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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัย เร่ือง “การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาคร” ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสม ( mixed research) โดยนําการวิจัยเชิงปริมาณ (qualitative 
research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ( qualitative research) มาใช้ร่วมกัน ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัย
ใช้เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสาคร  ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การท่องงเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาครจํานวน 400 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้ เพื่อศึกษา  (1) ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาคร ( 2) ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ จังหวัด
สมุทรสาคร  และ (3) แนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แบบบูรณาการใน จังหวัด
สมุทรสาคร ใช้วิธีการ สัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นภาครัฐ  ภาค 
เอกชน และภาคประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 25 
คน ทั้งนี้ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตอนที่  1  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัด 

   สมุทรสาคร 
ตอนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
ตอนที่  5  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัย ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก นักท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครจํานวน 400 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ จากนั้น
นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ตามตารางที่ 4 ดังนี ้ 

 

ตารางที่  4  จํานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 

 
140 
260 

 
35.00 
65.00 

รวม 400 100.00 
2. อายุ 
        ต่ํากว่า     15 ปี 
                15 – 24 ปี 
                25 – 34 ปี 
                35 – 44 ปี 
                45 – 54 ปี 
        มากกว่า   54 ปี 

 
15 
99 

155 
62 
64 
5 

 
3.75 

24.75 
38.75 
15.50 
16.00 
1.25 

รวม 400 100.00 
3.  สถานภาพการสมรส 
         โสด 
         สมรส 
         หม้าย 
         หย่ารา้ง 

 
200 
178 
13 
9 

 
50.00 
44.50 
3.25 
2.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

4. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษา 
        ประกาศนียบัตร 
        อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท        

 
28 
74 

169 
53 
68 
8 

 
7.00 

18.50 
42.25 
13.25 
17.00 
2.00 

รวม 400 100.00 
5. อาชีพหลัก 
        ข้าราชการ 
        ข้าราชการบํานาญ 
        พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        พนักงานบรษิัทเอกชน 
        เกษตรกร 
        นักเรียน/นักศึกษา 
        พ่อค้า/นักธุรกิจ 
        กิจการบริการที่พัก 

 
13 
57 
43 

182 
43 
8 

27 
27 

 
3.25 

14.25 
10.75 
45.50 
10.75 
2.00 
6.75 
6.75 

รวม 400 100.00 

6.  รายได้ต่อเดือน 
         ต่ํากว่า      5,000 บาท          
           5,001 - 10,000 บาท 
         10,001 - 20,000 บาท 
         20,001 - 30,000 บาท 
         30,001 - 40,000 บาท 
         40,000 บาทขึ้นไป 

 
39 
89 

152 
99 
21 
0 

 
9.75 

22.25 
38.00 
24.75 
5.25 
0.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่  4  ผลการศึกษา จํานวน และร้อยละข้อมูล ทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

1.  ข้อมูลด้านเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีจํานวน 
260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น เพศชายมีจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.00 

2.  ข้อมูลด้านอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25–34 
ปี จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 รองลงมาอายุอยู่ในช่วง 15–24 ปี จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.75 อายุอยู่ในช่วง 45–54 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุอยู่ในช่วง 35–44 ปี
จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 อายุต่ํากว่า 15 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และอายุ
มากกว่า 54 ปีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 

3.  ข้อมูลด้านสถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด 
จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาสถานภาพสมรส จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ  44.50 
สถานหม้าย จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 และสถานภาพหย่าร้างจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.25 

4. ข้อมูลด้านการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จํานวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 13.25 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 และมีการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

5.  ข้อมูลด้านอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาเป็นข้าราชการบํานาญ จํานวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.25 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรเท่ากัน จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.75 เป็นพ่อค้าหรือนักธุรกิจและมีอาชีพกิจการบริการที่พักเท่ากัน คือ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75  
เป็นข้าราชการจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 และเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจํานวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.00 

6.  ข้อมูลด้านรายได้ พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ อยู่ระหว่าง  
10,001–20,000 บาท จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมามีรายได้ ระหว่าง  20,001–
30,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 มีรายได้ระหว่าง 5,001–10,000 บาท จํานวน 89 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 มีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และมีรายได้
ระหว่าง 30,001–40,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.25 
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จากตารางที่ 4  สรุปได้ว่า  นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
65.00  และมีอายุช่วง 25–34 ปี ร้อยละ 38.75 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50 โดยมีระดับ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ร้อยละ 42.25 อาชีพหลักส่วนใหญ่เป็น พนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 45.50 ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาท เป็นร้อยละ 38.00 
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ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

   การวิจัยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร
ในส่วนความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ การท่องเที่ยวของ จังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยใช้รูปแบบ การ
วิจัยในเชิงปริมาณ โดยใช้กรอบของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเป็นกรอบการวิจัย 
เก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม จากนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 400 คนปรากฏผลดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 5–9 ดังนี้ 
 

ตารางที่  5  ภาพรวมระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร X  S.D ความหมาย 

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว 
ด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย และบริการด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการตลาดการท่องเที่ยว 

3.86 
3.84 
3.82 
3.87 

0.55 
0.60 
0.50 
0.58 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ภาพรวมยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวจังหวัดสมุทรสาคร 3.85 0.41 สูง 

 
จากตารางที่ 5  ผลการศึกษา ภาพรวมระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว

ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อการท่องเที่ยว ของ
จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ตามกรอบ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยว เป็น ด้านที่นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 รองลงมาเป็นด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว มีค่า  
เฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
มีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสบายและบริการด้าน
การท่องเที่ยว เป็นด้านที่มีระดับต่ําที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  
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ตารางที่  6  จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ  
     นักท่องเที่ยวต่อด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว 
 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ทางการท่องเท่ียว 

ระดับความคิดเห็น  

X  
 

S.D ความหมาย น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

     1. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์  ท่าฉลอมสุขาภิ 
บาลแห่งแรกของประเทศไทย ถนนถวาย 
มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาครระดับใด 

2 
0.5% 

18 
4.5% 

66 
16.5% 

225 
56.3% 

89 
22.3% 

3.95 0.78 สูง 

     2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทาง ชีวภาพ 
เช่น การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ การฟื้นฟู
พื้นที่ป่า ชายเลน และการปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่น การดูโลมาอิรวดี วาฬบรูด้า มีความ 
สําคัญต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
ระดับใด 

3 
0.8% 

20 
5.0% 

99 
24.8% 

206 
51.5% 

72 
18.0% 

3.81 0.81 สูง 

     3.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การ
เที่ยวชมพื้นที่การเกษตร พอเพียงบ้านปาก
บ่อ ตําบลบ้านเกาะ การทําเกษตรกรรม ใน
พื้นที่บ้านแพ้ว และสวนกล้วยไม้อําเภอ
กระทุ่มแบน มีความสําคัญต่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

7 
1.8% 

19 
4.8% 

89 
22.3% 

221 
55.3% 

64 
16.0% 

3.79 0.83 สูง 

     4.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน วิถีชีวิตชาวไทย
รามัญ/ไทยทรงดํา การไหว้เจ้า 9 ศาล 
หลวงพ่อโตวัดหลักส่ี หลวงพ่อปู่วัด
โกรกกราก มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

2 
0.5% 

13 
3.3% 

74 
18.5% 

230 
57.5% 

81 
20.3% 

3.94 0.75 

สูง 
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ตารางที่  6  (ต่อ) 
 
 

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ทางการท่องเท่ียว 

ระดับความคิดเห็น  

X  
 

S.D ความหมาย น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

     5.  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 
การล่องเรือดูหิ่งห้อยคลองสุนัขหอน การ
ล่องเรือชมลําน้ําท่าจีน มีความสําคัญต่อ
การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครระดับใด 

5 
1.3% 

19 
4.8% 

104 
26.0% 

195 
48.8% 

77 
19.3% 

3.80 0.85 สูง 

ภาพรวมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ทางการท่องเที่ยว 

- - - - - 3.86 0.55 สูง 

 
จากตารางที่  6  ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อด้านทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยง  
เบนมาตรฐาน 0.55 ซึ่งในแต่ละประเด็นย่อยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์  ท่าฉลอมซึ่งเป็น
สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ถนนถวาย พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

2.  ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางชีวภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ การฟื้นฟู
พื้นที่ป่าชายเลน และการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น การดูโลมาอิรวดี วาฬบรูด้า พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

3.  ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการเที่ยวชมพื้นที่การเกษตร เช่นเกษตรพอเพียง
บ้านปากบ่อ ตําบลบ้านเกาะ การทําเกษตรกรรม ในพื้นที่บ้านแพ้ว และสวนกล้วยไม้อําเภอกระทุ่ม
แบน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

4.  ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน วิถีชีวิตชาวไทยรามัญ/
ไทยทรงดํา การไหว้เจ้า 9 ศาล หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก พบว่า นักท่องเที่ยว
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
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5.  ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การล่องเรือดูหิ่งห้อยคลองสุนัขหอน การ
ล่องเรือชมลําน้ําท่าจีน พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับ สูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสาครอ ยู่ในระดับสูง สําหรับในประเด็นย่อยของ
ด้านน้ี พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ประเด็น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์ ท่าฉลอมสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ถนนถวาย สูง
ที่สุด รองลงมา คือประเด็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน วิถีชีวิตชาวไทย
รามัญ/ไทยทรงดํา การไหว้เจ้า 9 ศาล หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก  ประเด็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางชีวภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ การฟื้นฟูพื้นที่ป่า ชายเลน และการปัก
ไม้ไผ่ชะลอคลื่น การดูโลมาอิรวดี วาฬบรูด้า ประเด็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การล่องเรือ
ดูหิ่งห้อยคลองสุนัขหอน การล่องเรือชมลําน้ําท่าจีน ส่วนประเด็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในการ
เที่ยวชม พื้นที่การเกษตร เช่นเกษตรพอเพียงบ้านปากบ่อ ตําบลบ้านเกาะ การทําเกษตรกรรม ใน
พื้นที่บ้านแพ้ว และสวนกล้วยไม้อําเภอกระทุ่มแบนนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่ําที่สุด 
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ตารางที่  7  จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ 
    นักท่องเที่ยวต่อด้านความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

 

ความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

ระดับความคิดเห็น  

X  
 

S.D ความหมาย น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

     1. ถนนและเส้นทางการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว มีความสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทาง 

3 
0.8% 

11 
2.8% 

93 
23.3% 

217 
54.3% 

76 
19.0% 3.88 0.77 สูง 

     2.  การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด การจัดการด้าน ป้ายบอก
ทิศทางแก่นักท่องเที่ยว 

0 
0.0% 

9 
2.3% 

97 
24.3% 

225 
56.3% 

69 
17.3% 

3.89 0.70 สูง 

     3.  ระยะทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่
ละแห่งไม่ห่างไกล 

2 
0.5% 

14 
3.5% 

108 
27.0% 

202 
50.5% 

74 
18.5% 

3.83 0.78 สูง 

     4. มีบริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่
ท่องเที่ยว เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา 
อินเตอร์เน็ตฯ  

5 
1.3% 

20 
5.0% 

102 
25.5% 

208 
52.0% 

65 
16.3% 

3.77 0.82 สูง 

     5. มีระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอย
ที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว  

7 
1.8% 

13 
3.3% 

101 
25.3% 

204 
51.0% 

75 
18.8% 

3.82 0.83 สูง 

ภาพรวมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค 

- - - - - 3.84 0.60 สูง 

 
จากตารางที่  7  ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อด้านความพร้อม ทาง

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ของจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับสูง โดย มีค่าเฉลี่ย 3.84 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ซึ่งในแต่ละประเด็นย่อยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ประเด็นถนนและเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความสะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทางพบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

2.  ประเด็นการ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด การจัดการด้าน ป้ายบอก
ทิศทาง แก่นักท่องเที่ยว  พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 
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3.  ประเด็นระยะทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งไม่ห่างไกล  พบว่านักท่องเที่ยวผู้ 
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

4.  ประเด็นบริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา อิน 
เตอร์เน็ตฯ พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

5.  ประเด็นระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อด้านความพร้อม ทาง
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอยู่ ในระดับสูง สําหรับในประเด็นย่อยของด้านนี้ พบว่า
นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นต่อประเด็นการ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดและ การจัดการด้าน ป้ายบอกทิศทาง แก่นักท่องเที่ยว สูงสุด รองลงมาได้แก่ประเด็น
ถนนและเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  ประเด็น
ระยะทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งไม่ห่างไกล ประเด็นระบบการจัดการด้านขยะมูลฝอยใน
แหล่งท่องเที่ยว  ส่วนประเด็น บริการสาธารณะพื้นฐานในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น โทรศัพท์ ไฟฟ้า 
ประปา อินเตอร์เน็ตฯ  นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตํ่าที่สุด 
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ตารางที่  8  จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนัก  
                 ท่องเที่ยวต่อด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสบายและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกสบาย
และบริการด้านการท่องเท่ียว 

ระดับความคิดเห็น  

X  
 

S.D ความหมาย น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

     1 .  มีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดและตามส่ือประเภท
ต่างๆ 

2 
0.5% 

14 
3.5% 

88 
22.0% 

222 
55.5% 

74 
18.5% 

3.88 0.76 สูง 

     2.  มีที่พัก  ร้านอาหาร  และร้าน
ขายของที่ระลึกมีมาตรฐาน 

3 
0.8% 

16 
4.0% 

92 
23.0% 

213 
53.3% 

76 
19.0% 

3.86 0.79 สูง 

     3. มีการบริการด้าน ความปลอด 
ภัยพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว เช่น  

โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ปั๊มน้ํามัน  

3 
0.8% 

16 
4.0% 

103 
25.8% 

218 
54.5% 

60 
15.0% 

3.79 0.77 สูง 

     4. ประชาชนในพื้นที่มีความเป็น
เจ้าบ้านที่ดี 

6 
1.5% 

24 
6.0% 

98 
24.5% 

215 
53.8% 

57 
14.2% 

3.73 0.83 สูง 

     5. มีมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น บริการ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร   

6 
1.5% 

15 
3.8% 

93 
23.3% 

209 
52.3% 

77 
19.3% 

3.84 0.83 สูง 

ภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบาย และบริการ 

ด้านการท่องเที่ยว 
- - - - - 3.82 0.50 สูง 

 

จากตารางที่  8  ผลการศึกษา พบว่าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อด้านความพร้อมด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวกสบายและบริการด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 โดยประเด็นย่อยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ประเด็นการมีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและตามสื่อประเภทต่างๆ  พบว่า
นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 

2.  ประเด็นที่พัก  ร้านอาหาร  และร้านขายของที่ระลึกมี มาตรฐาน  พบว่านักท่องเที่ยวผู้ 
ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 



137 
 

3. ประเด็นการบริการด้าน ความปลอดภัยพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาล 
สถานีตํารวจ ปั๊มน้ํามัน พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

4. ประเด็น ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบ 
สอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

5. ประเด็นมีมัคคุเทศก์ท่อง ถิ่นบริการ ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายและบริการด้านการท่องเที่ยวอยู่ ในระดับสูง สําหรับในประเด็นย่อยของด้านนี้ พบว่า
นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นต่อประเด็น การมีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและตามสื่อประเภทต่างๆ  ในระดับสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ประเด็นที่พัก  ร้านอาหาร  และ
ร้านขายของที่ระลึกมี มาตรฐาน  ประเด็นมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร และประเด็นการ
บริการด้านความปลอดภัยพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ปั๊มน้ํามัน ส่วน
ประเด็นประชาชนในพื้นที่มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็น
ต่ําที่สุด 
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ตารางที่  9  จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนัก  
                 ท่องเที่ยวต่อด้านการตลาดการท่องเที่ยว 
 
 

การตลาดการท่องเท่ียว 
ระดับความคิดเห็น  

X  
 

S.D ความหมาย น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

     1. มีการสร้างภาพลักษณ์ และ 
Branding จังหวัดสมุทรสาค รในการ
เป็นครัวของโลก ด้านอาหารทะเล
และเกษตร 

4 
1.0% 

20 
5.0% 

74 
18.5% 

220 
55.0% 

82 
20.5% 

3.89 0.82 สูง 

     2. จังหวัดสมุทรสาครเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิต
ที่ใกล้กรุงเทพ  สามารถท่องเที่ยวไป
กลับภายใน 1 วัน 

0 
0.0% 

15 
3.8% 

94 
23.5% 

212 
53.0% 

79 
19.8% 

3.89 0.76 สูง 

     3. จังหวัดสมุทรสาครเอกลักษณ์
วันท้องถิ่นไทย “ท่าฉลอมสุขาภิบาล
แห่งแรกของประเทศไทย” 

2 
0.5% 

11 
2.8% 

100 
25.0% 

224 
56.0% 

63 
15.8% 

3.84 0.73 สูง 

     4. มีการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยว  
เช่น เทศกาลอาหารทะเล เทศกาล
งานแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร
เอ็กซ์โป  

0 
0.0% 

18 
4.5% 

100 
25.0% 

211 
52.8% 

71 
17.8% 

3.84 0.76 สูง 

     5. มีศาลพันท้ายนรสิงห์อัตลักษณ์
แห่งความซ่ือสัตย์และจงรักภักดี 

1 
0.3% 

13 
3.3% 

76 
19.0% 

244 
61.0% 

66 
16.5% 

3.90 0.71 สูง 

ภาพรวมด้านการตลาด 
การท่องเท่ียว 

- - - - - 3.87 0.58 สูง 

 
จากตารางที่  9  ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อด้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 โดย
ประเด็นย่อยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ประเด็นการสร้างภาพลักษณ์ และ Branding จังหวัดสมุทรสาคร การเป็นครัวของโลก
ด้านอาหารทะเลและเกษตรพบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 



139 
 

2.  ประเด็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถท่องเที่ยว
ไปกลับภายใน 1 วัน พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 

3.  ประเด็นการเอกลักษณ์วันท้องถิ่นไทย “ท่าฉลอม สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย”  
พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็น ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

4.  ประเด็นการจัดการกิจกรรม การท่องเที่ยว เช่น เทศกาลอาหารทะเล เทศกาลงานแห่เจ้า
พ่อหลักเมือง, สมุทรสาครเอ็กซ์โป  พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 

5.  ประเด็นศาลพันท้ายนรสิงห์ อัตลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และจงรักภักดี  พบว่านักท่อง 
เที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.71 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อด้านการตลาดการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง สําหรับในประเด็นย่อยด้านน้ี พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิด เห็นต่อประเด็น  ศาลพันท้ายนรสิงห์ อัตลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และจงรักภักดี สูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่ประเด็นการสร้างภาพลักษณ์ และ Branding จังหวัดสมุทรสาค ร กับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถท่องเที่ยวไปกลับภายใน 1 วัน ส่วน
ประเด็นประเด็นเอกลักษณ์วันท้องถิ่นไทย “ท่าฉลอม สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย” กับ การ
จัดกิจกรรม การท่องเที่ยว  เช่น เทศกาลอาหารทะเล เทศกาลงานแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร
เอ็กซ์โป นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตํ่าที่สุด 
 

การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ือง  “การบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทร  
สาคร” ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ว่า “ นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวจังหวัด

สมุทรสาครในระดับสูง” 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ได้
นําเสนอตามตารางที่ 10 ดังนี ้
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ตารางที่  10  ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว 
จังหวัดสมุทรสาคร X  S.D ความหมาย 

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว 
ด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย และบริการด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการตลาดการท่องเที่ยว 

3.86 
3.84 
3.82 
3.87 

0.55 
0.60 
0.50 
0.58 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ภาพรวมระดับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

3.85 0.41 สูง 

 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อ การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้วิจัย
สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในระดับสูง โดยมี
ระดับค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ผู้วิจัยตั้งไว้

ว่า “นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครในระดับสูง” 
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัด 
 สมุทรสาคร  
 

 ผลวิจัยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร
ในส่วนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth interview) ซึ่งใช้ตัวแบบการ
จัดการและตัวแบบทั่วไปของวรเดช  จันทรศร เป็นกรอบคําถามการวิจัยโดยมีประเด็นคําถาม คือ 

“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
ในแต่ละด้านต่อไปนี้ ( 1) ด้านโครงสร้างหน้าที่  (2) ด้านบุคลากร  (3) ด้านงบประมาณ  (4) ด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  (5) ด้านการมีสถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม  (6) ด้านการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน  (7) ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ  และ (8) 
ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ” 

ผลการวิจัยสามารถนําเสนอ ดังน้ี 
3.1  ด้านโครงสร้างหน้าที่  
      จากการศึกษาพบว่า มีโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครอยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งหากแยกตามภาค
ส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

3.1.1  ภาครัฐ 
         ภาครัฐมีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักตอ่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่สนับสนุน ประกอบด้วย หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ 
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ททท.สํานักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานที่สนับสนุน 
คือ วัฒนธรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด  เกษตรจังหวัดรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ เป็นต้น 

3.1.2  ภาคเอกชน 
         ภาคเอกชนมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอยู่หลายองค์กร เช่น สมาคม

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมผู้ประกอบการร้าน
อาหรจังหวัดสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิการพัฒนาศาล
พันท้ายนรสิงห์ เป็นต้น 
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3.1.3  ภาคประชาชน 
         ภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระดับ

จังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มเบญจรงค์ดอนไก่ดี กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ 
เป็นต้น 

การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครทางด้านโครงสร้างหน้าที่ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการบูรณาการใดๆ ทั้งสิ้น คือ ในแต่ละภาคส่วนต่างทําตามโครงสร้างหน้าที่ของ
ตนเอง หรือแม้แต่หน่วยงานจากภาครัฐด้วยกันก็ยังไม่สามารถที่จะประสานงานในการบริหาร
จัดการร่วมกันได้ ทั้งนี้เพราะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะมีสังกัดที่แตกต่างกัน 
เช่น สํานักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเป็นหน่วยงานที่มาจากส่วนกลาง จะขึ้นตรงกับอธิบดี  
หรือสํานักงาน ททท. ก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจส่วนกลางเช่นกันและที่สําคัญไม่ได้มีสํานักงานอยู่
ใน จังหวัด สมุทรสาคร โดยเป็น ททท. สํานักงานสมุทรสงครามที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาย ในจังหวัดสมุทรสาคร  แต่ในการบริหารการท่องเที่ยวจังหวัดจะ
เป็นการบริหารในระดับภูมิภาค ซึ่ง การบริหารในระดับภูมิภาคจะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการ จังหวัด 
ดังนั้นเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขึ้นตรงกับส่วนกลาง การที่จะกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในพื้นที่ เพื่อให้มีการบูรณาการกันจะทําได้ยากลําบาก มาก หรืออาจ
ทําไม่ได้เลย ดังเช่นที่จังหวัดสมุทรสาครกําลังประสบปัญหาในปัจจุบันน้ี 

 ในส่วนของภาคเอกชนกับภาคส่วนประชาชน ถึงแม้จะมีโครงสร้างหน้าที่ในการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนได้ง่ายและสะดวกกว่าภาครัฐ แต่
ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะบูรณาการร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ อย่างเช่น ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครก็จะเน้นเฉพาะการสนับสนุนสมาชิกเป็นหลัก หรือกลุ่มผู้ปลูก
กล้วยไม้ก็จะมุ่งเน้นทางธุรกิจมากกว่าที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว 
ถึงแม้จะมีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร แต่ก็ทําได้เพียงแค่การประสานงาน และ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครก็
ไม่ได้มีโครงการหลักๆ ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัด สําหรับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆ ที่
ชัดเจน เพราะยังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ และสถานที่ทํางานก็ยังไม่มี 

ในส่วนของการมีส่วนร่วมทางด้านโครงสร้างหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรม
อย่างเป็นทางการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่าจังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีการมีส่วน
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ร่วมอย่างใดๆ จะมีเพียงการมีส่วนร่วมเฉพาะกิจเป็นส่วนใหญ่ เช่น มีการต้ังคณะกรรมการร่วม
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในการจัดงานเทศการต่างๆ เท่านั้น  
 3.2  ด้านบุคลากร   
       จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครใน
ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถสรุปแยกตามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
  3.2.1  ภาครัฐ 
           บุคลากรในภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครโดยตรง
มีจํานวนน้อยและไม่มีความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวเท่าที่ควร กล่าวคือ สํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด เป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวพร้อมกับการพัฒนาทางด้านกีฬาดังนั้นจึง
ทําให้จํานวนบุคลากรของหน่วยงานยังไม่เพียงพอ ประกอบกับบุคลากรของหน่วยงานจะมีพื้นฐาน
จากกรมพละที่มีความชํานาญด้านกีฬาจึงมุ่งเน้นในทางด้านกีฬาเป็นเสียส่วนใหญ่ สําหรับ ททท. 
สํานักงานสมุทรสงคราม ซึ่งรับผิดชอบด้านการตลาดการท่องเที่ยว ถึงแม้จะมีบุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญ แต่ต้องรับผิดชอบด้านตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่ของ 3 จังหวัด ที่ประกอบด้วย 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ในขณะที่อัตรากําลังบุคลากรของ
ททท. สํานักงานสมุทรสงครามมีจํากัด จึงไม่สามารถที่จะให้ความสําคัญกับพื้นที่ความรับผิดชอบ
ได้อย่างทั่วถึง สําหรับหน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น วัฒนธรรมจังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด ฯ แม้จะมีอัตรากําลังบุคลากร แต่ก็ต้องรับผิดชอบงานตามโครงสร้างหน้าที่ของ
ตนเองเป็นหลัก และหน่วยงานเหล่านี้ให้ความสําคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นเพียงงาน
เสริมเท่านั้น 
  3.2.2  ภาคเอกชน 
           บุคลากรในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจะ
มีจํานวนน้อย และบุคลากรในภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะมีบทบาทหน้าที่ใน
หลายองค์กรและหลายตําแหน่ง เช่น คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร บางส่วนก็เป็นกรรมการหอหารค้าจังหวัดสมุทรสาคร หรือกรรมการชมรม
ผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร หรือกรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สมุทรสาคร  โดยสรุปคือบุคลากรในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
จะเป็นบุคลากรที่เป็นกรรมการในหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย จึงทําให้
เวลาและความสําคัญที่จะให้กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอาจจะลดน้อยลงไป 
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  3.2.3  ภาคประชาชน 
           บุคลากรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ยังมี
น้อยและยังเห็นภาพไม่ชัดเจน  เท่าที่มีจะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพของชุมชนต่างๆ หรือที่พัก 
และรีสอร์ท ที่ทําการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อกิจการหรือธุรกิจของตนเอง แต่ก็ไม่มี
บุคลากรที่มีความรอบรู้และความชํานาญในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ในภาพรวมของจังหวัด  
  ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในด้านบุคลากรจะ
พบว่าในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะมีปัญหาด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ และ
บุคลากรไม่มีความรอบรู้และความชํานาญในการพัฒนาการท่องเทียว  หน่วยงานสนับสนุนใน
ภาครัฐยังให้ความสําคัญงานตามโครงสร้างหน้าที่เป็นหลักโดยแทบไม่ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ด้านบุคลากรทางภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะเป็นบุคลากรที่มี
ความรับผิดชอบในองค์กรที่หลากหลายรวมทั้งต้องดูแลธุรกิจของตนเองเป็นหลักจึงให้เวลาและ
ความสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย ส่วนบุคลากรในภาคประชาชนยังไม่มีภาพที่ชัดเจนใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมระดับจังหวัด   
 3.3  ด้านงบประมาณ 
       จากการศึกษาทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครด้าน
งบประมาณ พบว่า งบประมาณในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะ
เป็นงบประมาณที่มาจากภาครัฐเป็นหลัก โดยงบประมาณดังกล่าวจะมีการจัดสรรผ่าน 3 ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี ้
  3.3.1  งบประมาณจากส่วนกลาง 
           งบประมาณส่วนนี้จะจัดสรรผ่านหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว คือ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ซึ่งถือว่า
เป็นงบประมาณหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ในการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลางของทั้ง
สองหน่วยงานหลักเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะมีปัญหามาโดยตลอด 
เพราะสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเวลาจะเบิกจ่ายงบประมาณต้องทําการ
เบิกจ่ายผ่านสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นในการเบิกงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจึงทําได้ยากและไม่เพียงพอ ส่วนงบประมาณในการทําการตลาดท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาคร ก็จะต้องดําเนินการโดย ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ซึ่งตลาดการท่องเที่ยว
และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะไม่มีจุดเด่นหรือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเหมือน
จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อทําการตลาดให้การท่องเที่ยวในจังหวัด
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สมุทรสาครจึงดูเหมือนจะได้ผลน้อยกว่าการจัดสรรงบประมาณในการทําการตลาดการท่องเที่ยว
ให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม การให้น้ําหนักและความสําคัญในการทําการตลาดการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดสมุทรสาครจึงลดน้อยลงไป ทั้งที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่เพิ่งเร่ิมพัฒนาทางการ
ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ภายในวันเดียว 
ซึ่งควรที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดเป็น
จํานวนมาก 
  3.3.2 งบประมาณจากส่วนภูมิภาค 
          งบประมาณจากส่วนภูมิภาค คือ งบประมาณจากจังหวัด ซึ่งในการจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด จะเป็นการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนเจ้าภาพ
หลักอย่างสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ททท. สํานักงานสมุทรสงครามเท่านั้น  
ดังนั้นงบประมาณในส่วนน้ีจึงมีเพียงเล็กน้อย แต่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางจังหวัดจะเน้นใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหนทางการคมนาคมในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ หรือใน
บางคร้ังจะได้รับการจัดสรรงบยุทธศาสตร์จังหวัดเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้างเป็น
กรณีไป 
 3.3.3 งบประมาณจากท้องถิ่น 
          งบประมาณจากท้องถิ่น คือ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในการจัดงบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
จึงให้ความสําคัญเฉพาะการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของท้องถิ่นตนเองเท่านั้น ยังไม่ได้มอง
ถึงภาพรวมในการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือภาพรวมในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ระดับจังหวัด  ดังนั้นงบประมาณเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จัดสรรโดยท้องถิ่นจึงมีจํานวน
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในแต่ละปีของท้องถิ่นในแต่ละแห่ง 
 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในด้านงบประมาณ พบว่า
งบประมาณเกี่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นงบประมาณที่มาจากภาครัฐ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณจาก
ส่วนกลางที่จัดสรรผ่านหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ สํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ซึ่งในการเบิกจ่าย
งบประมาณก็ไม่สามารถทําได้สะดวก เพราะสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
เวลาเวลาจะเบิกจ่ายงบประมาณต้องทําการเบิกจ่ายผ่านสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพชรบุรี ขณะที่งบประมาณทางด้านการตลาดก็ขึ้นอยู่กับ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ส่วน
งบประมาณจากส่วนภูมิภาค คืองบประมาณที่จังหวัดจัดสรรเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักดําเนินการ แต่จังหวัดจะเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนนหนทาง การคมนาคม ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอีก
ด้านหน่ึง ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ความสําคัญเฉพาะการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของ
ท้องถิ่นตนเองเป็นหลัก ยังไม่มีการเชื่อมโยงภาพรวมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด  
 จากงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 3 ส่วนงานของภาครัฐ พบว่ายังไม่มี
การบูรณาการของงบประมาณ โดยในแต่ละส่วนงานจะมุ่งเน้นในการใช้งบประมาณตามโครงการ
ของตนเอง ไม่ได้มีการร้อยเรียงหรือประสานโครงการเพื่อบูรณาการงบประมาณเข้าด้วยกัน ดังนั้น
งบประมาณเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่มีไม่เพียงพออยู่แล้ว จึงดูเป็นจํานวนที่
น้อยลงไปอีกเมื่อนําไปใช้ในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มุ่งเน้นในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ภายในวันเดียว ซึ่งควรที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาและงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดเป็นจํานวนมาก และการทํางาน
แบบบูรณาการมากกว่านี้ 
 3.4  ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ 
       จากการศึกษาสรุปได้ว่า การบริหารจัดการด้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่
ใช้ในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นส่วนที่ภาครัฐต้องให้ความสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้
การทํางานสามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่เกี่ยวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พบว่ายังไม่มีความพร้อม ความไม่เพียงพอ รวมทั้งยังไม่สามารถบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อวิเคราะห์ตามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้ 
  3.4.1  ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณภ์าครัฐ 
           หน่วยงานหลักภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยตรง
ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ประกอบด้วย สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และ 
ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะมีปัญหาเกี่ยวกับ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน คือ  
    3.4.1.1  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นหน่วย 
งานที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยังมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  ที่
สนับสนุนในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ได้รับงบประมาณน้อย และขาด
การจัดสรรเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ทันสมัยจากส่วนกลาง ส่วน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
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วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่เดิมก็ขาดความทันสมัย บุคลากรก็ยังไม่ได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่าง
เพียงพอ จึงส่งผลให้การปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดไม่ทันต่อสถานการณ์ 
    3.4.1.2  ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการตลาดการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสมุทรสาคร มีความพร้อม เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์อย่างเพียงพอ สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่
มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะมาขับเคลื่อนหรือการนํา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด เพราะ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม  ต้องรับผิดชอบงานทางด้านตลาดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรสาคร 
  3.4.2  ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณภ์าคเอกชนและภาคประชาชน 
           ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะไม่เน้นในการมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์  แต่จะใช้บริการจากบริษัท หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไปที่รับจ้างจัดทํา เพราะภาคเอกชน
และภาคประชาชนจะไม่ได้ดําเนินการในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นประจํา
เหมือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ แต่ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีโครงการหรือ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นคร้ังคราวหรือเฉพาะกิจเท่านั้น ดังนั้นในการลงทุนด้าน เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ จะเป็นการสิ้นเปลืองที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุน  
 การบริหารจัดการด้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการส่งเสริมและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวยังมี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
วัสดุอุปกรณไ์ม่เพียงพอ ขาดการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางน้อย ขณะที่ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิด 
ชอบด้านการตลาดการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสมุทรสาคร มีความพร้อมใน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และ
วัสดุอุปกรณ์  แต่ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน จากความแตกต่างของปัญหาของสองหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร จะเห็นว่าไม่ได้มีการประสานงานหรือ
บูรณาการการทํางานเข้าด้วยกัน ซึ่งแท้จริงแล้วหน่วยงานทั้งสองสามารถที่จะนําเอาจุดแข็งของ
ตนเองไปเสริมจุดอ่อนของอีกหน่วยงานหนึ่งได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชนถึงไม่ได้ให้
ความสําคัญกับการลงทุนด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์ เพราะความสําคัญน่าจะเป็นรอง
ลงไปกว่าการสร้างความเข้าใจในด้านการท่องเที่ยว ก็สามารถที่จะประสานการทํางานกับหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งสองได้ เพราะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครเช่นเดียวกัน 
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 3.5  ด้านการมีสถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม 
       จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าใน ด้านการมีสถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม  จะ
ให้ความสําคัญกับสถานที่ดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของภาครัฐ ทั้งนี้
เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครที่มีอาคารสํานักงานอย่างชัดเจน
จะเป็นหน่วยงานจากภาครัฐเท่านั้น ส่วนหน่วยงานจากภาคเอกชนจะยังไม่ชัดเจนในสถานที่ตั้งของ
สํานักงาน ดังน้ันในการศึกษาด้านนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ การมีสถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม ของ
หน่วยงานจากภาครัฐ โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 3.5.1  ความเหมาะสมในสถานที่ทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
          จากการศึกษาที่พบว่าหน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง
ของจังหวัดสมุทรสาครมีอยู่สองหน่วยงาน คือ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
กับ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม และเมื่อได้ศึกษาลึกลงไปถึง ความเหมาะสมของสถานที่ทํางาน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  3.5.1.1  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  ไม่มีอาคาร
สํานักงานของตนเอง ปัจจุบันได้ใช้ค่ายลูกเสือเป็นที่ต้ังของสํานักงาน ตัวอาคารไม่มีความเหมาะสม 
เพราะเป็นอาคารเดิมของค่ายลูกเสือ ที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทําการ
ปรับปรุง จุดที่ต้ังแม้จะอยู่ในชุมชนแต่ก็ไม่มีความโดดเด่น เพราะเป็นทางผ่านที่ผู้คนไม่ได้ให้ความ
สนใจ ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสถานที่ตั้งของ สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และสถานที่ตั้งได้แยกออกไปอยู่จากบริเวณส่วนงานราชการอ่ืนๆ 
  3.5.1.2  สํานักงาน ททท. จากการที่จังหวัดสมุทรสาครไม่ได้มีสํานักงาน 
ททท. ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโดยตรง แต่ สํานักงาน ททท. ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาดท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครคือ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม จึงมีความไม่สะดวกในการประสานงานหรือ 
ติดต่อ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่  ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม  จะเดินทางมาศึกษาข้อมูลเชิงลึกของ
การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทําการตลาดการท่องเที่ยวให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้นจึง
แสดงให้เห็นถึงการไม่มีความเหมาะสมที่มีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นอย่างมาก 
 3.5.2  ความเหมาะสมของศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
          จาการศึกษาพบว่าจังหวดัสมุทรสาครยังขาดความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ศูนย์บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวใน 2 ด้าน ดังนี้  
  3.5.2.1  ความเหมาะสมของศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ภายในจังหวัด  
โดยทั่วไปแล้วการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวของทุกจังหวัดจะพบเห็นศูนย์บริการข้อมูล
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แก่นักท่องเที่ยวตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว และมีความโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะหาพบได้อย่างสะดวก 
แต่จังหวัดสมุทรสาครยังไม่มี ศูนย์ บริการ ข้อมูลการท่องเที่ยว สําหรับบริการนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามา ซึ่งหลายคร้ังที่นักท่องเที่ยวบ่นว่าเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว
เดินทางไปไหนต่อไม่ถูก เพราะไม่มีป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจนพอ 
  3.5.2.2  ความเหมาะสม ของศูนย์ข้อมูลออนไลน์ จังหวัดสมุทรสาครไม่มี
ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ที่มีความโดดเด่นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวได้ 
ถึงแม้จะมีเว็บไซต์ของจังหวัดและของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด แต่ก็ยังไม่เด่นพอ 
เพราะเว็บไซต์ของจังหวัดจะรวมข้อมูลของจังหวัดทั้งหมดไว้ด้วยกัน ขณะที่เว็บไซต์ของสํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ยังเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์ส่วนกลาง จึงไม่มีความโดดเด่น 
ขณะที่รายละเอียดข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในเว็บไซต์มีความน่าสนใจไม่เพียงพอที่จะให้
นักท่องเที่ยวค้นหา 
 จากการศึกษา ด้านการมีสถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม ของการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจึงเห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสมทั้งด้านที่ตั้งและอาคารสํานักงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว อย่างเช่นสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ที่ไม่มีอาคารสํานักงานของตนเอง หรือ ททท. ที่ไม่มีสํานักงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่ต้องใช้
บริการของ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม รวมทั้งความไม่เหมาะสมของ ศูนย์บริการ ข้อมูลการ
ท่องเที่ ยวภายในจังหวัดที่ยังไม่มีไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา และ ศูนย์บริการ ข้อมูล
ออนไลน์ที่ไม่มีความโดดเด่นและรายละเอียดข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาค้นหาได้  ซึ่งการขาดความเหมาะสมในด้านดังกล่าวจึงส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครอย่างชัดเจน  
 3.6  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
       ในประเด็น ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ของหน่วยงานและองค์ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร โดยสรุป
สามารถแบ่งรูปแบบการประสานงานได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  
  3.6.1  การติดต่อสื่อสารและประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ 
           การติดต่อสื่อสารและประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแบ่งออก
ได้ 2 ประเภท ประกอบด้วย 
    3.6.1.1  การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะเป็น การติดต่อ สื่อสารป ระสานงาน ด้านการบริหารภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าภาพหลักอย่างเช่น สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ททท. 
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สํานักงานสมุทรสงคราม หรือหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ซึ่ง การติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามระบบที่มีทั้งระดับบนลงล่าง ระดับล่างขึ้นบน และระดับเดียวกัน ซึ่งไม่มีปัญหา
แต่อย่างใดเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามระบบราชการที่ปฏิบัติกันอยู่   
    3.6.1.2 การติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ การดําเนินการในส่วนน้ีจะมีปัญหาเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการท่องเที่ยว
อย่างเช่น สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม 
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับส่วนกลางและไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังกัดเดียวกัน ทางจังหวัดเองก็ไม่มีอํานาจใน
การสั่งการเพราะอยู่ในส่วนภูมิภาค ทําให้การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในระดับใหญ่ของจังหวัด ยัง
ไม่เกิดการบูรณาการใน การติดต่อสื่อสารและ การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐที่
ชัดเจน อย่างเช่น การจัดงานงานสมุทรสาครเอ็กซ์โป งานสมุทรสาครเกษตรแฟร์ ฯ และในบางคร้ัง
มีการจัดกิจกรรมที่คล้ายกัน แต่มีเป้าหมายที่ต่างกัน เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นคนละ
หน่วยงาน ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับเร่ือง
การท่องเที่ยวจะหาเจ้าภาพที่ชัดเจนไม่ได้ 
  3.6.2  การติดต่อสื่อสารและประสานงานภาคเอกชนและภาคประชาชน  
           สําหรับการสื่อสารและการประสานงานในภาคเอกชนและภาค
ประชาชนจะไม่มีปัญหา เพราะหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนมีการยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการสูง ระเบียบกฎเกณฑ์และขั้นตอนจะมีน้อยกว่าภาครัฐ ทําให้การ ติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน ภาคเอกชนและภาคประชาชนค่อนข้างประสบความสําเร็จและเกิดการบูรณาการ
ภายในหน่วยงานกันได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น การจัดงานเทศกาลอาหารทะเลของชมรมร้านอาหาร
จังหวัดสมุทรสาคร การจัดงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครของมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สมุทรสาคร ที่มีหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็น
อย่างด ีแต่จากการที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่ได้มีโครงการหรือกิจกรรมใหญ่ๆ ทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่ต้องรับผิดชอบต่อเน่ืองตลอดทั้งปีเหมือนภาครัฐ จึงดูเหมือนว่า การติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน ภาคเอกชนและภาคประชาชนทางด้านการท่องเที่ยวจะมีน้อยไปอาจจะไม่เพียงพอ
สําหรับการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
  3.6.3 การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
และภาคประชาชน 
          ในภาคส่วนนีถ้ือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องแก้ไขให้เกิดความชัดเจน 
เพราะการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และ ททท. 
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สํานักงานสมุทรสงครามไม่ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่ทางภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นผู้จัด
อย่างเป็นรูปธรรม แต่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น หากโครงการหรือกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จแล้วทางหน่วยงานภาครัฐจะให้ความสําคัญสูง แต่หากโครงการหรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่งเร่ิมต้นหรือยังไม่ประสบความสําเร็จหน่วยงานภาครัฐจะไม่ให้
ความสําคัญและไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร 
 สรุปการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวพบว่า ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในภาครัฐมีการดําเนินการไปได้ดีเพียงการ
บริหารงานในแต่ละหน่วยงานเท่านั้น แต่เมื่อมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ก็จะมีปัญหา เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับส่วนกลางและอยู่คนละสังกัด 
ขณะที่จังหวัดซึ่งเป็นการบริหารส่วนภูมิภาคก็ไม่มีอํานาจในการสั่งการ ส่วน การติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน ของภาคเอกชนและภาคประชาชนจะบูรณาการกันได้เป็นอย่างดี ทําให้กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่จัดโดยเอกชนประสบความสําเร็จ แต่กิจกรรมที่จัดยังมีน้อยเกินไป ไม่เพียง
พอที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ชัดเจนได้ และสําหรับการประสานงานระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชนและภาคประชาชนยังถือว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องมีการแก้ไข เพราะภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนจะรู้สึกว่าภาครัฐไม่ให้การสนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เท่าที่ควร 
 3.7  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ 
       การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับด้านสมรรถนะ
ขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถแบ่ง สมรรถนะขององค์กรดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์
สมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ นั้น จําเป็นต้องคํานึงถึงนโยบายด้วยว่ามีความ
ชัดเจนและความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งในการศึกษาผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ควบคู่กันไป 
ดังนี ้
  3.7.1  สมรรถนะขององค์กรภาครัฐ 
           หน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐจะถูกกําหนดโครงสร้างมาเพื่อ
รองรับภารกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว แต่ประเด็นที่จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นๆ จะมีสมรรถนะ
หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคลากร และนโยบายของหน่วยงาน และเมื่อมาวิเคราะห์ถึง
สมรรถนะขอ งองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
พบว่า หน่วยงานดังกล่าวมีปัญหาด้านบุคลากรไม่เพียงพอ กับบุคลากรที่ มีอยู่มีความรู้ความสามารถ
ไม่เพียงพอในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะเป็นบุคลากรที่มีความถนัดด้านการกีฬาเป็นพิเศษ 
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ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะของหน่วยงานแล้วจึงถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ํา ประกอบกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครไม่มีนโยบายพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน ไม่มีเจ้าภาพหลักที่จะวางโครงข่ายการประสานงานได้ การนํานโยบายด้านการ
ท่องเที่ยวไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักหรือหน่วยงานสนับสนุนยังเป็นลักษณะ
ต่างฝ่ายต่างทํา ไม่มีการบูรณาการนโยบาย ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ สมรรถนะขอ ง
องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครยังขาดสมรรถนะในการนํานโยบาย
การท่องเที่ยวมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  3.7.2  สมรรถนะขององค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชน 
           สําหรับองค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร การบริหารงานจะไม่ได้มุ่งเน้นในโครงสร้างขององค์กรมากนัก แต่
จะให้ความสําคัญกับเป้าหมายและความสําเร็จของการทํางาน ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรภาคเอกชนกับภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครก็ประสบความสําเร็จกับการจัด
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวในระดับหนึ่ง แม้จะไม่ได้มีต่อเน่ืองตลอดทั้งปีก็ตาม ดังนั้นจึงดูเหมือนว่า
องค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจะมี
สมรรถนะขององค์กรในการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับสูง แต่เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึก พบว่า
องค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้มี
นโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งลักษณะดังกล่าวก็คล้ายกับการที่หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครไม่มีนโยบายพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน แต่องค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจะ
มีเจ้าภาพหลักในการดําเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็นของตนเอง ส่วนด้านบุคคลากรของ
องค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร แม้จะมี
หน้าที่หลากหลายในหลายหน่วยงาน แต่มีความรับผิดชอบในระดับสูงที่จะร่วมกันผลักดันให้
กิจกรรมที่รับผิดชอบไปสู่เป้าหมายได้  
 ดังนั้นโดยสรุปจะเห็นว่า สมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ ในด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกับภาค
ประชาชน คือ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่บุคลากร คือ 
บุคลากรภาครัฐที่ มีอยู่มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะเป็น
บุคลากรที่มีความถนัดด้านการกีฬาเป็นพิเศษ ขณะที่บุคลากรภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมี
หน้าที่รับผิดชอบในหลากหลายหน่วยงาน แต่ประเด็นปัญหาที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมีเหมือนกันคือ การ
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ไม่มีนโยบายพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประเด็นที่สําคัญทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่ได้มีแนวทางที่จะบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งใน ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบาย การท่องเที่ยว ไปปฏิบัติ เพื่อ
ความสําเร็จ 
 3.8  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 
       จากการศึกษาใน ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  พบว่าได้มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจาก
หน่วยงานภาครัฐกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยสามารถแบ่ง ความ
คิดเห็นออกเป็น 2 ด้าน ดังนี ้
   3.8.1  ความคิดเห็นด้านความ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในทัศนคติ
ของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจากหน่วยงานภาครัฐ 
            ความ คิดเห็นด้านความ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในทัศนคติ
ของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐเห็นว่า  การให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานภาครัฐจะอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติ 
ระดับปฏิบัติงานมีความพยายามในการทํางาน ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้เร่ิมปฏิบัติแล้ว แต่ขึ้นอยู่
ที่งบประมาณ สนับสนุน จะมีมากน้อยแค่ไหน  ที่เป็นปัญหา ความ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ
เพราะ เกี่ยวกับด้าน การท่องเที่ยวไม่ทราบ ว่าเจ้าภาพตัวจริงเป็นหน่วยงานใด  การทํางาน ไม่มีการ
ประเมินและตรวจสอบหรือเก็บข้อมูล  ส่วน ความ คิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ภาครัฐยอมรับว่า
หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน
เป็นอย่างดีทั้งด้านงบประมาณและการเข้าร่วมตามโครงการหรือการเข้าร่วมในการกําหนดนโยบาย
ต่างๆ 
   3.8.2  ความคิดเห็นด้านความ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในทัศนคติ
ของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชน 
            ความ คิดเห็นด้านความ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในทัศนคติ
ของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวกับทัศนคติด้านนี้หน่วยงานภาคเอกชน
และภาคประชาชนเห็นว่า ความ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ จากหน่วยงานภาครัฐจะมีความ
ร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีเมื่อมีความคุ้นเคยส่วนตัวซึ่งจะเป็นในระดับของผู้บริหาร แต่ในระดับ
ปฏิบัติการยังมีจุดอ่อน เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่มีความรับผิดชอบ อาจเป็นจากการที่ระดับหัวหน้าไม่ทํา
ความเข้าใจในการสั่งงานและไม่มีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติ  จึงทําให้ผู้ปฏิบัติแค่ทํางานให้ผ่านๆ ไปตาม
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คําสั่ง สําหรับมุมมองการ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ จากภาคเอกชนและภาคประชาชนด้วยกัน
เอง ภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นว่าเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนที่เข้มแข็งมาก แต่
เป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นเพียงเฉพาะกิจกรรมหรือกรณีเท่านั้น เหตุผลมาจากการที่
ภาคเอกชนและภาคประชาชนไม่มีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
จะมีก็เพียงการจัดงานเทศกาลต่างๆ ประจําปีเท่านั้น 
 จากการศึกษา ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ในการบริหารการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร เห็นได้ว่าผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐกับ
ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในการให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ จากภาครัฐ ที่ทางหน่วยงานจากภาครัฐเองเห็นว่า ผู้ปฏิบัติจากภาครัฐ
ให้ความร่วมมือสนับสนุน อย่างเต็มที่แล้ว ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นว่าผู้ปฏิบัตจิากภาครัฐในระดับของผู้บริหารจะมีความร่วมมือร่วม
ใจเป็นอย่างดีเมื่อมีความคุ้นเคยส่วนตัว แต่ในระดับปฏิบัติการจะให้ ความร่วมมือสนับสนุน ใน
ระดับต่ํา ไม่มีความรับผิดชอบ อาจเป็นจากการที่ระดับหัวหน้าไม่ทําความเข้าใจในการสั่งงานและ
ไม่มีเป้าหมายให้ผู้ปฏิบัติ แต่ในประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งจากหน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นตรงกันคือการให้ความ ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ
จากภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งด้านงบประมาณและ
การเข้าร่วมตามโครงการหรือการเข้าร่วมในการกําหนดนโยบายต่างๆ 
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ตอนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

การวิจัยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร
ในส่วนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ ตัวแบบการ
จัดการและตัวแบบทั่วไปของวรเดช  จันทรศร เป็นกรอบคําถามของการวิจัย ซึ่งมีประเด็นคําถามคือ    
   “  ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในแต่ละด้านดังกล่าวมี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร” 

ผลการวิจัยสามารถนําเสนอตามประเด็นคําถาม ดังนี้ 
4.1  ด้านโครงสร้างหน้าที่ 
       ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครด้าน

โครงสร้างหน้าที่มีดังนี้ 
4.1.1  ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารงานของภาครัฐหรือปัญหาและอุปสรรค

ด้านการสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
         กล่าวคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมจะเป็นความรับผิดชอบของ

จังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารงานในส่วนภูมิภาค แต่หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดคือ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ซึ่งขึ้นกับส่วนกลางโดยสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนการด้านการตลาดทางการท่องเที่ยว หน่วยงานหลักที่
รับผิดชอบคือ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ซึ่งขึ้นตรงกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเช่น สาธารณสุขจังหวัด 
วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เป็นต้น ก็จะขึ้นตรงต่อสังกัดในส่วนกลางทั้งสิ้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดซึ่งมีอํานาจสูงสุดในการบริหารภายในจังหวัดแต่ไม่มีอํานาจในการสั่งการหน่วยงานต่างๆ ที่
ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง จึงเป็นผลให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทาง
ไปคนละทิศคนละทาง เพราะหน่วยงานดังกล่าวจะดําเนินการตามหน้าที่ของสังกัดตนเอง ทําให้ขาด
การบูรณาการ 

4.1.2  สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังไม่มีสํานักงานสาขาในจังหวัด
สมุทรสาคร 

         สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. มีหน้าที่ในการทํา
การตลาดทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันสําคัญที่จะทําให้คนทั่วไปได้รู้จักและรับรู้
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนํามาสู่การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร
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ไม่ได้มีสาขาสํานักงาน ททท. ตั้งอยู่ภายในจังหวัด แต่การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครต้องอยู่
ภายใต้การดูแลของ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม ที่ต้องดูแลงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของ 
3 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอยู่แล้ว การทํางานด้าน
การตลาดจึงเป็นการง่ายที่จะสร้างผลงานให้กับ ททท. ขณะที่จังหวัดสมุทรสาครภาพลักษณ์จะเป็น
เมืองอุตสาหกรรม แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์สําคัญๆ 
มากมาย เพียงแต่การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเพิ่งเร่ิมต้นมาไม่นาน และมีความจําเป็นในการที่
จะต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป แต่จากการที่ ททท. ไม่มี
สํานักงานในจังหวัดจึงขาดการทําการตลาดอย่างจริงจัง การทําการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครจึงดูเหมือนจะไม่เกิดผล ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครจะเป็นในรูปแบบมาเช้าเย็นกลับหรือการท่องเที่ยวภายในหน่ึงวัน เพราะจังหวัด
สมุทรสาครจะอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวจึงนิยมกลับเข้าพักค้างคืนที่กรุงเทพฯ เป็นหลัก จึง
ยิ่งดูเหมือนไม่คุ้มค่ากับการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 

4.1.3  ปัญหาและอุปสรรคของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ไม่มีความเป็นเอกเทศ 

         ทั้งนี้ เน่ืองจากการดําเนินงาน ของสํานักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
สมุทรสาคร ต้องขึ้นกับสํานักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี ที่ดูแล สํานักงาน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด เพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 
ดังนั้นสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครจึงไม่สามารถตั้งงบประมาณหรือเบิกจ่าย
งบประมาณได้อิสระ รวมถึงการเสนอโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครก็ยังต้อง
ผ่านสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุร ีและจากการที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่
มีพื้นที่เล็ก ภาพลักษณ์จังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดไม่มีความโดด
เด่นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม หรือจังหวัดราชบุรี ในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้รับจํานวนน้อยมาก ขณะที่จังหวัดมีความต้องการ
งบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นจํานวนสูง จึงทําให้ไม่เพียงพอ จากปัญหาดังกล่าวจึง
ชี้ให้เห็นได้ว่าการที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่มีความเป็นเอกเทศน์โดย
ต้องขึ้นกับสํานักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี  เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร 

4.1.4  ปัญหาและอุปสรรคการไม่มีคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัด 
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         แม้จังหวัดสมุทรสาครจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และหน่วยงานเหล่านี้ก็มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานท่องเที่ยวของหน่วยงานตนเอง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัดที่จะเข้ามาทํางานร่วมกันอย่างเป็นทางการ ดังนั้นการทํางานเกี่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจึงเป็นการที่ต่างหน่วยงานต่างทําตามเป้าหมายและ
นโยบายของตนเอง ซึ่งผลที่เกิด คือ การไม่มีการบูรณาการร่วมกันของการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ทุกๆ ด้าน และทําให้การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถพัฒนาไปได้เท่าที่ควรจะเป็น 
ดังนั้นวันน้ีจึงมีคําถามจากผู้เกี่ยวข้องว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัดอย่างเป็นทางการ ที่มีทั้งหน่วยงานจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และมีแนวทางในการทํางานเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม 

4.2  ด้านบุคลากร 
       ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครด้านบุคลากรมี

ดังนี ้
4.2.1  ปัญหาและอุปสรรคบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวยังมีน้อยและ

ไม่มีความชํานาญอย่างแท้จริง 
         จากโครงสร้างการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในภาครัฐทีม่ีสํานักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาการท่องเที่ยว และมี
หน่วยงานอื่นๆ อย่างเช่น วัฒนธรรมจังหวัด สหกรณ์และการเกษตร สาธารณะสุข เป็นต้น เป็น
หน่วยงานสนับสนุน แต่ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนมีปัญหาที่เหมือนกันคือ ปัญหา
บุคลากรมีน้อย โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักกลับ
เป็นหน่วยงานที่มีปัญหาด้านบุคลากรมากที่สุด คือ นอกจากมีบุคลากรน้อยแล้ว บุคลากรของ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มีความรอบรู้และความชํานาญทางด้านการท่องเที่ยว
เท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะบุคลากรของสํานักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากร
ที่มีพื้นฐานการศึกษามาจากพละศึกษา ดังนั้นในการทํางานจึงมุ่งเน้นไปทางด้านกีฬาที่เป็นงานถนัด  
แต่งานด้านการท่องเที่ยวเป็นการมาเรียนรู้ไปพร้อมกับการทํางาน ส่วนหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
สนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวแม้จะมีปัญหาด้านบุคลากรไม่มากเหมือนสํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด แต่ลักษณะงานของหน่วยงานไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพราะเป็นงานเพียงส่วนหน่ึงที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเท่านั้น และหากมีการดําเนินโครงการเพื่อ
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สนับสนุนการท่องเที่ยวมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่องานประจําที่เป็นเป้าหมายหลักของ
หน่วยงาน ดังนั้นบุคลากรในส่วนน้ีจึงให้ความสําคัญกับงานการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอันดับ
รองลงมาจากงานประจําของตนเอง 

4.2.2  ปัญหาและอุปสรรคบุคลากรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวมี
หน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน 

         ประเด็นที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ บุคลากรเอกชนที่ทํางานภาคสังคมจะเป็น
กลุ่มที่ซ้ําซ้อนกัน เช่น บุคลากรในสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ก็มาจากบุคลากรของ
หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งบุคลากร
เหล่านี้จะมีธุรกิจหรือกิจการของตนเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว การเข้ามาทํา
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นเพราะมีความรักในการท่องเที่ยวและความมีจิตอาสาที่จะช่วย
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดีขึ้น แต่จากการที่บุคลากรภาคเอกชนได้สังกัดหลายองค์กร ใน
การทํางานจึงให้ความสําคัญกับองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อธุรกิจหรือกิจการของตนเองเป็นหลัก 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ความสําคัญเป็นอันดับที่รองๆ ลงมา ประกอบกับการที่
จังหวัดสมุทรสาครไม่มีองค์กรภาคเอกชนที่สมาชิกมีรายได้โดยตรงจากการท่องเที่ยว ทําให้ในการ
พัฒนาความรู้ความชํานาญทางด้านการท่องเที่ยวก็มีน้อยตามไปด้วย 

4.2.3  ปัญหาและอุปสรรคบุคลากรทางภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว
ยังมีน้อยและเห็นภาพไม่ชัดเจน 

         ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่จังหวัดสมุทรสาครไม่มีแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน จึงทําให้ภาคประชาชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนไหน หรือจะสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร ทั้งที่จริงแล้วภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวมีอยู่ไม่น้อย โดยปัจจุบันภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว จะเป็นในลักษณะต่างคนต่างทําเพื่อธุรกิจหรืออาชีพของตนเอง เช่น ผู้ประกอบ
ร้านอาหาร ที่พัก รีสอร์ท หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ต่างก็ทําการพัฒนาและโฆษณางานในอาชีพของ
ตนเองไป โดยไม่ได้มองหรือคํานึงถึงว่าการดําเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอีก
แนวทางหนึ่ง และภาคประชาชนเองไม่ได้มีความคิดที่จะเชื่อมโยงหรือบูรณาการงานของตนเองเข้า
ด้วยกันเพื่อนําไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด ดังนั้นในการที่จะทําให้บุคลากร
ทางภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวม ทางภาครัฐจะต้องมี
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจนว่าการพัฒนาดังกล่าวมีผลต่อรายได้หรือความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นของประชาชนได้อย่างไร 
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4.2.4  ปัญหาและอุปสรรคการขาด การฝึกอบรมและ ขาดการพัฒนาความรู้ความ  
สามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยว 

         ปัญหาดา้นน้ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากปัญหาด้านโครงสร้างหนา้ที่ของภาครัฐที่
หน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวคือสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่ได้เป็น
เอกเทศและไม่ได้ขึ้นตรงกับจังหวัด ประกอบกับปัญหาบุคลากรของสํานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่มีความรอบรู้และความชํานาญด้านการท่องเที่ยว แต่มีความถนัดด้านกีฬา 
ดังนั้นในการ ฝึกอบรมและ การพัฒนาความรู้ความสามา รถให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทาง ด้านการ
ท่องเที่ยว จึงเน้นไปในทางที่ถนัด ส่วน ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม แม้จะมีการ ฝึกอบรมและ
การพัฒนาความรู้ความสามา รถให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทาง ด้านการท่องเที่ยว  แต่ก็เน้นไปทาง
การตลาดเป็นหลัก และดูเหมือนจะเจาะจงในการทําการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม 
เพราะเมื่อประเมินผลการดําเนินการแล้วจะทําให้เห็นผลงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน การขาดการ
ฝึกอบรมและ การพัฒนาความรู้ความสามา รถให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทาง ด้านการท่องเที่ยว ของ
ภาครัฐ มีผลกระทบถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ไม่ได้มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาครเห็นว่าการ ฝึกอบรมและ การ พัฒนาความรู้ความสามา รถให้กับบุคลากร ที่
เกี่ยวข้องทาง ด้านการท่องเที่ยว ถือว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐจะต้องมีการลงทุน
และดําเนินการ เพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

4.3  ด้านงบประมาณ 
       ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครด้านงบประมาณมี

ดังนี ้
4.3.1 ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับจากส่วนกลางมีน้อยมาก 
         จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก และมีภาพลักษณ์

เป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางสําหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจํานวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการงบประมาณที่ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ หรือการท่องเที่ยวภายในวันเดียว โดย
งบประมาณที่ได้จากส่วนกลางส่วนใหญ่จะเป็นงบบริหารจัดการภายในสํานักงาน หรือจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวเล็กๆ น้อยๆ  ทั้งนี้เน่ืองจากทางส่วนกลางมองว่าจากสถิติของนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจะมีจํานวนน้อย ทั้งที่ความเป็นจริงจังหวัดสมุทรสาครมี
จํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก แต่เพราะหลักการคิดนักท่องเที่ยวของแต่ละพื้น
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ที่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนจะคิดจากนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืน และในความเป็นจริงจังหวัดสมุทรสาคร
นักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนจะมีน้อยมาก เป็นเพราะจังหวัดสมุทรสาครจะอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ โดยมี
ระยะทางห่างเพียง 29 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและได้หากิน
อาหารทะเลเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับเข้าพักในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้และมี
บรรยากาศการพักแรมที่ดีกว่าจังหวัดสมุทรสาครอย่างเช่น จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี หรือ
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้จังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นจํานวนน้อยมาโดยตลอด  

4.3.2  ปัญหาและอุปสรรคสํานัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่
สามารถของบประมาณได้เองโดยตรง 

         จากการที่สํานัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ต้องขึ้นอยู่กับ
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีตามยุทธศาสตร์การบริหารงานกลุ่มจังหวัด ซึ่งตาม
นโยบายการบริหารจัดการในการต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องดําเนินการ
จัดทําผ่านต้นสังกัด ดังน้ันสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาครจึงต้องดําเนินการขอ
งบประมาณและเบิกจ่ายผ่านสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และด้วยปัจจัยที่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะไม่มีความโดดเด่นเท่ากับจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี และ
ราชบุรี ดังนั้นเวลาสํานัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เสนองบประมาณเพื่อ
พัฒนาการท่อเที่ยวมักจะถูกตัด หรือจัดสรรให้น้อยกว่าที่เสนอ ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องนํางบประมาณ
ส่วนที่เหลือไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่แท้จริง 

4.3.3  ปัญหาและอุปสรรคการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ยังไม่มีความ
ชัดเจน และความสามารถของผู้มีหน้าที่จัดทําโครงการเพื่อของบประมาณมีศักยภาพไม่เพียงพอ 

ประเด็นปัญหามีมาจากการที่สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร มี
บุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาหรือประสบการณ์การทํางานที่มาจากด้านพละศึกษา จึงทําให้มีความ
ถนัดในทางกีฬามากกว่าการท่องเที่ยว ดังนั้นเวลาในการจัดทําโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อขอ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจึงไม่มีความเชี่ยวชาญและขาดความชัดเจนทั้งระดับ
นโยบายและแนวทางในการพัฒนา และเมื่อประกอบกับการที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสาครมีความโดดเด่นสู้จังหวัดอ่ืนภายในกลุ่มยุทธศาสตร์การบริหารงานกลุ่มจังหวัดด้วยกัน
ไม่ได้ ดังน้ันโอกาสในการที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอจึงมีน้อยกว่าจังหวัดอ่ืน ซึ่ง
ปัญหาและอุปสรรคในประเด็นนี้จะมีความสอดคล้องและต่อเน่ืองกับประเด็นปัญหาและอุปสรรค 
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จากการที่สํานัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ไม่สามารถของบประมาณได้เอง
โดยตรง 

4.3.4  ปัญหาและอุปสรรคขาดการบูรณาการงบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยว 
          ตามที่งบประมาณในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครได้

รับมาจากภาครัฐทั้ง 3 ส่วนที่ประกอบด้วย งบประมาณจากส่วนกลางที่ได้ผ่านมาจากสํานัก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  และ ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม งบประมาณจากส่วน
ภูมิภาคคืองบพัฒนาจังหวัด และงบประมาณในส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นงบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตําบลที่แหล่งท่องเที่ยว แต่ในการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐทั้ง 3 ส่วนยังเป็นการดําเนินงานในลักษณะต่างคนต่างทําเพื่อผลงาน
ของหน่วยงานตนเองเท่านั้นโดยไม่ได้คํานึงเป้าหมายส่วนรวมของจังหวัด ไม่ได้มีการประสานงาน
ร่วมกันในการจัดทําโครงการต่างๆ ดังนั้นงบประมาณที่มีมาจึงกระจัดกระจายแตกย่อยเป็นส่วน
เล็กๆ ทําให้ไม่สามารถใช้เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพัฒนาโครงการใหญ่ๆ ของการท่องเที่ยว หรือ
สร้างสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เด่นชัดได้ เพราะหน่วยงานของภาครัฐไม่ได้บูรณา
การงบประมาณที่จะใช้พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเข้าด้วยกัน 

ในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณ ในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมดเป็นการศึกษาจากงบประมาณประจําปี 2554 กับงบประมาณ
ประจําปี 2555 จากของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยตรง คือ สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กับส่วนงานภูมิภาคคือ งบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
ข้อมูลงบประมาณมีรายละเอียดตามข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางที่  11  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554-2555 ของสํานักงานการท่องเที่ยวและ 
        กีฬาจังหวัดสมุทรสาคร 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

2554 2555 
 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 

315,898 
 

426,190 
ค่าสาธารณูปโภค 66,400 110,800 
ค่าเช่าบ้าน 76,800 84,000 
ค่าดําเนินโครงการ 460,000 460,000 
ภารกิจเฉพาะ 
 

50,000           - 

รวม 969,098 1,080,990 

 
 ที่มา: สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร, 2556 
  

 จากตารางที่ 11 แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554-2555 ของสํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางสําหรับการบริหารและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร จะพบว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดสมุทรสาครมรเพียงปีละ 460,000 บาท ซึ่งถือว่ามีจํานวน
น้อยมาก ไม่สามารถที่จะทําการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใดๆ ได้เลย  
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ตารางที่  12  งบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครปี 2554 - 2555 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (บาท) 

2554 2555 
 

การเป็นครัวของโลกด้านอาหารทะเลและการเกษตร  
23,540,200 48,200,100 

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 44,115,000 39,975,800 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 113,076,200 90,483,000 
การพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 

13,913,500 11,704,400 

รวม 194,644,900 190,363,300 

 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2556 
 

 จากตารางที่ 12 แสดงถึงงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครปี 2554 - 2555 จําแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  พบว่างบประมาณด้านการพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ของจังหวัด
สมุทรสาครมี 44,115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.66 ซึ่งเป็นอันดับสองต่อจากงบประมาณการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่วนปี 2555 งบประมาณการพัฒนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครมี 39,975,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.99 ลดลงจากปี 2554 
จํานวน 4,139,200 บาท โดยอยู่ในอันดับที่สามต่อจากงบประมาณการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ และการเป็นครัวของโลกด้านอาหารทะเลและการเกษตร และเมื่อเปรียบเทียบ
งบประมาณด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งสองปี จะเห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้มในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวลดน้อยลงทั้งจํานวนงบประมาณและสัดส่วนร้อยละ
ของงบประมาณ แต่จะไปเน้นในการพัฒนาความเป็นครัวของโลกด้านอาหารทะเลและการเกษตร 
ซึ่งเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจังหวัด 
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ตารางที่  13  งบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2554 จําแนกตาม 
       โครงการ 

 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

สร้างทางเดินชมพื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์  
 

3,000,000 
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคลองสุนัขหอน 2,000,000 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตทางน้ํา 1,600,000 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายรามัญ 500,000 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลนในเขตนิคมสหกรณ์ 2,080,000 
สร้างสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลน 2,000,000 
พัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว (ท่าจีน-กระซ้าขาว) 31,735,000 
เทศกาลกินปลาสลิด / ท่องเที่ยวมหาชัย 500,000 
สืบสานภูมิปัญญาเรือประมงจิ๋ว 200,000 
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีไทยรามัญ (ตักบาตรน้ําผึ้ง) 
 

500,000 

รวม 44,115,000 

 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2556 
 

 จากตารางที่ 13 แสดงถึงงบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 
2554 จําแนกตามโครงการ เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกพบว่างบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2554 จํานวน 44,115,000 บาท แต่มีการจัดสรรเพื่อพัฒนาถนนหรือเส้นทางสู่
แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 31,735,000 บาท ซึ่งทําให้มีงบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวจริงๆ 
จํานวน 12,380,000 บาท  
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ตารางที่  14  งบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2555 จําแนกตาม 
       โครงการ 

 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางเลือกใหม่  
งบประมาณ 

(บาท) 
 

ซ่อมแซม ปรับปรุง ศาลาและสะพานทางเดินชมธรรมชาติ 
 

1,000,000 
จัดสร้างโป๊ะในทะเล 1,500,000 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 3,475,800 
ปรับปรุงภูมิทัศเลียบคลองสุนัขหอน บ้านบน ต.บางโทรัด 3,600,000 
สร้างสะพานข้ามคลองสุนัขหอน บ้านบางน้ําวน ต.บางโทรัด 6,500,000 
ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายศูนย์วิจัยประมง ต.โคกขาม 9,900,000 
ปรับภูมิทัศน์ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําและสร้างหุ่นจําลองวาฬบรูด้า 
 

14,000,000 

รวม 39,975,800 

 
ที่มา: สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร, 2556 
   

จากตารางที่ 14 แสดงงบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2555 
จําแนกตามโครงการมีจํานวน 39,975,800 บาท ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวก็
ยังมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคือ มีการสร้างสะพานข้ามคลอง
สุนัขหอน บ้านบางน้ําวน ต.บางโทรัด จํานวน 6,500,000 บาท และมีการก่อสร้างถนนลาดยาง AC 
สายศูนย์วิจัยประมง ต.โคกขาม จํานวน 9,900,000 บาท ซึ่งทําให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ทางการท่องเที่ยวโดยตรงจํานวน 23,575,800 บาท        
 โดยสรุปในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครตาม
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด พบว่าจังหวัดให้ความสําคัญในอันดับรองลงมา และมีแนวโน้มถดถอย
ลงไปในแต่ละปี อีกทั้งการจัดสรรงบดังกล่าวยังมีการแอบแฝงด้วยงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ
เช่น งบประมาณการสร้างถนน งบประมาณการสร้างสะพาน เป็นต้น ซึ่งการดําเนินการในลักษณะ
นี้เป็นการตัดงบประมาณในการพัฒนาท่องเที่ยวให้ลดน้อยลงนั่นเอง 
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4.4  ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์  
       ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ด้าน

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ ์มีดังนี ้
4.4.1  ปัญหาและอุปสรรคการมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ 
         ซึ่งปัญหาและอุปสรรคด้านนี้เป็นผลจากหน่วยงานรับผิดชอบการท่องเที่ยว

โดยตรงของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งก็คือสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางในจํานวนน้อย ทั้งนี้เพราะไม่สามารถจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ
ได้ด้วยตนเองโดยตรง เพราะต้องดําเนินผ่านสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ตาม
การบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ดังนั้นเมื่อได้รับงบประมาณจํานวนน้อย
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจึงจําเป็นต้องจํากัดด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์  
ให้มีแค่สามารถดําเนินการได้เท่านั้น ซึ่งผลดังกล่าวทําให้ผลการดําเนินงานที่ได้ไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร 

4.4.2  ปัญหาและอุปสรรคการไม่มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
         ปัญหาและอุปสรรคด้านนี้มีลักษณะที่มาเหมือนกับปัญหาและอุปสรรคการมี

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ ไม่ เพียงพอ  คือสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาครไม่สามารถจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณได้ด้วยตนเองโดยตรงจึงทําให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจํานวนน้อย เป็นผลให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดหา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุ
อุปกรณ์จําเป็นที่ทันสมัยได้ ในการดําเนินงานจึงจําเป็นต้องใช้ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์
เดิมๆ ที่ไม่ทันสมัย และมีไม่เพียงพอ ดังนั้นทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
โดยเฉพาะด้านข้อมูลทางการท่องเที่ยวและการทําการตลาดการท่องเที่ยวจึงไม่ทันต่อสถานการณ์ 
   ปัญหาและอุปสรรคด้านเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งสอง
ประเด็นได้ส่งผลถึงคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวโดยตรงของจังหวัด
สมุทรสาคร เพราะทําให้ไม่ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเข้า
มาช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยว และจากกการที่บุคลากรไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวจึงไม่
สามารถทําการพัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่สนใจที่จะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ 

4.5  ด้านการมีสถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม 
       ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมี

สถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม มีดังนี ้
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4.5.1  ปัญหาและอุปสรรคจังหวัดสมุทรสาครไม่มีศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว 
          แม้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจะสามารถหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากข้อมูลใน

ระบบออนไลน์ หรือจากสื่อและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง แต่การมีศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ภายในพื้นที่ท่องเที่ยว ยังคงมีความสําคัญในการบริการ ข้อมูลการท่องเที่ยว สําหรับนักท่องเที่ยว 
จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาในการจัดหาสถานที่สําหรับการก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว เพราะจุดที่มีความเหมาะสมก็ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากหน่วยงานอ่ืน
ได้เข้าทําการครอบครองไว้แล้ว แต่จุดที่ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างได้กลับเป็นจุดที่ไม่เหมาะสม
เพราะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่อาจจะสามารถหาพบเจอได้ง่าย หรือแม้แต่ชาวจังหวัดสมุทรสาคร
เองก็ไม่ค่อยเดินทางผ่านไปมาสักเท่าไหร่ ดังนั้นในประเด็นนี้ภาครัฐจะต้องให้ความสําคัญในการ
จัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถ
จะหาได้สะดวกง่าย 

4.5.2  ปัญหาและอุปสรรคจังหวัดสมุทรสาครไม่มีสํานักงาน ททท. ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
         ในปัจจุบันการส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

ต้องขึ้นอยู่กับ ททท. สํานักงานสาขาสมุทรสงคราม ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร
ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสักเท่าไหร่ ทั้งที่ในความเป็นจริงจังหวัดสมุทรสาครมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นจํานวนมากทั้งในเชิงประวัติศาสตร์อย่างเช่นศาลพันท้ายนรสิงห์ เชิง
วัฒนธรรมอย่างเช่นชุมชนชาวไทยรามัญเจ็ดร้ิวและบ้านไร่ เชิงนิเวศน์อย่างเช่น การล่องเรือชม
หิ่งห้อยคลองสุนัขหอน หรือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ เป็นต้น แต่เพราะ
จากการที่ไม่มีหน่วยงานที่ทําการตลาดอย่าง ททท. อยู่ในพื้นที่จึงไม่ได้ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด การดําเนินการโดยจังหวัดหรือหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ไม่ค่อยจะได้ผล
เท่าที่ควร เพราะขาดความชํานาญหรือมีความชํานาญทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวไม่เทียบเท่า 
ททท. ดังนั้นจุดอ่อนของการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครเป็นเพราะไม่มี
หน่วยงานที่ทําการตลาดการท่องเที่ยวอย่าง ททท. ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

4.5.3  ปัญหาและอุปสรรค สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร
ไม่ได้มีสถานที่ทําการของตนเอง 

         ซึ่งจากปัญหาในประเด็นนี้ทําให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
สมุทรสาครไม่สามารถทําการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ
จําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมก่อน ประกอบกับมีบุคลากรน้อยและไม่มีความถนัด
ทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณก็จําเป็นต้องจัดสรรผ่านสํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร จึงแทบไม่มีการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใด ดังน้ันภาระด้านนี้จึงต้องตกเป็นภาระของ
หน่วยงานอื่นในระดับจังหวัดที่ต้องเข้ามาทําการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแทน 

4.6  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 
       ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครด้านการ

ติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีดังนี ้
4.6.1  ปัญหาและอุปสรรคการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน

ของภาครัฐ 
          ประเด็นปัญหาที่พบคือหน่วยงานภาครัฐทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

โดยตรงอย่างสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร หรือสํานักงาน ททท. จะขึ้นอยู่กับ
การบริหารส่วนกลางและอยู่คนละสังกัด ขณะที่จังหวัดซึ่งเป็นการบริหารส่วนภูมิภาค  ดังนั้นการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน ของภาครัฐในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจะมี
ปัญหาในการ ติดต่อสื่อสารและประสานงาน หรือการสั่งการข้ามสังกัด แต่ในการบริหารในระดับ
จังหวัดเป็นไปได้บ้างสําหรับด้านนโยบาย ส่วนในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน เชิงปฏิบัติการ
จะทําให้เกิดปัญหาเพราะจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอํานาจในการสั่งการให้หน่วยงานที่
ติดต่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโยตรงอย่างสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร หรือ
สํานักงาน ททท. ให้ปฏิบัติการตามนโยบายของจังหวัด 

4.6.2  ปัญหาและอุปสรรคการติดต่อสื่อสารและประสานงานภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

         สําหรับ การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ของภาคเอกชนและภาค
ประชาชนแม้จะบูรณาการกันได้เป็นอย่างดี เพราะกฎระเบียบหรือเงื่อนไขมีความยืดหยุ่นในการ
ดําเนินการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จัดการโดยภาคเอกชนประสบ
ความสําเร็จ แต่กิจกรรมที่ดําเนินการถือว่ายังมีน้อยเกินไป ทําให้การ ติดต่อสื่อสารและ การ
ประสานงานของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครยัง
มีไม่เพียงพอที่สร้างความสัมพันธ์หรือแนวทางการทํางานร่วมกันจนสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
เพื่อการส่งเสริมหรือการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดให้มีความโดดเด่นจนประสบ
ความสําเร็จได้  

4.6.3  ปัญหาและอุปสรรคการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

         ปัญหาและอุปสรรคในประเด็นนี้ จะเป็นปัญหาที่สําคัญ มากที่สุด  เพราะ
แนวทางระเบียบขั้นตอนการทํางานที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ การติดต่อสื่อสาร
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และประสานงาน การทําโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณร่วมกัน ทั้งนี้ เน่ืองจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณที่สะดวกรวดเร็ว ในขณะที่
ภาครัฐมีขั้นตอนยุ่งยาก ทําให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมองว่าภาครัฐไม่ค่อยให้การสนับสนุน 
แต่ต้องการให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าไปสนับสนุนภาครัฐเสียมากกว่า ดังนั้นใน การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน จึงไม่ค่อย มี
หน่วยงาน ใดที่จะรับเป็น เจ้าภาพ จึง ทําให้ไม่มีตัวกลางในการเชื่อมโยงแต่ละ ภาคส่วน ให้ร่วมกัน
ดําเนินการอย่างเป็นกิจจะลักษณะ หรือหากจะมีการติดต่อสื่อสารและ ประสานงานกัน บ้าง ก็จะเป็น
การที่มีกิจกรรมการจัดงานเฉพาะกิจ ไม่ได้ประสานงานกันแบบต่อเน่ืองที่มีการบูรณาการร่วมกัน 

4.7  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ 
       ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ด้าน

สมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ มีดังนี ้
 4.7.1  ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรภาครัฐ 

         ในภาพรวมแล้วองค์กรภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะมีปัญหาดา้น
สมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ  ทั้งนี้เพราะองค์กรดังกล่าวมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
และบุคลากรที่มีอยู่ก็จะมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะเป็น
บุคลากรที่มีความถนัดด้านการกีฬาเป็นพิเศษ ประกอบกับไม่มีนโยบายพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน ไม่มีเจ้าภาพหลักที่จะวางโครงข่ายการประสานงานได้ การนํานโยบายไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักหรือหน่วยงานสนับสนุนยังเป็นลักษณะต่างฝ่ายต่างทํา ไม่มีการบูรณา 
ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงด้าน สมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ แล้ว  จึงพบว่าองค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังมีสมรรถนะที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติยังอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ํา 

 4.7.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านสมรรถนะขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน   
         สําหรับองค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน

จังหวัดสมุทรสาครจะไม่มีปัญหาด้าน สมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ  เพราะไม่ได้
เน้นที่โครงสร้างองค์กร แต่จะเน้นความสําเร็จตามเป้าหมาย  เพียงแต่องค์กรภาคเอกชนกับภาค
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจะมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีนโยบาย
หรือแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่เมื่อมีกิจกรรม หรือโครงการ 
ทางองค์กรภาคเอกชนกับภาคประชาชนจะมีเจ้าภาพหลักในการดําเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ให้สําเร็จตามเป้าหมายได้  
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4.8  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 
       ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ด้านความ

ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ มีดังนี ้
 4.8.1  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติภาครัฐ 

         ในทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจาก
หน่วยงานภาครัฐ จะเห็นว่าปัญหาด้านนี้ขึ้น อยู่ที่งบประมาณ สนับสนุนและปัญหาการ ไม่ทราบ ว่า
เจ้าภาพตัวจริงในการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานใด เพราะผู้ปฏิบัติในภาครัฐจะมีความพร้อม
ในการร่วมมืออยู่แล้ว เน่ืองจากเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ แต่การปฏิบัติตามหน้าที่หากไม่มี
งบประมาณสนับสนุนแล้วก็จะทําได้เพียงให้งานผ่านไปเพียงวันๆ เท่านั้น ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจะรู้สึกว่างานส่งเสริมหรือพัฒนาการท่องเที่ยวต้องเป็นสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดที่รับเป็นเจ้าภาพ และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมสนับสนุนโดยมีงบประมาณพิเศษมาสนับสนุน 
แต่ในสภาพปัจจุบันงานส่งเสริมหรือพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครทางสํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแทบไม่มีการดําเนินการอะไรเลย มีแต่หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการอยู่บ้าง แต่การดําเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนจะดําเนินงานในส่วนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของงานประจําในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาครไม่มีเจ้าภาพตัวจริงหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

4.8.2  ปัญหาและอุปสรรคด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

         คือการที่ ผู้ปฏิบัติภาคเอกชนและภาคประชาชนมีทัศนคติต่อผู้เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจากหน่วยงานภาครัฐว่าไม่มีความรับผิดชอบ ไม่พยายามที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแต่พยายามที่จะผลักภาระความรับผิดชอบไปให้กับท้องถิ่นที่มี
แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่เป็นผู้รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัตจิากภาคเอกชนและภาคประชาชนจะ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็งมาก แต่เป็นการให้
ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นเพียงเฉพาะกิจกรรมหรือกรณีเท่านั้น ทั้งนี้เพราะภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนไม่มีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จะมีก็เพียงการจัด
งานเทศกาลต่างๆ ประจําปีเท่านั้น  ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะสอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการของท้องถิ่นที่ภาครัฐผลักภาระความรับผิดชอบมาให้ จึงทําให้ ความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัติ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะร่วมมือกันกับท้องถิ่นมากกว่าการร่วมมือสนับสนุน
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของภาครัฐ 
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ตอนที ่5  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร 
 

การวิจัยการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร
ในส่วนแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ของวรเดช  จันทรศร ตัวแบบการจัดการ และตัวแบบทั่วไป  เป็นกรอบ
คําถามของการวิจัยซึ่งมีประเด็นคําถาม คือ 

“เพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถบูรณาการได้
อย่างสมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจัดการในแต่ละด้านควรจะดําเนินการอย่างไร” 

จากประเด็นคําถามดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี ที่
รวบรวม ซึ่งจากการสังเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสาครออกได้เป็น 2 ระดับ คือ  แนวทางการบูรณาการ
ระดับองค์กร กับแนวทางการบูรณาการระดับปฏิบัติการ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

5.1  แนวทางการบูรณาการระดับองค์กร 
       การบูรณาการระดับองค์กร เป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อการกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร  อีกทั้งในการบูรณาการระดับ
องค์กรถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการนําหลักนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ของวรเดช  จันทรศร ตามตัวแบบการจัดการที่ประกอบด้วย  (1) ด้านโครงสร้างหน้าที่  (2) ด้าน
บุคลากร  (3) ด้านงบประมาณ  (4) ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  และ (5) ด้านการมี
สถานที่ดําเนินการอย่างเหมาะสม โดยแนวทางการบูรณาการระดับองค์กร มีดังนี้ 

5.1.1  การจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
         จากประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสมุทรสาครที่พบในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ปัญหาการไม่ทราบหรือการไม่มีเจ้าภาพหลักที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชิงภาคการปฏิบัติ การมีงบประมาณน้อยหรือไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การขาดบุคลากรและบุคลากรที่รับผิดชอบทางการท่องเที่ยวไม่มีความถนัด
หรือความชํานาญ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคความไม่เหมาะสมของสถานที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นเพื่อให้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้หมดสิ้นไป
และเพื่อให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสามารถดําเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จังหวัดสมุทรสาครควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาครที่บูรณาการจากภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
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ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียด
และกระบวนการเกี่ยวกับคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ดังนี้ 

  5.1.1.1  โครงสร้างคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการคณะนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยผู้แทนในระดับบริหารของ
หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยตําแหน่งประธานคณะกรรมการควร
เป็นผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดที่มีอํานาจในการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายและกําหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งในที่นี้หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ขณะที่ตําแหน่งรองประธานคนที่หนึ่งควรเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัด เพราะ
จะสามารถดึงงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาสนับสนุนได้เพิ่มขึ้น และควรให้
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้ ทั้งนี้เพราะสํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดโดยตรงและ
ขึ้นกับสังกัดส่วนกลาง จึงเป็นการดีที่จะเป็นผู้นําเสนอการดําเนินของคณะกรรมการการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัดต่อกระทรวงต้นสังกัดโดยตรง ส่วนคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดส่วนอื่น
จะต้องมีการกําหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมจากผู้แทนในทุกภาคส่วน เพื่อให้การดําเนินงาน
เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง  

  5.1.1.2  อํานาจหน้าที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด คือการ
กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร และกํากับดูแล
การทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ประสานงานสร้าง
การบูรณาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัดจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้านสอดคล้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของจังหวัด  

5.1.2  การกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด  
         คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดจะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ซึ่งในการ
กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด  คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับ
จังหวัดต้องให้ความสําคัญทั้งกระบวนการในการจัดทํา และการนํานโยบาย โครงการ รวมทั้ง
แผนงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการร่วมกัน 

         สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดต้องเน้นกระบวนการบูรณาการ
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
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โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดทําแผนต้ังแต่
เร่ิมต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนดังกล่าวมีความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาคร 

 ด้านนโยบาย โครงการ รวมทั้งแผนงานในการกําหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด จําเป็นต้องเชื่อมโยงด้านนโยบายจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ททท. สํานักงานสมุทรสงคราม สมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ําซ้อนในโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 5.1.3  การบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด 
          ตามที่งบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน 

มีแหล่งที่มาอยู่ 3 ด้าน คือ (1) ส่วนกลาง (2) ส่วนภูมิภาค หรือจากจังหวัด และ (3) จากท้องถิ่น คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งงบประมาณจากสามส่วนน้ี
หากนํามาบูรณาการรวมกันได้จะเป็นงบประมาณจํานวนมาก แต่ในการบริหารงบประมาณส่วนน้ี
เป็นการบริหารต่างฝ่ายต่างจัดการ จึงทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีความ
กระจัดกระจาย ไม่สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดใดจุดหนึ่งให้มีความโดดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูด
นักท่องเที่ยว ดังนั้นหากคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดสามารถที่จะประสานงานและ
บูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจากสามส่วน
ดังกล่าวเข้ามาบริหารจัดการได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ
จังหวัดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่จัดทําขึ้นมา จะสามารถพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.1.4  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว 
           คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนและ

ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยรายได้ของกองทุนจะเป็นการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งจากทุกภาคส่วน หรือจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ส่วนรายจ่ายของกองทุนควรเน้นเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือการวิจัยทางวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ทั้งนี้การ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัด จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน 
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5.2  แนวทางการบูรณาการระดับปฏิบัติการ 
       เป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อวางแผนร่วมกันของระดับปฏิบัติการในการนํา

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดได้กําหนดไปใช้ในการ
ดําเนินการ กระบวนการบูรณาการในระดับนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการนํา
หลักนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ของ วรเดช  จันทรศร ตามตัวแบบทั่วไปที่ประกอบด้วย  (1) ด้าน
การติดต่อ สื่อสารและประสานงาน  (2) ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ  และ 
(3) ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ โดยแนวทางการบูรณาการระดับองค์กร มีดังนี้ 

5.2.1  จัดตั้งอนุกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
         การจัดตั้งอนุกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพื่อเป็นการตั้งคณะทํางาน

ในการนํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด มาจัดทําแผนในการปฏิบัติ และ
เพื่อให้คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดมีการบูรณาการเหมือนกับคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัด จึงต้องมีโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ในระดับรองลงมา เพื่อที่จะสามารถนํา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดไปปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ โดยโครงสร้าง
และอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด มีดังนี้ 

 5.2.1.1  โครงสร้างคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด  ควรมี
การจัดตั้งตามแผนหรือโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยว
ระดับจังหวัดจะสามารถมีได้หลายคณะ องค์ประกอบคณะอนุกรรมการจะต้องเป็นเช่นเดียวกับ
องค์ประกอบคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด คือ จะต้องประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือโครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้านน้ันๆ โดยะตําแหน่งประธานอนุกรรมการควรมอบหมายให้หัวหน้างานในส่วน
ภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด ก็ให้
วัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก็
ให้เกษตรจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ เป็นต้น และยังคงให้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการ และหากมีการดําเนินแผนพัฒนาใน
พื้นที่ท้องถิ่นใด ควรจะนําผู้บริหารท้องถิ่นนั้น เช่น นายกเทศบาล หรือนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเข้ามาเป็นตําแหน่งรองประธานอนุกรรมการน้ันๆ ทั้งนี้เพื่อการดําเนินงานของคณะอนุ 
กรรมการจะบูรณาการด้านบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่นเข้า
ด้วยกัน 
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  5.2.1.1  อํานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด คือการ
นําแผนหรือโครงการในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดมาบริหารจัดการให้
เป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครตามที่
คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดกําหนดไว้  

 5.2.2  การบูรณาการกระบวนการทํางานของระดับผู้ปฏิบัติการภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ด้านการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติ  และด้านความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัต ิการบูรณาการกระบวนการทํางานของระดับผู้ปฏิบัติการจึงเป็นแนวทางที่ควรนํามาใช้ 
โดยขั้นตอนกระบวนการบูรณาการประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนแรก การประเมินสภาพปัญหา ความต้องการ และการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหากสามารถรวมถึงภาคท้องถิ่นที่จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ เข้ามาร่วมได้จะเป็นการสมบูรณ์แบบ 

 ขั้นตอนที่สอง การะบุภารกิจความรับผิดชอบของภาคส่วนหรือหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกร่วมกันในการรับผิดชอบตามภารกิจหรือ
พันธกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 ขั้นตอนที่สาม การบูรณาการแผนร่วมกัน  เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้นํา
แผนงานของหน่วยงานหรือองค์กรตนเองมาบูรณาการกับภาคส่วน หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน แล้ว
สรุปมาเป็นแผนงานที่ดีที่สุดในการดําเนินการร่วมกัน 

 ขั้นตอนที่สี่ การร่วมกันกําหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งการร่วมกันกําหนดผู้รับผิดชอบ จะ
ทําให้ไม่เกิดปัญหาในด้าน การติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  และด้าน ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ทั้งนี้เพราะทุกภาคส่วนหรือ
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อจะได้รับผิดชอบในภารกิจหรือพันธกิจที่มีความถนัด 

 ขั้นตอนที่ห้า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นกระบวนการสําคัญที่ทุกภาค
ส่วนจะได้รับทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปัญหาในการดําเนินงานร่วมกัน 

 
  
 
 

 


