาส่วน
ภูมิภาคอ้อมน้อย รับผิดชอบจ าหน่ายน้ าประปาบริการประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลอ้อมน้อย ต าบล
สวนหลวง พุทธมณฑลสาย 4,8 ต าบลศาลายา  ต าบลกระทุ่มล้ม จ านวนผู้ใช้น้ าประปา 17,530 ราย 
ปริมาณน้ าผลิต 2,583,233 ลูกบาศก์เมตร (เฉลี่ย 86,107.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ปริมาณน้ าจ าหน่าย 
1,802,004 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน 

 8.3  โทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในความรับผิดชอบของ 
บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีชุมสายโทรศัพท์ 3 แห่ง ได้แก่ ชุมสายโทรศัพท์
สมุทรสาคร ชุมสายโทรศัพท์กระทุ่มแบน และชุมสายโทรศัพท์บ้านแพ้ว มีเลขหมายที่มีผู้เช่าใช้
บริการ 55,777 เลขหมาย จ าแนกเป็นโครงข่ายของ TOT จ านวน 27,999 เลขหมาย และโครงข่าย
ของ TT&T จ านวน 27,778 เลขหมาย 
 8.4   การคมนาคม จังหวัดสมุทรสาคร มีการคมนาคมสะดวกทั้งบก และทางน้ า เส้นทาง
คมนาคมหลักของจังหวัด มีดังนี้ 
 8.4.1  ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักที่ส าคัญ 4 สาย ได้แก่ 
      -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เร่ิมต้นจากสามแยกบางปะ
แก้ว ผ่านที่ท าการเขตบางขุนเทียน ด่านต ารวจทางหลวงเอกชัย ถึงสะพานต่างระดับแยกเข้ามหาชัย
ที่ กม.28 (ระยะทาง 29 กม.) 
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เร่ิมต้นจากแยกท่าพระ แยกอ้อม
น้อยผ่านอ าเภอกระทุ่มแบน เข้าจังหวัดที่แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 (ระยะทาง 21 กม.) 
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เร่ิมต้นจากถนนเทอดไท เขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร ผ่านวัดโพธิ์แจ้ เข้าจังหวัดจุดเดียวกันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เร่ิมต้นที่แยกพระประโทน 
จังหวัดนครปฐม ผ่านอ าเภอบ้านแพ้ว เข้าจังหวัดที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ถนนบ้าน
แพ้ว - พระประโทน ระยะทาง 45 กม.) 
 8.4.2  ทางรถไฟ มีทางรถไฟวงเวียนใหญ่-มหาชัย เร่ิมต้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ 
ถึงสถานีมหาชัยสมุทรสาคร อ าเภอเมือง(ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสายมหาชัย - แม่กลอง 
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เร่ิมต้นที่สถานีบ้านแหลม ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร ถึงสถานีแม่กลอง อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (ระยะทาง 33.7 กม.) 
 8.4.3  ทางน้ า สภาพทั่วไปในท้องที่จังหวัดมีแม่น้ าล าคลองจ านวนมาก แม่น้ าล าคลอง
ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าท่าจีน คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ 
คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ คลองบางยาง และคลองด าเนินสะดวก การคมนาคมทางน้ าส่วน
ใหญ่จะใช้เรือยนต์โดยสาร เรือยนต์บรรทุกสินค้า ตลอดจนเรือแจว/เรือพาย เดินทางไปมาระหว่าง
ต าบล หมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด ปัจจุบันมีเรือหางยาวรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ท าให้เกิดความ
สะดวกยิ่งขึ้นในการเดินทาง 
 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 9.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1.1  ดิน ลักษณะของดินในจังหวัดสมุทรสาครจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ในเขต
อ าเภอเมืองสมุทรสาครมีลักษณะเป็นดินเลน เนื้อดินเค็มจัด เนื้อดินเหนียว เป็นพื้นที่ท านาเกลือ 
เพาะเลี้ยงกุ้ง ปลากะพง และเลี้ยงปลาน้ ากร่อยชนิดต่างๆ พื้นที่บางส่วนใช้ท าสวนมะพร้าว พื้นที่ใน
เขตอ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอเมืองบางส่วน เป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลจากทะเล
ออกไป น้ าทะเลท่วมถึงและน้ าทะเลท่วมไม่ถึง ลักษณะดินจะเป็นดินเหนียวมีดินร่วนปนอยู่ พื้นที่
ดังกล่าวได้ใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตร ปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก 
  9.1.2  ป่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่ป่า จ านวน 21,125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.94 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด สภาพทั่วไปเป็นป่าชายเลนขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆ  ตามฝั่งทะเลแนวกว้าง
ประมาณ 200 - 300 เมตรเศษ และสองฝั่งแม่น้ าล าคลองเป็นแนวแคบๆ ระยะประมาณ 10 - 12 เมตร 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ2 แห่ง พื้นที่ 16,208 ไร่ มีสภาพป่าเหลืออยู่ประมาณ 450 ไร่ ปัจจุบันได้ตั้ง
เป็นศูนย์ธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร นอกนั้นมีสภาพเป็นทะเล
โคลนเนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ าและคลื่นลมธรรมชาติ จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ป่าชาย
เลนอนุรักษ์ประมาณ 176,518.75 ไร่ ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และอ าเภอบ้านแพ้ว ยังคงมี
สภาพป่าเหลืออยู่จ านวน 11,369 ไร่ จะถูกจ าแนกโดยแผนที่จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชาย
เลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 
  9.1.3  แหล่งน้ าชลประทาน  จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน จ านวน 
303,142 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  55.60 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ท าการเกษตรทั้ง 3 อ าเภอ 
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พื้นที่ชลประทานดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ 
จ านวน 128,705 ไร่ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ด าเนินสะดวก จ านวน 90,193 ไร่ โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษานครชุมน์ จ านวน 29,464 ไร่ และโครงการส่งน้ า และบ ารุงรักษานครปฐม จ านวน 
54,780 ไร่ และมีพื้นที่ทางตอนล่างของจังหวัดที่อยู่ติดกับชายทะเล เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
จ านวน 242,074 ไร่  อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานสมุทรสาคร 
  9.1.4  แหล่งน้ าธรรมชาติ  พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับน้ าส่วนใหญ่จากแม่น้ าท่าจีน 
และแม่น้ าเจ้าพระยาโดยการชลประทาน โดยมีโครงการเก็บน้ าจากแหล่งน้ าในล าคลองชลประทาน 
10 สาย และคลองธรรมชาติกว่า 170 สาย แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ 
   แม่น้ าท่าจีน นับได้ว่าเป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีต้นก าเนิด
จากแม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
นครปฐม และไหลผ่านอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าว
ไทยที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
   คลองมหาชัย เร่ิมจากแม่น้ าท่าจีนที่ต าบลมหาชัย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร แล้วไหล
ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาได้ 2 ทาง คือ ไหลผ่านคลองด่าน คลองบางหลวง สายหนึ่งออกสู่แม่น้ า
เจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด และอีกสายหนึ่งผ่านสถานีต ารวจนครบาลบางขุนเทียนออกไปทาง
ดาวคะนอง และไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาที่ถนนตก ระยะทางยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 
   คลองพิทยาลงกรณ์  เร่ิมจากแม่น้ าท่าจีนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาครออกสู่แม่น้ าแม่
กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 27 กิโลเมตร 
   คลองสุนัขหอน  ไหลจากแม่น้ าท่าจีนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาครออกสู่แม่น้ าแม่
กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
   คลองภาษีเจริญ  เร่ิมจากแม่น้ าท่าจีนที่ใต้วัดอ่างทอง อ าเภอกระทุ่มแบน ออกสู่
แม่น้ าเจ้าพระยาที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร 
   คลองบางยาง  เร่ิมจากแม่น้ าท่าจีนที่บางยาง อ าเภอกระทุ่มแบน ไปเชื่อมคลอง
ด าเนินสะดวก ที่ประตูน้ าบางยาง อ าเภอบ้านแพ้ว 
   คลองด าเนินสะดวก  เร่ิมจากประตูน้ าบางยางไหลผ่านอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และที่อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ระยะทางยาวประมาณ 38 กิโลเมตร 
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 9.2  สิ่งแวดล้อม 
      จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาเร็วมาก เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่รองรับความ
เจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและชุมชนมี
อัตราการขยายตัวที่สูงมาก มีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากจังหวัดต่างๆ เข้ามาประกอบอาชีพ
เป็นจ านวนมาก  ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่างๆ และทวีความรุนแรงขึ้น  
จนเกือบถึงขั้นวิกฤติ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มีดังนี้ 
   ปัญหาทางอากาศ มลภาวะทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละออง ควัน กลิ่น และเสียง 
สาเหตุจากเส้นทางคมนาคมจ านวนมาก เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบ Logistics จากโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ที่พักอาศัย จากการเกษตรกรรม (เผาวัชพืช) 
   ปัญหาส าคัญ ได้แก่ กลิ่นจากโรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานปลาป่น จ านวน 46 
แห่ง ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นและความสะอาดแล้ว 
   ปัญหาขยะมูลฝอย เร่ิมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น และคาด
ว่าในอนาคตจะเป็นปัญหาที่ส าคัญของจังหวัด ที่จะต้องเร่งด าเนินการป้องกันแก้ไข  เน่ืองจากขยะ
มูลฝอยทั้งจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณสูงถึง 2 แสนตันต่อปี การดูแลเก็บขน
ขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
การบริการเก็บขนขยะมูลฝอยยังไม่สามารถกระท าได้อย่างทั่วถึง ท าให้มีปริมาณขยะตกค้างในแต่
ละวันจ านวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น  นอกจากนี้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เน่ืองจากยังใช้วิธีเทกองกลางแจ้งและเผาทิ้งบางส่วน 
   ปัญหาน้ าเสีย  จากการที่ได้มีการท ากิจกร รมทางด้านเศรษฐกิจหลายอย่างริมฝั่งแม่
น้ าท่าจีน ได้แก่ การเพาะปลูก การท านากุ้ง บ่อเลี้ยงปลา การท าฟาร์มสุกร และการอุตสาหกรรม  น้ า
เสียจากการท ากิจกรรมดังกล่าวที่ยังขาดการควบคุม และน้ าเสียจากชุมชน อาคาร  บ้านเรือน 
ร้านอาหาร ได้ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลองสายต่างๆ  รวมทั้ง น้ าเสียจากกรุงเทพมหานครที่เคลื่อน
ตัวผ่านเข้ามาตามคลองสายส าคัญ เช่น คลองภาษีเจริญ คลองทวีวัฒนา ไหลลงมาสู่แม่น้ าท่าจีน และ
อ่าวไทย ท าให้น้ าแม่น้ าท่าจีนมีค่า BOD เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด มีสารปนเปื้อนของโลหะหนัก  
ได้แก่ สารตะกั่วเฉลี่ย 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 3 เท่า และยังมีแบคทีเรียเกิน
มาตรฐานด้วย  ท าให้คุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีนเสื่อมลงและอาจเกิดมลภาวะจนถึงขั้นวิกฤต  ซึ่ง
ขณะนี้คุณภาพน้ า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งใช้ประโยชน์ได้เพื่อการ
คมนาคมเท่านั้น ไม่ปลอดภัยส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพน้ า ในแม่น้ าท่าจีน  
ตอนล่างบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่  ถือว่าเป็นพื้นที่มีปัญหาวิกฤต ขั้น
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รุนแรง เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากถึง 966 โรง ปริมาณน้ าเสียจากภาคอุตสาหกรรม
และชุมชนอยู่ในอัตรา 69:31 
   ปัญหาป่าชายเลน  ในอดีตจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
ตลอดแนวชายฝั่งทะเล  ซึ่งมีความยาว 41.8 กิโลเมตร  ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครได้ถูก
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 2 ป่า พื้นที่รวม 16,208 ไร่ ได้แก ่ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก 
อยู่ในท้องที่ต าบลบางหญ้าแพรก ต าบลโคกขาม ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีเนื้อ
ที่ 7,343 ไร่ และป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก อยู่ในท้อง ที่ต าบลนาโคก ต าบลกาหลง ต าบลบางโทรัด  
ต าบลบ้านบ่อ ต าบลบางกระเจ้า และต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีเนื้อที่  8,865 ไร่ 
ปัจจุบัน ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 ป่า พื้นที่ส่วนใหญ่กลายสภาพเป็นทะเล  เน่ืองจากคลื่นลมและ
กระแสน้ าที่พัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ๆ  ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนถูกท าลาย จะมีสภาพป่า
เหลืออยู่บ้างเพียงจ านวนน้อย  มีลักษณะเป็นหย่อมๆ บริเวณปากแม่น้ าท่าจีน เขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกในท้องที่ต าบลบางหญ้าแพรก มีเน้ือที่ประมาณ 450 ไร ่
 

10.  การท่องเที่ยว 
 
 จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพพร้อมในทุกด้านที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบก าหนดให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2539 เน่ืองจาก
มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีความส าคัญทั้งประเภทธรรมชาติ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
และศาสนสถาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดสมุทรสาครมีสถานที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ ดังนี้ 
 10.1  ปากอ่าวสมุทรสาคร  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
ของปากอ่าวไทย ป่าชายเลนตลอดทางไปปากอ่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหาร
ทะเลสินค้าและผลิตผลจากทะเล ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปพักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
เน่ืองจากได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของปากอ่าว ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่แม่น้ าท่าจีนไหลลงสู่ทะเล 
และชื่นชมชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นเมืองของหมู่บ้านชาวประมง 
 10.2  นากุ้ง นาเกลือ ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมกับการท านากุ้ง
นาเกลือหลายแห่ง “แหล่งนาเกลือ” ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ โดยจะเห็นกอง
เกลือ สีขาวสะอาด มีกังหันวิดน้ าหมุนเล่นลมกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะที่ต าบลกาหลง นาโคก 
บ้านบ่อ บางโทรัด โคกขาม พันท้ายนรสิงห์ บางหญ้าแพรก และบริเวณสองข้างทางพระราม 2 จะ
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เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็น
อย่างยิ่ง 
 10.3  ตลาดมหาชัย  (ท่าเรือเทศบาล ) ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้าและการ
คมนาคมของสมุทรสาคร ตลาดมหาชัยมีท่าเรือหลายแห่ง เป็นท่าเรือเมล์ที่ไปสู่ท้องที่ต าบลต่างๆ 
และสามารถเช่าเรือหางยาวไปเที่ยวคลองโคกขามได้ 
 10.4  หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม ต าบลท่าฉลอม เป็นต าบลใหญ่และเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก
ของประเทศไทย มีตลาดและกิจการต่อเรือเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีน การเดินทางไปท่าฉลอม
สามารถข้ามฟาก ที่ท่าเรือเทศบาล หรือทางรถยนต์ตามเส้นทาง สายธนบุรี  - ปากท่อ ข้ามสะพาน
ข้ามแม่น้ าท่าจีนแล้วแยกซ้ายเข้าต าบลท่าฉลอม 
 10.5  สะพานปลา สะพานปลาตั้งเป็นสะพานปลาที่มีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงที่ใช้ในการล าเลียงขน
ถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจากทะเลทุกชนิดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางการค้า
อาหารทะเลนานาชนิดและเป็นแหล่งเงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท 
 10.6  ป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง  ตั้งอยู่ที่ต าบลมหาชัยสถานที่ทั้งสองแห่งอยู่บริเวณ
ใกล้กัน ห่างจากศาลากลางจังหวัด 200 เมตร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 
พ.ศ. 2370 เพื่อป้องกันข้าศึกทางทะเล ก่อด้วยอิฐปูนสูง 7 ศอก ไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบและปืน
โบราณบรรจุตามช่องลม ปัจจุบันช ารุดหักพังมีปรากฏอยู่บางส่วนเท่านั้น 
 10.7  ปล่องเหลี่ยม ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน ต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน เป็นปล่องเตาไฟของ
โรงงานผลิตน้ าตาลทราย ของฝั่งชาติโปรตุเกส สร้างขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2367 มีอายุร้อยกว่าปีก่อด้วยอิฐ
ทรงแปดเหลี่ยมกว้างด้านละ 1 เมตร แล้วเรียงขึ้นไปจนถึงปลายสูงประมาณ 30 เมตร 
 10.8  ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ที่ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นศาล ที่ได้
สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยจนหัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่
ริมคลองโคกขาม  ท าให้หัวเรือหักตกน้ า และพันท้ายนรสิงห์ยอมรับโทษประหารชีวิตตามกฎ
มณเฑียรบาล เพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณี ศาลเดิมสร้างขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าเสือ 
ตั้งอยู่ในคลองโคกขามต าบลพันท้ายนรสิงห์ห่างจากตัวจังหวัด 7 กิโลเมตร ศาลพันท้ายนรสิงห์ถือ
ได้ว่าเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สมควรเผยแพร่วีรกรรมให้
เป็นที่รู้จัก และเป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้จดจ าและภาคภูมิใจในความกล้าหาญของบรรพ
บุรุษไทย 
 10.9  วัดโคกขาม ตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีโบราณ  
วัตถุที่เกี่ยวพันกับพันท้ายนรสิงห์หลายอย่าง เช่น บุษบกของพระเจ้าเสือซึ่งโปรดให้ยกขึ้นจากเรือ
พระที่นั่งเอกชัย เป็นต้น 
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 10.10  วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม  เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ปากอ่าวสมุทรสาคร
ต าบลท่าฉลอมในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินท่าฉลอมและทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศ
ไทย นอกจากนี้จังหวัดร่วมกับภาคเอกชน และชาวจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสร้างพระโพธิสัตว์
กวนอิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 
ปี ขึ้นในบริเวณวัดด้วย จึงท าให้วัดช่องลมแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
รวมทั้งเป็นสถานที่ตากอากาศได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเย็นจะมีทัศนียภาพที่งดงาม
มาก 
 10.11  วัดใหญ่จอมประสาท เป็นวัดเก่าแก่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้ังอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน 
ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า "วัดใหญ่สาครบุรี " ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งได้
พระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุ ตู้กระจกมาประดิษฐาน ณ วัดน้ี จากหลักฐานซึ่งเป็นโบราณสถาน
และโบราณวัตถุโดยเฉพาะวิหารเก่า สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมาไม่ต่ ากว่า 500 ปี นอกจากนี้ ยังมี
เจดีย์เก้าชั้นที่หักพังทลายอยู่ด้านหลังรวมทั้งศาลาการเปรียญ   ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เป็นอาคารก่ออิฐปูนยกพื้นใต้ถุนสูงช่องหน้าต่างมีรูปทรงแปลกตา เช่น รูปใบโพธิ์ 
รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ที่กรอบของศาลาประกอบด้วยลวดลายจ าหลักสวยงาม  รูปทรงภายนอก
เป็นแบบโค้ง ด้านหน้า ด้านหลังเชิด 
 10.12  วัดป่าชัยรังสี  ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเกาะอ าเภอเมืองเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2525 สิ่งที่
น่าสนใจคือรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนเน้ือที่ 200 ไร่ ห่างจากต าบลมหาชัยไป
ตามเส้นทางถนนสายเศรษฐกิจประมาณ 5 กิโลเมตร แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 (ตรงข้าม
สถานีไฟฟ้าย่อย) เข้าไป 1.5 กิโลเมตร 
 10.13   วัดบางปลา  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าท่าจีนในท้องที่ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยราชกาลที่ 2 และเมื่อ พ .ศ. 2447 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นล าน้ าท่า
จีน และทรงสนพระทัยวัดบางปลา จึงได้เสด็จขึ้นประทับเสวยพระกระยาอาหารกลางวัน ณ ศาลา
ท่าน้ าวัดบางปลาสิ่งที่สนใจนอกจากวิหารเก่าแล้วภาพพุทธประวัติอายุกว่า 200 ปี โดยจิตรกรชาวศรี
ลังกาและชาวยุโรปเป็นสิ่งทรงคุณค่า ที่หาชมได้ยาก 
 10.14  วัดนางสาว ตั้งอยู่ ในต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน มีโบสถ์ลักษณะพิเศษที่เรียกว่า 
“โบสถ์มหาอุตม์” มีประตูเดียวไม่มีหน้าต่าง เดิมชื่อ “วัดพรหมจารีราม”  ต่อมาชาวบ้านเรียกใหม่ว่า 
วัดน้องสาวแล้วจึงเพี้ยนมาเป็น “วัดนางสาว”  บริเวณหน้าวัดติดกับแม่น้ าท่าจีนมีอุทยานมัจฉาซึ่งมี
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ปลาสวายเป็นจ านวนมากอาศัยอยู่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมและให้อาหารแก่ฝูงปลาเป็นจ านวน
มาก 
 10.15   วัดเกตุมดีศรีวรารามและวัดบัณฑูรสิงห์ ตั้งอยู่ริมถนนธนบุรี -ถนนพระราม 2 ปากท่อ 
บริเวณกิโลเมตรที่ 42 ภายในวัดมีเจดีย์นาคใหญ่ รูปจ าลองและสิ่งก่อสร้างที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนา ส่วนวัดบัณฑูรสิงห์จะมีเรือขุด 
 10.16  แหล่งผลิตเบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเบญจรงค์ที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย ลักษณะการผลิตส่วนใหญ่เป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีอยู่ทั่วไปใน
พื้นที่ต าบลดอนไก่ดี วัดท่าเสา ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ทั้งที่น าไปใช้ในครัวเรือน เป็นเคร่ืองประดับตกแต่งและของที่ระลึก 
 10.17  สวนเฉลิมพระเกียรติ หรืออนุพุทธมณฑล หรือพุทธมณฑล จังหวัดร่วมกับภาคเอกชน
และชาวสมุทรสาคร จัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 143 ไร่ ที่ต าบลอ าแพง อ าเภอบ้านแพ้ว มีลักษณะเป็น
สวนป่ามีน้ าล้อมรอบ ทั่วบริเวณร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ให้ชื่อว่า “สวนกาญจนาภิเษก 50 ปี 
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช”ในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดได้ตั้ง
งบประมาณด าเนินการก่อสร้าง วงเงิน 26,969,000 บาท 
 10.18  งานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ าเภอบ้านแพ้ว โดย ที่มี
หลวงพ่อโตได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางคลองด าเนินสะดวกมา
เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ าแม่กลองกับแมน่้ าท่าจีน ประชนชนที่อยู่แถบสองลุ่มน้ าแม่เชื่อว่าหลวงพ่อโต
แผ่บารมีปกป้องประชาชน ผู้ที่อยู่ในศีลธรรมของทั้งสองลุ่มน้ านี้ให้อยู่เย็นเป็นสุข จะประกอบ
อาชีพใดก็จะมีแต่ความส าเร็จ และเจริญรุ่งเรืองจึงได้มีการจัดงานประเพณีสมโภชหลวงพ่อโตขึ้น 
ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการจัดสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว ก าหนดจัดขึ้นในวันแรม 8-9 ค่ า เดือน 
4 ของทุกปี ในวันแรกของงานจะมีขบวนเรือแห่แหน รูปจ าลองหลวงพ่อโตไปตามล าน้ าในคลอง
ด าเนินสะดวก จะมีประชาชนน าเรือต่างๆ มาเข้าร่วมกระบวนแห่ โดยเร่ิมขบวนตั้งแต่ หน้าวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสรไปถึงประตูน้ าบางยางตลอดสองข้างล าน้ า มีการจัดต้ังโต๊ะบูชาเพื่อสักการะบูชาหลวงพ่อ
โต 
 10.19  ประเพณีล้างเท้าพระที่วัดเจ็ดร้ิว อ าเภอบ้านแพ้ว เป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวไทยรามัญใน
ต าบลเจ็ดร้ิว อ าเภอบ้านแพ้ว ถือปฏิบัติท าบุญในวันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 โดยจะวาง
ดอกไม้หลากสีบนผ้า เพื่อให้พระสงฆ์ที่จะเดินเข้าโบสถ์ได้ย่ าลงบนดอกไม้ ถือเป็นการล้างเท้าพระ
ที่ได้รักษาศีลมาตลอดพรรษา 
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 10.20  ของฝากจากสมุทรสาคร 
   10.20.1  อาหารทะเลสดทุกชนิด ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ อาหารทะเล
แปรรูป ปลาเค็ม  กุ้งแห้ง กะปิ น้ าปลา ข้าวเกรียบกุ้ง ฯลฯ 
   10.20.2  ผลไม้ ส่วนใหญ่จะมาจากเกษตรกรชาวสวนบ้านแพ้ว มีผลไม้ทุกฤดูกาล 
ได้แก่ มะม่วง พุทรา ชมพู่ องุ่น มะพร้าวน้ าหอม น้ าตาลมะพร้าว และล าไยเพชรสาคร ฯลฯ 
   10.20.3 ไม้ดอก - ไม้ประดับ ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่มแบน มีสวน
กล้วยไม้ใหญ่ซึ่งมีพันธุ์กล้วยไม้แปลกๆ มากมาย ทั้งสกุลหวาย และแคทรียา รวมทั้งกล้วยไม้ที่
ส่งไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆ เช่น กุหลาบ และมะลิ 
   10.20.4  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีทั้งผลิตภัณฑ์จ าหน่ายภายใน และส่งออก
ต่างประเทศ ได้แก่ อาหารส าเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง เสื้อผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองถ้วยชาม
เซรามิค และเบญจรงค์ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ 
   10.20.5  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม ได้รับการสนับสนุน
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเงินทุน และอุปกรณ์ต่างๆ  สินค้าที่กลุ่มผลิตขึ้นได้มีการ
น าออกไปจ าหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและนอกจังหวัด เช่น เคร่ืองดื่มประเภทน้ าผลไม้และ
น้ าสมุนไพร ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ น้ าพริกต่างๆ ขนมไทย กะปิ อาหารทะเลแห้ง เคร่ืองส าอาง
ผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหลากหลายประเภท เป็นต้น 
 10.21  งานเทศกาลต่างๆ เช่น งานแห่เจ้าพ่อหลักเมือง งานไหว้เจ้าแม่กวนอิม งานเทศกาลกิน
เจ งานเทศกาลอาหารทะเล งานกินปลาทู และสมุทรสาคร EXPO เป็นต้น 
 

 


