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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประธานาธิบดี บารัค โอบามา ของสหรัฐได้กล่าว
สุนทรพจน์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในรัฐฟลอริด้า ว่าจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการออกวีซ่าท่องเที่ยว โดยเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวฐานะดีจากประเทศจีน ประเทศ
บราซิล และประเทศอินเดียมากขึ้น เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสหรัฐและจะสร้าง
งานเพิ่มกว่า 1 ล้านต าแหน่งในระยะ 10 ปีต่อจากนี้ และประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยว
ในทวีปยุโรป มีรายได้ต่อหัวสูง 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งประเทศเนปาลที่มีแหล่งท่องเที่ยวจาก
ความสวยงามของเทือกเขาหิมาลัยเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งได้อานิสงส์การเติบโตของ
นักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือประเทศอินเดีย โดยคณะกรรมการท่องเที่ยวของ
เนปาลระบุว่า ปี 2554 ถือเป็นปีทองที่สุดปีหนึ่งของการท่องเที่ยวประเทศเนปาล จนสามารถท า
รายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้เกิน 33,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของจีดีพี  (World 
Tourism Organization, 2012)  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจาก 
ทั่วโลกมาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนี้มิได้มีเฉพาะที่เป็นธรรมชาติ ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า ทะเล 
หาดทราย ศิลปกรรม และโบราณสถานเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อาหารการกิน ประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต ความเป็นมิตร การยิ้มแย้มแจ่มใส จนมีค าที่ใช้พูดถึงประเทศไทยว่า เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้ม 
(Land of smile) คนไทยมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริงใจ จึงสามารถสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประเทศไทยจึงมีรายได้จากการท่องเที่ยวในอัตราที่สูง 
รัฐบาลจึงพยายามผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้  และใช้เป็นโอกาสใน
การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง 

รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ในปี 
พ.ศ. 2502 ได้มีการก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) ต่อมาได้ยกฐานะ
เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดต้ัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งในปี พ.ศ. 2544 ภาคเอกชนได้รวมตัวกันก่อต้ังสภา
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) รวมทั้งประเทศไทยได้ก าหนดเร่ืองการ
ท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520–2524) โดย
คณะกรรมการและรัฐบาลได้บรรจุนโยบายด้านการท่องเที่ยว และ ททท. ได้จัดโครงการด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ Amazing Thailand ในสมัยนายกรัฐมนตรีนาย
บรรหาร  ศิลปะอาชา ปี พ.ศ.2538–2539 โครงการ Unseen in Thailand และโครงการมหาสงกรานต์
ในสมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร ปี พ.ศ. 2546–2549 โครงการเที่ยวไทยครึกครื้น 
เศรษฐกิจไทยคึกคัก ในสมัยนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ปี พ.ศ. 2552–2554 และปัจจุบัน
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้จัด  Amazing Thailand 2012 เที่ยวหัวใจใหม่ 
เมืองไทยยั่งยืน และเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง (19 จังหวัด) พ.ศ.2555 เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ได้บรรจุเร่ืองการท่องเที่ยวไว้ความว่า  “ค านึงถึงความส าคัญของการ
ท่องเที่ยวในฐานะเป็นภาคบริการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงก าหนดให้
การท่องเที่ยวจัดอยู่ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคบริการ” ให้เป็นแหล่งสร้าง
รายได้หลักของประเทศโดยพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของภูมิภาคบนฐานความโดดเด่น  หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม  
และความเป็นไทย พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่อขยาย
ฐานการผลิต และการตลาดธุรกิจบริการครอบคลุมระดับภูมิภาคบนฐานการสร้างความแตกต่าง 
และความช านาญ เฉพาะด้านของบริการที่ส าคัญได้แก่ธุรกิจบริการด้านการศึกษา บริการสุขภาพ
และสปา ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจการเงิน ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการก่อสร้าง 
และธุรกิจภาพยนตร์ไทย เป็นต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550) 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรีได้
ออก ประกาศก าหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมียุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งที่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่น 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาค
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งนี้
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  ได้คาดหวังว่าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับ
นี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่อง  เที่ยวของประเทศ กล่าวคือเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะใช้เป็น
กรอบทิศทางในการกระตุ้นและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของทุกฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งจะช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงานรัฐ 
ในเร่ืองการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบ โดยการน ากลยุทธ์
ไปแปลงเป็นนโยบาย และแผนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

แผนการตลาดการท่องเที่ยวประจ าปี 2555 ( marketing action plan : map) ที่จัดท าโดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายวิชัย  ศรีขวัญ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ได้แถลงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี 2555 ของ ททท. โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลในมิติต่าง ๆ 
โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสมดุลในมิติมูลค่าที่ประเทศไทยได้รับ
กับคุณค่าที่ส่งมอบเป็นการตอบแทน เพื่อคืนกลับให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะด าเนินงานภายใต้ 4 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ตอกย้ าภาพลักษณ์ทรงคุณค่ า (2) ต่อยอดความทันสมัยด้านการตลาด
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิตอล (3) การสานต่อแนวคิดเพิ่มมูลค่าและคุณค่าจาก
นวัตกรรม และ (4) ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน  ซึ่งจาก
แผนการตลาดการท่องเที่ยวนี้เอง ททท. ได้ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อสิ้นปี 2554 
ว่ามีประมาณ 18-18.3 ล้านคน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 7 แสนล้านบาท ส า หรับปี 
2555 ททท. ก าหนดเป้าหมายจ านวนรายได้ของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 7.6 แสน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 19.5 ล้านคน (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2554) 

การด าเนินงานด้านการตลาดต่างประเทศ ในปี 2555 ททท. มุ่งเน้นความเป็น “Amazing 
Thailand : Always Amazes You” ของประเทศไทย และตั้งใจให้เกิดกระแส talk of the town การ
ส่งเสริมการตลาด ททท. ให้ความส าคัญกับการใช้กลยุทธ์ดึงตลาดกลุ่มกระแสหลักที่มีศักยภาพใน
การจับจ่าย และน าความต้องการของแต่ละกลุ่มมาสร้างเร่ืองราวเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวได้ 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มครอบครัว ( 2) กลุ่มคนวัยท างานที่มีรายได้ดี ( 3) กลุ่มสตรี และ 
(4) กลุ่มผู้สูงวัย ในขณะเดียวกัน ททท. ยังมุ่งด าเนินการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มความสนใจพิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มสุขภาพและความ
งามกลุ่ม ecotourism นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์กระตุ้นการเดินทางซ้ าในกลุ่มลูกค้าเก่าควบคู่กับ
การแสวงหาลูกค้าหน้าใหม่ โดยเฉพาะในตลาดตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และอินเดีย  

ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย ททท. ยังคงสานต่อแนวคิดที่มุ่งสร้างกระแสให้การท่อง 
เที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ด้วยการต่อยอดแคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน ” โดยผ่าน
หลักการ 3 ประเด็น คือ ส านึก ด้วยกัน และเข้าใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตส านึกรัก หวงแหน 
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และภูมิใจในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเที่ยวด้วยกันจะเกิดพลังความสามัคคีและสายใยแห่ง
ความผูกพัน ประการสุดท้าย เที่ยวด้วยความเข้าใจ จะเกิดการเรียนรู้รากเหง้าแห่งวัฒนธรรม และต่อ
ยอดภูมิปัญญาไทยในเชิงสร้างสรรค์  

การด าเนินงานด้านตลาดในประเทศ จะจัดกิจกรรมที่สอดรับกับกระแสความต้องการที่
เข้าถึงจิตใจนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการน าเสนอคุณค่าของชีวิตเพื่อเพิ่มความผูกพันในครอบครัว 
และน าเสนอคุณค่าของความภูมิใจในการมีส่วนร่วมดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
ตลอดจนสร้างกระแสการเรียนรู้ประเทศไทย ผ่านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้เกิดการ
อนุรักษ์สู่อนุชนรุ่นหลัง   

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การพัฒนา 
การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่ละ
กลุ่ม ดังนั้นความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า  รวมทั้งความตระหนักถึงการพัฒนาการ
ท่อง เที่ยวอย่างยั่งยืนจึงนับเป็นสิ่งส าคัญที่สุด แม้ว่าการท่องเที่ยวจะดึงเม็ดเงินจ านวนมหาศาลเข้า
ประเทศ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สูญเสียอะไรเลย ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น ปัญหาขยะล้นเมือง 
ปัญหาดินเสื่อม  น้ าเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพหายไป สูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ผลกระทบในแง่ลบเหล่านี้มีต้นเหตุมาจากการเดินทางท่องเที่ยวอย่างขาดจิตส านึก  ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ใช่จะเกิดจากนักท่องเที่ยวเพียงแต่ฝ่ายเดียว แต่เนื่องจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก และปัญหา
การเมืองภายในประเทศรวมทั้งปัญหามหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอยู่
ในภาวะวิกฤต ประกอบกับประเทศไทยยังขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว  ขาดกลไก
พลวัตที่เข้มแข็งขาดการท างานเชิงเครือข่าย ขาดข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและจัดการการท่องเที่ยว  และที่ส าคัญยังขาดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะชี้น าไปยังเป้าหมาย  ท าให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น
การท่องเที่ยวระยะสั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด และบริหารบูรณาการ
กรอบยุทธศาสตร์ภายในแผน จะเพิ่มในเร่ืองการดูแลสิ่งแวดล้อมและการดูแลสุขภาพร่างกายของ
นักท่องเที่ยว โดยทุกแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ควรมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองการให้บริการด้าน
สาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติกรณีที่มีปัญหาสุขภาพแบบฉับพลัน  

ทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่  โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมที่จะวาง
ราก ฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง  มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  เพื่อเพิ่มการจ้างงาน  และกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ  ให้
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สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  รวมถึงวิถีชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีพื้นบ้าน รวมถึงประสานความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการจัดบริการสาธารณะและเพิ่มรายได้ของตนเอง  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจ  และสังคมระยะยาว  ท าให้ท้องถิ่นสามารถก าหนดมาตรฐานและการให้บริการ
สาธารณะ มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

สิ่งส าคัญเพื่อการบรรลุเจตนารมณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงได้มีการจัดต้ังกลุ่มจังหวัดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการ
บริหารงานแบบบูรณาการ โดยริเร่ิมจัดต้ังก าหนดจังหวัดต้นแบบการบริหารแบบบูรณาการ ( CEO) 
ในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร พ.ศ. 2545–2549 โดยกรอบแนวคิดการจัดกลุ่มจังหวัดมี 
3 ประเด็น ดังน้ี (ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด, 2554) ประเด็นแรก เร่ืองของการแก้ปัญหา
ในระดับพื้นที่เชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัด ประเด็นที่สองเน้นความร่วมมือในเร่ืองการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นสุดท้ายยุทธศาสตร์ใน
จังหวัดใกล้เคียงกันจะมีจุดเน้นของแต่ละจังหวัดที่ต่างกันแต่เกื้อกูลกัน โดยต้องมีจังหวัดใดใน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นผู้น ากลุ่ม ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดต้อง
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดและก าหนดโครงการ
ต่าง ๆ กลุ่มจังหวัดในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัดและก าหนดให้จังหวัดใดจังหวัด
หนึ่งภายในกลุ่มเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด  

จังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด 
ประจวบคิรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครโดยมีจังหวัดเพชรบุรี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  ซึ่งยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดน้ีได้ก าหนดเร่ืองการท่องเที่ยว
ไว้ว่า  “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ” (แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 , 2553 หน้า 69) ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ใน
การบริหารแบบบูรณาการทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในจังหวัด
สมุทรสาคร จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556) โดย
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาโดยก าหนด “วิสัยทัศน์” ของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นศูนย์กลางการผลิต
อาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย ได้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ว่าเป็นเมือง
ที่มีศักยภาพทางการประมงครบวงจร และผลิตอาหารเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ 
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โดยเน้นเร่ืองอาหารปลอดภัย ความสะอาด และคุณภาพสินค้า รวมทั้งพัฒนาให้เป็นเมืองน่า
ท่องเที่ยว จากแหล่งและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ก าหนดแนวทางพัฒนาโดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ราชการ และเอกชน ใน
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ และการสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่
สนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง
เชื่อมโยงภายในจังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของแม่น้ าล าคลอง ทะเล และลดการกัดเซาะตลิ่งรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อม
บ้านเมืองที่ดี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากแหล่ง
และรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส าหรับ
แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม (3) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และ ( 4) พัฒนา
แหล่งรับประทานอาหารทะเลสด อร่อย โดยการมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เด่น รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม พัฒนาการให้บริการ
และสินค้าการท่องเที่ยว และพัฒนาด้านการบริหาร  

สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 255 4 จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดเพชรบุรี 4,854,622 คน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 3,000,767 คน จังหวัดสมุทรสงคราม 
1,086,966 คน และจังหวัดสมุทรสาคร 807,610 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555) จาก
ข้อมูลในเชิงสถิติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า จังหวัดสมุทรสาคร มีจ านวนนักท่องเที่ยวน้อยสุดและมี
แนวโน้มถดถอยลง แต่จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 นั้น มีผู้แทนจากภาคเอกชน
ในจังหวัดสมุทรสาครให้ความเห็นว่า จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้เข้ามาเยี่ยม
เยียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่เนื่องด้วยมีท าเลที่ตั้งใกล้กับกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเน้น
การท่องเที่ยวแบบวันเดียว หรือไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้นั้น ไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติได้อย่างสมบูรณ์โดยข้อเท็จจริงนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส าหรับจังหวัดสมุทรสาครน้ัน นักท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวเพียง 1 วันเท่านั้น 



7 
 

จังหวัดสมุทรสาครจึงตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญจังหวัดของจังหวัด จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553) โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ได้
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อศึกษาและประเมินความเชื่อมโยง
ของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับภูมิภาค รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค  

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556) และ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553) ได้วางแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยการก าหนดยุทธศาสตร์และน าไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากเป็น
กรอบทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยว อันเป็นการก าหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 
แม้ว่าจังหวัดสมุทรสาครจะได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารในระดับท้องถิ่นยังไม่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาครโดยนโยบายของรัฐบาลจะใช้ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการที่
เน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบริหาร แต่ความจริงมิได้มอบอ านาจ และงบประมาณ
ในการบริหารให้อย่างเพียงพอ จึงท าให้ระบบการบริหารแบบบูรณาการไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร จึงท าให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ รวมทั้งขาดหน่วยงาน
เจ้าภาพ ท าให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ขาดตัวกลางในการ
ประสานงาน ประกอบกับประชาชนมิได้เล็งเห็นความส าคัญด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งผู้น าท้องถิ่น
และประชาชนมักจะมุ่งเน้นเชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งโรงงาน เพราะได้รับ
ประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่า แต่ระยะยาวท าให้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเสื่อม
โทรม ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการท าลายสภาพแวดล้อมจากปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ปัญหาการสูญสลายของวัฒนธรรมดั้งเดิม ปัญหาเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขาดเครือข่ายของชุมชนใน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม และที่ส าคัญการด าเนินการของ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นไปแบบเชิงรับมากกว่ารุก ไม่ร่วมกันบูรณาการด้านความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน จึงมีแนวโน้มว่าขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะลดต่ าลงในอนาคต  
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ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ี จึงมุ่งเน้นศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อน าผลของการศึกษามาใช้เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการกระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
ไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป  

 

ค าถามในการวิจัย  
 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ได้น ามาสู่ประเด็นค าถามในการวิจัยดังนี้ 

1.  การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับใด 
2.  ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
     เป็นอย่างไร  
3.  ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมีอย่างไร 
4.  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
     ควรเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
  

การวิจัยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  
2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัด 
     สมุทรสาคร 
3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
4.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด 
     สมุทรสาคร 
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ความส าคัญในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมทุรสาคร  และศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  โดยท าการศึกษา
จากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ  หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร  และเพื่อเป็นแนวทาง
แก่ผู้ที่สนใจท าการศึกษาวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาคร สมมติฐานในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาครในระดับสูง      
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ( conceptual framework) โดยท าการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นท าการ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แล้วจึงท าการสรุปเป็นแนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร โดย ได้ใช้ตัวแบบการจัดการและตัวแบบทั่วไป
ของวรเดช จันทรศร (2551, หน้า 130-143)) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังนี้ (1) ด้านโครงสร้างหน้าที่ 
(2) ด้านบุคลากร (3) ด้านงบประมาณ  (4) ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  (5) ด้านการมี
สถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม ( 6) ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  (7) ด้านสมรรถนะ
ขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ และ (8) ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  

จากการศึกษาตัวแบบที่กล่าวมา  ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยแสดงดังแผนภาพ
ประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
        

        
        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                                                             
        
 
 

 
 
 

      
 

 

 

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหาร
จัดการการท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1. ด้านโครงสร้างหน้าท่ี 
2. ด้านบุคลากร 
3. ด้านงบประมาณ 
4. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ 
5. ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม 
6. ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
7. ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบาย  
     ไปปฏิบัติ 
8. ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 
 
8.  

 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

 

1. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเท่ียว 
2. ด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ  
    สาธารณูปโภค 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกสบายและบริการ 
    ด้านการท่องเที่ยว 
4. ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 

แนวทางการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
การบริหารจัดการการท่องเท่ียว 



11 
 

ขอบเขตในการวิจัย  
 

  การวิจัยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
ได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้  

1.  ขอบเขตด้านพื้นที่ ท าการศึกษาครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
    2.1  ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  
    2.2  ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 
    2.3  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
    2.4  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร  
3.  ขอบเขตด้านประชากร  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็น  4 

กลุ่ม ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  
4.  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาในการท าการวิจัยรวม 1 

ปี 5 เดือน (สิงหาคม 2554 – ธันวาคม 2555) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ทราบระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
2.  ทราบความคิดเห็นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครของ 
     ผู้เกี่ยวข้อง 
3.  ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
4.  ได้แนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
     ที่เหมาะสม 
 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การรวบรวมกลยุทธ์ กลวิธีและการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน  เพื่อให้

องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง ทั้งองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หมายถึง แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครที่ได้จัดท าขึ้น โดย
มีการก าหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาจังหวัดในอนาคต วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการใน
การด าเนินงานที่จะไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว หมายถึง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่ได้
จัดท าขึ้น โดยมีการก าหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครใน
อนาคต วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการในการด าเนินงานที่จะไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

การบูรณาการ หมายถึง การท าให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้อีกว่าหมายถึง
การท าให้หน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันเข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม
หนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง  

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  
เพื่อความสนุกสนาน  ศึกษาหาความรู้  ติดต่อธุรกิจ  กิจกรรมทางศาสนา  การติดต่อประชุมสัมมนา
ต่างๆ และการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่เกิดขึ้น  

การบูรณาการท่องเที่ยว หมายถึง การเชื่อมโยงทางด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  และ
การบริหารร่วมกันในด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ หมายถึง  วิธีการประสานความร่วมมือ
และการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ การตลาด ฯลฯ และการบริหารร่วมกันด้านการท่องเที่ยวจาก
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคล หรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มี
บทบาทหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม การพัฒนาทางด้าน
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาคร 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ได้มีการน าเอาทรัพยากรทั้งหมดที่มีไม่ว่าเป็น
ธรรมชาติ  หรือมนุษย์  มาจัดการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง  การกินดีอยู่ดี  และความอุดมสมบูรณ์ ที่
เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสมดุลอย่างยั่งยืนระหว่างการ
ผลิต การบริโภค ประชากร และเหมาะสมภายใต้ขีดจ ากัดทางนิเวศภายในจังหวัดสมุทรสาคร 

ปัจจัยด้านโครงสร้างหน้าที่  หมายถึง การจัดโครงสร้างของผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อปลูกฝังให้บุคคลอยากเข้าสู่ต าแหน่งที่ก าหนด  และ
ท าตามบทบาทในต าแหน่งที่สังคมคาดหวังไว้ 
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ปัจจัยด้านบุคลากร หมายถึง บุคคล หน่วยงาน รวมถึงองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนที่มีอ านาจหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  

ปัจจัยด้านงบประมาณ หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับในการสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

ปัจจัยด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  หมายถึง เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินโครงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม หมายถึง สถานที่ขององค์กร หรือ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 

ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  หมายถึง การก าหนดอ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน  มีการมอบหมายงานและ  การควบคุมงาน  การติดต่อสื่อสารการดีความ  
การจัดระเบียบวิธีการท างาน  เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  ได้ร่วมมือปฏิบัติงานอย่างเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียว โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ คน เงิน วัสดุ และ วิธีการท างาน  เพื่อให้การบริหารงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร สามารถบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดเป็นเป้าหมายไว้  

ปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  หมายถึง ความสามารถ  หรือ 
ศักยภาพของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอยู่และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่ง
คุณลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ แรงจูงใจทางสังคมลักษณะ พฤกติกรรมส่วนบุคคล 
ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระปฏิบัติ 

ปัจจัยด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  หมายถึง การให้ความส าคัญและความผิด
ชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้แผนปฏิบ้ติด้านการท่อเงที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครสามารถด าเนินการไปได้ตามเป้าหมาย 

อาหารทะเลและเกษตร หมายถึง ศักยภาพ ชื่อเสียงเกี่ยวกับอาหารทะเลแปรรูปและสินค้า
เกษตรที่จัดอยู่ในอันดับต้นของประเทศ  และยังมีโอกาสในการพัฒนาด้านคุณภาพและการส่งเสริม
การส่งออกให้เป็นอันดับหน่ึงของประเทศ 
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แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  ทาง
ธรรมชาติ ล าคลอง ทะเล และมีอาหารทะเลที่มีคุณภาพดี สด อร่อย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาต ิ

การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง สิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่เกิดขึ้น
จากการประกอบการ  และพฤติกรรมการอยู่อาศัยของประชาชนสังคมเข้มแข็งมีความสงบ สะดวก 
สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย คนมีคุณภาพชีวิตดี  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดี มีความสุข  โดยปรับปรุง
และพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยและเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

การพัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นเลิศ หมายถึง การท าให้เจริญขึ้นหรือดีขึ้น  ในกลุ่ม
หรือกระบวนการขององค์กรของส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและขึ้นแก่กัน  ซึ่งท าหน้าที่
โดยรวมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน มุ่งหมายการพัฒนาที่สมบูรณ์ มีความดีเยี่ยมสูงสุด 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางด้านการท่องเที่ยว หมายถึง  ธรรมชาติ  วัฒนธรรม เทศกาล  
ประเพณี หรือเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ กิจกรรม การบริการ และวิถีชีวิตที่มีอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค หมายถึง ความสมบูรณ์ของ
บริการที่มีการใช้งานโดยประชาชน โดยจะกล่าวในความหมายของโครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 

สิ่งอ านวยความสะดวกสบายและบริการด้านการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ได้น าประชาชนไปยังแหล่งท่องเที่ยว การอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ เมื่อ
นักท่องเที่ยวไปถึงยังสถานที่ดังกล่าวแล้ว   

การตลาดการท่องเที่ยว หมายถึง ความพยายามท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ต้องการและการใช้บริการท่องเที่ยว  แนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเน้นถึงความพยายาม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และการบริการการท่องเที่ยวเพื่อสนองต่อการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  แล้ว
พัฒนาส่วนผสมทางการตลาดท่องเที่ยวที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือ
ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งจะพยายามดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว รักษาปริมาณนักท่องเที่ยว  เพิ่ม
รายได้ และก าไรจากการท่องเที่ยว 


