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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัย เร่ือง “ การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาคร ” มีวัตถุประสงค์ การวิจัยเพื่อ ( 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  (2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาครและ (4) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัด
สมุทรสาคร ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงผสม  (mixed research) โดยน าการวิจัย
เชิงปริมาณ  (qualitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (qualitative research) มาใช้ร่วมกัน  ใน
การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การท่องงเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจ านวน  400 คน เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสาคร  ต่อปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร  และต่อ แนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แบบบูรณาการใน จังหวัด
สมุทรสาคร  กลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเ ป็นบุคลากรที่เป็นผู้บริหารจาก ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชนที่ เป็นผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  
จ านวน  25 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก  (in-depth 
interview) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 การสรุปผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการใน
จังหวัดสมุทรสาคร  ส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ (qualitative research) ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและ
น าเสนอดังนี ้
 1.  สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ นักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ ช่วง 25–34 ปี ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด โดยมีระดับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร 
อาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาท  
 2.  ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมภายใต้กรอบ
ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญต่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับสูง โดยให้ความส าคัญด้านการตลาดการท่องเที่ยวสูงที่สุด  
 3.  ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรายด้านภายใต้กรอบ
ของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 

 3.1  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับสูง โดยให้ความส าคัญกับประเด็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สูงสุด 

 3.2  ด้านความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  นักท่องเที่ยวได้ให้
ความส าคัญในระดับสูง  โดยให้ความส าคัญกับ ประเด็นการมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทางสูงสุด 

 3.3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกสบายและบริการด้านการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญในระดับสูง โดยให้ความส าคัญกับ ประเด็น การมีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและตามสื่อประเภทต่างๆ สูงสุด 

 3.4  ด้านการตลาดการท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในระดับสูง โดยให้
ความส าคัญกับประเด็นการสร้างภาพลักษณ์และ Branding จังหวัดสมุทรสาครการเป็นครัวของโลก
ด้านอาหารทะเลและเกษตร  กับประเด็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ใกล้
กรุงเทพฯ สามารถท่องเที่ยวไปกลับภายในหนึ่งวันสูงสุด 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 การสรุปผลการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการใน
จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ( qualitative research) ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น 
3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  และจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถสรุป
และน าเสนอได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมี
ความคิดเห็นดังนี ้

1.1  ด้านโครงสร้างหน้าที่ พบว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร
มีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งภาครัฐ
มีทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่สนับสนุน  

1.2 ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครโดยตรงมีจ านวนน้อยและไม่มีความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวเท่าที่ควรเพราะมีพื้นฐาน
จากกรมพละที่มีความช านาญด้านกีฬา ส าหรับ ททท. ส านักงานสมุทรสงคราม ซึ่งรับผิดชอบด้าน
การตลาดการท่องเที่ยว แม้มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ แต่ต้องรับผิดชอบด้านตลาดการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร 
ส่วนบุคลากรในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีจ านวนน้อย และมีบทบาทหน้าที่ในหลาย
องค์กรและหลายต าแหน่ง จึงให้เวลาและความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อย  ส่วนบุคลากร
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในจังหวัดยังมีน้อยและยังเห็นภาพไม่ชัดเจน 

1.3  ด้านงบประมาณ  พบว่า งบประมาณการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครมาจากภาครัฐเป็นหลัก โดยมีการจัดสรรผ่าน 3 ส่วน คือ ส่วนกลางจัดสรรผ่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาค คือ งบประมาณจากจังหวัด และส่วน
ท้องถิ่น คือ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.4  ด้านเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และวัสดุอุปกรณ์  พบว่า หน่วยงานหลักภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยตรงในจังหวัดสมุทรสาคร ยังมี เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้และวัสดุ
อุปกรณ์  ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และขาดความทันสมัย ส่วน  ททท. ส านักงาน
สมุทรสงคราม  มีความพร้อมในด้านนี้ แต่มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะมาขับเคลื่อนหรือการน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ทางด้านภาคเอกชนและภาคประชาชนจะไม่เน้นในการมี เคร่ืองมือ
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เคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์  เพราะไม่ได้ด าเนินการในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เป็นประจ าเหมือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ 

1.5  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  พบว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครไม่มี ความเหมาะสม ในสถานที่ท างาน คือ ส านักงาน การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดไม่มีอาคารส านักงานของตนเอง ส่วน ททท. ก็ไม่มีส านักงานอยู่ในจังหวัด
สมุทรสาคร รวมทั้งการไม่มีศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ส่วนศูนย์ข้อมูลออนไลน์ก็ไม่มีความ
โดดเด่นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวได้  

1.6  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  พบว่า ภาครัฐมีการด าเนินการไปได้ดีเพียง
ในหน่วยงานตัวเองเท่านั้น แต่จะมีปัญหาเมื่อมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ขณะที่จังหวัดซึ่งเป็นการบริหาร
ส่วนภูมิภาคก็ไม่มีอ านาจในการสั่งการ ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชนจะบูรณาการกันได้เป็น
อย่างดี และส าหรับการประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนยังถือว่าเป็น
ปัญหาส าคัญที่ต้องมีการแก้ไข เพราะภาคเอกชนและภาคประชาชนจะรู้สึกว่าภาครัฐไม่ให้การ
สนับสนุนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

1.7  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  พบว่า ภาครัฐและภาคเอกชน
กับภาคประชาชนจะไม่มีปัญหาด้านสมรรถนะเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร แต่ประเด็นปัญหาอยู่
ที่สมรรถนะบุคลากร คือ บุคลากรภาครัฐมี ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ขณะที่บุคลากรภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีหน้าที่รับผิดชอบในหลากหลาย
หน่วยงาน และไม่มีนโยบายพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จึงไม่ได้มีแนวทาง
ที่จะบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านสมรรถนะขององค์กร 

1.8  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ พบว่าหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน คือทางภาครัฐเห็นว่า ผู้ปฏิบัติจากภาครัฐให้ ความร่วมมือ
สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้ว ในขณะภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นว่า ผู้ปฏิบัติจากภาครัฐในระดับ
ปฏิบัติการจะให้ความร่วมมือสนับสนุนในระดับต่ า ไม่มีความรับผิดชอบ ส่วนประเด็นที่ภาครัฐกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนเห็นตรงกันคือ การที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ความร่วมมือ
สนับสนุน เป็นอย่างดีทั้งด้านงบประมาณและการเข้าร่วมตามโครงการหรือการเข้าร่วมในการ
ก าหนดนโยบายต่างๆ 
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 2.  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวใน
จังหวัดสมุทรสาคร 
 ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาครมีดังนี้   
  2.1  ด้านโครงสร้างหน้าที่  มีปัญหาและอุปสรรคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดแต่ละหน่วยงานไม่ได้ขึ้นตรงกับสังกัดเดียวกัน เป็นผลให้การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางไปคนละทิศคนละทาง เพราะหน่วยงานดังกล่าวจะ
ด าเนินการตามหน้าที่ของสังกัดตนเอง ท าให้ขาดการบูรณาการ  ททท. ที่มีหน้าที่ในการท าการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวก็ ไม่มีส านักงานสาขาในจังหวัดสมุทรสาคร  จึงขาดการท าการตลาดอย่างจริงจัง 
ส่วนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาครไม่มีความเป็นเอกเทศเพราะ ต้องขึ้นกับ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี  จึงไม่สามารถเสนอโครงการของบประมาณหรือ
เบิกจ่ายงบประมาณได้อิสระ การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้รับจ านวนน้อย
มาก ปัญหาที่ส าคัญคือการไม่มีคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ดังนั้นจึง
เป็นการที่ต่างหน่วยงานต่างท าตามเป้าหมายและนโยบายของตนเอง  

2.2  ด้านบุคลากร  มีปัญหาและอุปสรรคที่บุคลากรภาครัฐยังมีน้อยและไม่ มีความช านาญ
อย่างแท้จริง  เพราะมีพื้นฐานมาจากพละศึกษา การท างานจึงมุ่งเน้นไปทางด้านกีฬาที่เป็นงานถนัด  
ส่วนด้านบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนน้ัน จะให้ความส าคัญกับงานการพัฒนาการท่องเที่ยว
เป็นอันดับรองลงมาจากงานประจ าของตนเอง  ส่วนบุคลากรภาคเอกชนมีหน้าที่รับผิดชอบหลาย
ด้าน  และจะมีธุรกิจหรือกิจการของตนเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว จึงให้
ความส าคัญกับองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อธุรกิจของตนเองเป็นหลัก ส าหรับภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวยังมีน้อยและเห็นภาพไม่ชัดเจน  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่จังหวัด
สมุทรสาครไม่มีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน จึงท าให้ภาคประชาชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในส่วนไหน ที่ส าคัญขาดการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ความสามา รถให้กับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยว  ถึงแม้ ททท. ส านักงานสมุทรสงคราม จะมีการ ฝึกอบรมและการ
พัฒนาความรู้ ด้านการตลาดท่องเที่ยวบ้าง แต่ก็เน้นไปทางการตลาดเป็นหลักคือจังหวัด
สมุทรสงคราม  

2.3  ด้านงบประมาณ มีปัญหาและอุปสรรคคืองบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางมีน้อยมาก  
เพราะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก และมีภาพลักษณ์เป็นเมืองอุตสาหกรรม อีกทั้งส านักงาน การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถของบประมาณได้เอง  เพราะต้องขึ้นอยู่กับ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพชรบุรีตามยุทธศาสตร์การบริหารงานกลุ่มจังหวัด ดังนั้น
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เวลาเสนองบประมาณเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจึงมักจะถูกตัด ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องน างบประมาณ
ส่วนที่เหลือไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่แท้จริง  ประกอบกับ การจัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ยังไม่มีความชัดเจน 
เพราะความสามารถของผู้มีหน้าที่จัดท าโครงการมีศักยภาพไม่เพียงพอ ไม่มีความเชี่ยวชาญและขาด
ความชัดเจนทั้งระดับนโยบายและแนวทางในการพัฒนา และที่ส าคัญขาดการบูรณาการงบประมาณ
การพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพราะ
ยังท างานในลักษณะต่างคนต่างท าเพื่อผลงานของหน่วยงานตนเอง ไม่ได้มีการประสานงานร่วมกัน
ในการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนั้นงบประมาณที่มีจึงกระจัดกระจายแตกย่อยเป็นส่วนเล็กๆ  

2.4  ด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์ มีปัญหาและอุปสรรคคือ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
และวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ เพียงพอ  และไม่ทันสมัย ทั้งนี้เพราะได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางในจ านวนน้อย จึงท าให้ผลงานที่ได้ไม่มีคุณภาพ  และส่งผลถึงคุณภาพของบุคลากรที่
รับผิดชอบทางด้านการท่องเที่ยวโดยตรง เพราะไม่ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยว  

2.5  ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม  มีปัญหาและอุปสรรคคือ การที่ ไม่มีศูนย์
ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว  เพราะมีปัญหาในการจัดหาสถานที่เหมาะสมในการก่อสร้างไม่ได้ ไม่มี
ส านักงาน ททท.  ตั้งอยู่ในพื้นที่  จึงเป็นจุดอ่อนในการท าการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว  สิ่งที่
ส าคัญส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาคร ไม่ได้มีสถานที่ท าการของตนเอง  จึงท า
ให้ไม่สามารถท าการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมก่อน  

2.6  ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน มีปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงาน ระหว่าง หน่วยงาน ของภาครัฐ  เพราะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวโดยตรงจะขึ้นอยู่กับการบริหารส่วนกลางขณะที่จังหวัดซึ่งเป็นการบริหารส่วนภูมิภาค  
ดังนั้นจึงมีปัญหาในการสั่งการข้ามสังกัด ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชน มีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวน้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่สร้างความสัมพันธ์หรือแนวทางการท างานจนสามารถเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหรือการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดได้ ส่วน การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน มีปัญหามาก เพราะ
แนวทางระเบียบขั้นตอนในการท างานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ การติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานที่ต้องใช้งบประมาณร่วมกัน ทั้งนี้เน่ืองจากภาคเอกชนและภาคประชาชน มีขั้นตอนใน
การเบิกจ่ายงบประมาณที่สะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ภาครัฐมีขั้นตอนยุ่งยาก จึงท าให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนมองว่าภาครัฐไม่ให้การสนับสนุน แต่ต้องการให้สนับสนุนภาครัฐเสียมากกว่า  
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2.7  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  มีปัญหาและอุปสรรค ที่องค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังมี สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์
ระดับต่ า เพราะมีบุคลากรน้อยและบุคลากรที่ มีก็จะมี ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ  ด้าน
สมรรถนะขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน ก็ไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  

2.8  ด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  มีปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่ความร่วมมือและ
การสนับสนุนของผู้ปฏิบัติภาครัฐจะขึ้นอยู่กับงบประมาณ สนับสนุนและการไม่ทราบว่าเจ้าภาพตัว
จริงหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานใด  ด้านภาคเอกชน
และภาคประชาชนก็มีทัศนคติต่อหน่วยงานภาครัฐว่าไม่มีความรับผิดชอบ ไม่พยายามที่จะ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแต่พยายามที่จะผลักภาระความรับผิดชอบไปให้กับท้องถิ่นที่มี
แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่เป็นผู้รับผิดชอบ  
 3.  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในจังหวัด
สมุทรสาครสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ประกอบด้วย แนวทางการบูรณาการระดับองค์กร  กับแนวทาง
การบูรณาการระดับปฏิบัติการ ดังน้ี 

3.1  แนวทางการบูรณาการระดับองค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด  โดยแนวทางการบูรณาการ 
ประกอบด้วย การจัดต้ังคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด และก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่มี
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ประสานงานสร้างการบูรณาการในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดจากทุกภาคส่วน ในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ของจังหวัดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และต้องเชื่อมโยงด้านนโยบายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนในโครงการและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรส าหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบูรณาการงบประมาณทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดใดจุดหนึ่งให้มีความโดดเด่นเพียงพอที่จะ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว และคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดควรมีการจัดต้ังกองทุนสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยรายได้ของกองทุนจะเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน หรือจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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ทางการท่องเที่ยว ส่วนรายจ่ายของกองทุนควรเน้นเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือ
การวิจัยทางวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด  

3.2  แนวทางการบูรณาการระดับปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อวางแผน
ร่วมกันของระดับปฏิบัติการในการน านโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการท่องเที่ยวระดับ
จังหวัดได้ก าหนดไปใช้ในการด าเนินการ โดยแนวทางการบูรณาการระดับองค์กร มีดังนี้
ประกอบด้วย การจัดต้ังอนุกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด  เพื่อมีอ านาจหน้าที่ในการน าแผน
หรือโครงการในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดมาบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามทิศทางยุทธศาสตร์ตามที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดก าหนดไว้ ในการบูรณาการ
กระบวนการท างานของระดับผู้ปฏิบัติการ ยังเป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ด้าน
การติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  และด้าน
ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ โดยขั้นตอนกระบวนการบูรณาการดังกล่าวควรประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การประเมินสภาพปัญหา ความต้องการ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ขั้นตอนที่สอง การะบุภารกิจความรับผิดชอบของภาคส่วนหรือหน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่สาม การบูรณาการแผนร่วมกัน ขั้นตอนที่สี่ การร่วมกันก าหนดผู้รับผิดชอบ 
และขั้นตอนที่ห้า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นกระบวนการส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้
รับทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปัญหาในการด าเนินงานร่วมกัน 
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อภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะท าการอภิปรายผลเฉพาะในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่มีวัตถุประสงค์การวิจัย  3 ด้าน คือ ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร  ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
และแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยจะอภิปราย
ตามล าดับ ดังนี ้

1.  การบริหารจัดการการท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครตามตัวแบบการจัดการและตัว
แบบของวรเดช จันทรศร พบว่า โครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องต่อการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยภาครัฐมีทั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่สนับสนุน ส าหรับด้านบุคลากร ภาครัฐมีบุคลากรจ านวนน้อยและ
ไม่มีความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวเท่าที่ควรเพราะมีพื้นฐานและความช านาญด้านกีฬา และบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านการตลาดท่องเที่ยวขึ้นกับ ททท. ส านักงานสมุทรสงคราม ส่วนบุคลากรในภาค 
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีจ านวนน้อย และมีบทบาทหน้าที่ในหลายองค์กรและหลาย
ต าแหน่ง ส่วนบุคลากรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวในจังหวัดยังมีน้อยและยังเห็นภาพไม่
ชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าด้านโครงสร้างหน้าที่และบุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นไปตามการจัดโครงสร้างของหลักการบริหารจัดการ เพื่อการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของอุทุมพร พัชรารัตน์ ที่
กล่าวว่าการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ โดยจัดระบบงาน การมอบหมาย
งาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน  เพื่อให้การน ากลยุทธ์ไปใช้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการกลยุทธ์เป็น
กระบวนการที่ครอบคลุมในกระบวนการเรียนรู้  การปฏิบัติการแสดงออกทางพฤติกรรม  และเป็น
กระบวนการที่ต่อเน่ืองเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านการจัดโครงสร้าง 
บุคลากร และการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  และยังสอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ของวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และ คณะ ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้าน
โครงสร้าง คือ การสามารถบริหารทรัพยากรขององค์การ  ให้มีการจัดรูปแบบขึ้นมาเป็นโครงสร้าง
องค์การและระบบการท างานต่างๆ  ที่สามารถน ามาใช้ด าเนินการปฏิบัติ  เพื่อท างานตามแผนงาน
บรรลุผลส าเร็จทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขณะที่งบประมาณในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมาจาก
ภาครัฐเป็นหลัก โดยมีการจัดสรรผ่าน 3 ส่วน คือ ส่วนกลางจัดสรรผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
ด้านการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาค คือ งบประมาณจากจังหวัด และส่วนท้องถิ่น คือ งบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นไปตามหลักการส าคัญ
ของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านัก  งานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่กล่าวว่า ส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัด
สนับสนุนการจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ
อย่างเพียงพอ เพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับปฏิบัติ  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Thomas L. Wheelan and David J. Hunger ที่ให้ความหมายการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ว่าเป็นการน า
กิจกรรมทั้งหมดที่จ าเป็น เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ โดยผ่านการจัดท าโครงการ 
การจัดงบประมาณ และระเบียบวิธีการปฏิบัติ 

การติดต่อสื่อสารและประสานงาน ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
สมุทรสาคร ภาครัฐด าเนินการได้ดีในหน่วยงานตัวเองเท่านั้น แต่มีปัญหาใน การติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพราะจังหวัดซึ่งเป็นการบริหารส่วนภูมิภาคก็ไม่มีอ านาจในการสั่ง
การส่วนกลาง ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชนจะบูรณาการกันได้เป็นอย่างดี ด้านสมรรถนะของ
องค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชนไม่มีปัญหา ด้านสมรรถนะ
เกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร แต่ปัญหาจะอยู่ที่ สมรรถนะ ของบุคลากร  ซึ่งผลการวิจัยด้าน การ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  เป็นไปตาม
แนวคิดของCarl E. Van Horn & Donald S. Van Meter ที่ให้ความหมายของการน านโยบายไป
ปฏิบัติว่า หมายถึง การกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบายเบื้องต้น การกระท า
ดังกล่าวอาจจะโดยภาครัฐ หรือเอกชนทั้งในลักษณะของกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ และกล่าวเพิ่มเติมว่า
ความ ส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสามประการด้วยกัน คือ กระบวนการ
ในการสื่อข้อความ สมรรถนะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ และความร่วมมือสนับสนุนของผู้
ปฏิบัติ  ปัจจัยหลักทั้ง 3 เหล่านี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ส าหรับด้าน ความร่วมมือสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัต ิที่เห็นตรงกันว่าทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนให้ความร่วมมือ สนับสนุนเป็นอย่างดี 
ได้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และ คณะ ที่กล่าว
ว่ากระบวนการปฏิบัติ คือ การสามารถสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจริง  โดยพนักงานทุกกลุ่มทุกระดับซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์  มีการทุ่มเทความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และประสานสามัคคีจนเกิดผลดีต่อการสร้างผลงาน  และผลส าเร็จให้กับภารกิจในระยะ
ยาวได้ 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติตามตัวแบบด้านการจัดการของวรเดช 
จันทรศร ทั้งนี้เพราะตัวแบบนี้ไม่ได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองเป้าหมายของนโยบายและการวางแผน
ควบคุมหน่วยปฏิบัติ แต่จะให้ความส าคัญแก่สมรรถนะขององค์กร โดยมีสมมุติฐานว่าความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ามีขีดความสามารถที่ จะปฏิบัติงาน
ได้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 ประการ คือ  (1) มีโครงสร้างหน้าที่
อย่างเหมาะสม  (2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถทั้งด้านบริหารและเทคนิค  (3) ต้องมีการสนับ  
สนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ  (4) ต้องมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม  
และ (5) ต้องมีสถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสม 

2.  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในจังหวัดสมุทรสาคร 
    ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน จังหวัด

สมุทรสาคร  ด้านโครงสร้างหน้าที่  คือการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐไม่ได้ขึ้นกับสังกัดเดียวกัน
เป็นผลให้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางไปคนละทิศคนละทาง  
ขาดการบูรณาการ  อีกทั้งไม่มีหน่วยงานที่ท าการตลาดการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง  ทางด้านส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสาครไม่มีความเป็นเอกเทศเพราะ ต้องขึ้นกับส านักงาน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี  จึงไม่สามารถเสนอโครงการของบประมาณหรือเบิกจ่าย
งบประมาณได้อิสระ ประเด็นส าคัญคือการไม่มีคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด จึงไม่มีการบูรณาการร่วมกันของการพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกๆ  ด้าน จากการวิเคราะห์ผล
วิจัยสรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ด้าน
โครงสร้างหน้าที่เกิดจากความไม่สอดคล้องในการกระท าภายในของหน่วยงานภาครัฐท าให้ผลการ
ด าเนินงานไปคนละทิศคนละทาง ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิดประโยชน์การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ของสมยศ  นาวีการ ที่กล่าวไว้ว่า การสร้างความสอดคล้องของการกระท าภายในองค์กร
การจัดการเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้หน่วยงานขององค์กรมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน  ถ้า
ปราศจากแนวทางที่ก าหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้ว  หน่วยงานขององค์กรมักจะโน้มเอียง
ไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกัน  และยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ของด ารงค์  
วัฒนา ที่กล่าว่าความเกี่ยวพันกันขององค์การกับสภาพแวดล้อม  เป็นความเกี่ยวพันกันขององค์การ
กับสภาพแวดล้อม  หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นมา  เพื่อ
ท างานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้เลือกสรรมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 



187 
 

ด้านบุคลากร  ปัญหาและอุปสรรคคือบุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบการท่องเที่ยวยังมีน้อย
และไม่มีความช านาญอย่างแท้จริง  ส่วนบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนน้ัน จะให้ความส าคัญกับ
งานการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอันดับรองลงมาจากงานประจ าของตนเอง  ด้านบุคลากรภาคเอกชน
มีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านให้ความส าคัญกับองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของตนเองเป็น
หลัก ส าหรับบุคลากรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวยังมีน้อยและเห็นภาพไม่ชัดเจน  
เพราะไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนไหน เนื่องจากภาครัฐไม่มีการ พัฒนาความรู้ความสามา รถ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยว  ส่วน ททท. ส านักงานสมุทรสงคราม แม้จะมีการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้  แต่ก็เน้นไปทางการตลาดหลักคือจังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคด้านบุคลากรทั้งหมดของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครไม่
สอดคล้องกับแนวคิด ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่อพฤติกรรมการบริหาร ที่ John A. 
Pearce and Richard B. Robinson กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มของ
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในงานก่อให้เกิดแนวทางการจัดท ากลยุทธ์ที่หลากหลาย  บุคลากร
เมื่อได้มีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์จะส่งผลท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดีส่งผลให้
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ช่วยให้เกิดการลดช่องว่างหรืองานที่ท าซ้ าซ้อนกันในการด าเนินกิจกรรมระหว่าง
บุคคลและกลุ่ม  เพราะจะท าให้บุคลากรรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่ชัดเจน  
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะลดลงเมื่อบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ  พอใจ จึงเกิดการยอมรับและพร้อมให้ความร่วมมือด าเนินการเปลี่ยนแปลง  และยังไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ที่ระบุว่าต้อง ผลักดันให้มีการจัดต้ังสถาบัน
กลางเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม โดยท าหน้าที่ในการก าหนด ก ากับ 
และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานตรงตาม
ต าแหน่งที่ตลาดแรงงานต้องการและมีความเพียงพอ 

ด้านงบประมาณ มีปัญหาและอุปสรรค คืองบประมาณที่ได้รับ จากส่วนกลางมีน้อยมาก  
เพราะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก และมีภาพลักษณ์เป็นเมืองอุตสาหกรรม อีกทั้งส านักงาน การ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไม่สามารถของบประมาณได้เอง  เพราะขึ้นอยู่กับส านัก งาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพชรบุรีตามยุทธศาสตร์การบริหารงานกลุ่มจังหวัด ประกอบกับ การ
จัดท าโครงการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ยังไม่มีความชัดเจน ทั้งระดับนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนา และที่ส าคัญขาดการบูรณาการงบประมาณการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐทั้ง 3 ส่วน คือ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพราะยังท างานในลักษณะต่างคนต่างท าเพื่อผลงานของ

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+B.+Robinson%22&source=gbs_metadata_r&cad=10
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หน่วยงานตนเอง ไม่ได้มีการประสานงานร่วมกันในการจัดท าโครงการต่างๆ ดังนั้นงบประมาณที่มี
จึงกระจัดกระจายแตกย่อยเป็นส่วนเล็กๆ ซึ่งมีผลถึง ด้านเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และวัสดุอุปกรณ์  ที่ไม่
เพียงพอ และไม่ทันสมัย จึงท าให้ผลงานที่ได้ไม่มีคุณภาพ  ไม่ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการมีสถานที่ด าเนินการอย่าง
เหมาะสม ปัญหาและอุปสรรคคือการ ไม่มีศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว  เพราะจัดหาสถานที่
เหมาะสมในการก่อสร้างไม่ได้ รวมทั้งไม่มีส านักงาน ททท. ตั้งอยู่ในพื้นที่  จึงเป็นจุดอ่อนในการท า
การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว  แต่สิ่งที่ส าคัญส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
สมุทรสาครไม่ได้มีสถานที่ท าการของตนเอง จึงท าให้ไม่สามารถท าการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมก่อน ดังน้ัน
ปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณ  ด้านเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และวัสดุอุปกรณ์  และด้านการมี
สถานที่ด าเนินการอย่างเหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครจึงพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามกับ หลักการส าคัญของการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ ของ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านัก  งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กล่าวว่า ส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัดสนับสนุนการ
จัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเพียงพอ 
เพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับปฏิบัติ  ทั้งนี้เพราะจังหวัดสมุทรสาครมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  มีปัญหาและอุปสรรค ระหว่าง หน่วยงาน ของ
ภาครัฐ  เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงจะขึ้นอยู่กับการบริหาร
ส่วนกลางขณะที่จังหวัดซึ่งเป็นการบริหารส่วนภูมิภาค  จึงมีปัญหาในการสั่งการข้ามสังกัด ส่วน
ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันน้อยเกินไป ไม่เพียงพอที่สร้างความสัมพันธ์หรือ
แนวทางการท างานเพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดได้ 
ส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชน ปัญหาและอุปสรรคคือ แนวทางระเบียบ
ขั้นตอนในการท างานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ การต้องใช้งบประมาณร่วมกัน เนื่องจาก ภาคเอกชน
และภาคประชาชนมีขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณที่สะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ภาครัฐมีขั้นตอน
ยุ่งยาก จึงท าให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมองว่าภาครัฐไม่ให้การสนับสนุน แต่ต้องการให้
สนับสนุนภาครัฐเสียมากกว่า ส่วนด้าน สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  มีปัญหา
และอุปสรรค ที่องค์กรภาครัฐมี สมรรถนะที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ระดับต่ า เพราะมี
บุคลากรน้อยและบุคลากรที่ มีก็จะมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ  ด้านสมรรถนะขององค์กร
ภาคเอกชนและภาคประชาชนก็ไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม
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อย่างชัดเจน ส าหรับด้าน ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ จากภาครัฐมีปัญหาและอุปสรรค อยู่ที่
งบประมาณ สนับสนุนและการ ไม่ทราบ ว่าเจ้าภาพตัวจริง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานใด  ด้านภาคเอกชนและภาคประชาชนก็มีทัศนคติต่อหน่วยงาน
ภาครัฐว่าไม่มีความรับผิดชอบ ไม่พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแต่พยายามที่จะ
ผลักภาระความรับผิดชอบไปให้กับท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวต้ังอยู่เป็นผู้รับผิดชอบ  

ดังนั้นผลการวิจัยปัญหาและอุปสรรคของ ด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน  ด้าน
สมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  และด้านความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  ใน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครไม่สอดคล้องกับแนวคิดการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติของ  Carl E. Van Horn & Donald S. Van Meter ที่ได้ให้ความหมายของการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่า  หมายถึง การกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในนโยบายเบื้องต้น 
การกระท าดังกล่าวอาจจะโดยภาครัฐ หรือเอกชนทั้งในลักษณะของกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ และยังได้
กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสามประการ
ด้วยกัน ได้แก่  กระบวนการในการสื่อข้อความ สมรรถนะขององค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติ และ  
ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ ปัจจัยหลักทั้ง 3 เหล่านี้ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและยัง
ประกอบด้วยปัจจัยย่อยๆ หลายข้ออันได้แก่  (1) ในด้านการสื่อข้อความ ประสิทธิผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ปฏิบัติว่าตนเองควรจะท าอย่างไรบ้าง ความเข้าใจ
ดังกล่าว จะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจดีขึ้น  (2) ในด้านปัญหาทางสมรรถนะ ความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถของหน่วยปฏิบัติว่าจะท างานให้เป็นไปตามที่คาดหวังได้เพียงใด  และ
(3) ในด้านของตัวผู้ปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติเอง  

สรุปภาพรวมผลการวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสาครในทุกด้านได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของวินัย  ภู่ประชาตระกูล ที่ ได้ศึกษาเร่ือง
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 จังหวัด
ภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  และกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ใน
ปัจจุบันปัญหาหลักด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 จังหวัด คือการขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอ งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  ไม่เพียงพอ และขาดความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเหมาะสม อีกทั้งระบบกฎหมายไม่เอื้ออ านวยต่อระบบการท่องเที่ยว  และ
บุคคลากรขาดความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน รวมทั้งปัจจุบันการบริหารด้านการท่องเที่ยว
ท าอย่างไม่เป็นระบบ  และการขาดการบริหารเชิงบูรณาการ  ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจะ
เกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญอย่างน้อย  3 ประการ คือ นโยบายของรัฐบาล สถาบัน
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หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น  และคุณภาพของประชากรในท้องถิ่น  ด้วยเหตุนี้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบยุทธศาสตร์การบริหารแบบบูรณาการด้านการท่องเที่ยว  จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้  และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของภูวนิดา คุนผลิน ที่ศึกษาเร่ืองการบริหารการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของกรุงเทพมหานคร คือการขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการกระบวนการการท างาน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีการท างานแบบแยกส่วน ท าให้ขาดทิศทางที่ชัดเจน มี
การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนทั้งรูปแบบ พื้นที่ด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า 

3.  ด้านแนวทางการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร  
 ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการของจังหวัด

สมุทรสาครสามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ประกอบด้วย แนวทางการบูรณาการระดับองค์กร  กับแนวทาง
การบูรณาการระดับปฏิบัติการ ดังน้ี 

3.1  แนวทางการบูรณาการระดับองค์กร ที่เป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด  โดยแนวทางการบูรณาการ เร่ิม
จากการจัดต้ังคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวของจังหวัด และก ากับดูแลการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการเกี่ยว 
กับการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างการบูรณาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัดจากภาครัฐ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งในแนวทางนี้
จะสอดคล้องกับ ภารกิจหลักของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ของส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ก าหนดว่าองค์กรก ากับ
และด าเนินการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มี 3 ระดับ และในการจัดต้ังคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดจะสอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในระดับจังหวัด ที่ระบุ
ว่าคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส่วน
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน จ านวนหนึ่ง
เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ อ านาจหน้าที่จัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด แผนงาน /โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคและยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ บูรณาการแผนงาน โครงการพัฒนาของส่วน
ราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ก ากับ แนะน า ติดตามประเมินผล
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การด าเนินงานภายในจังหวัด เชิญส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร 

ในการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว  ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และต้องเชื่อมโยงด้านนโยบายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความซ้ าซ้อนในโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดได้
สอดคล้องกับแนวคิดประโยชน์การจัดการเชิงกลยุทธ์ของสมยศ  นาวีการ ที่กล่าวไว้ว่า การเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดการเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดสนับสนุนความผูกพันเท่านั้น แต่
จะเป็นการช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ปกติบุคคลที่จะต่อต้านสิ่งที่พวกเขาไม่
เข้าใจ แต่ส่วนใหญ่จะยอมรับการตัดสินใจเมื่อเข้าใจปัจจัยที่จ ากัดและทางเลือกที่เป็นไปได้ องค์กร
ขนาดใหญ่จะมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นทางการมากกว่าองค์กรขนาดเล็ก แต่ทั้งนี้ไม่ได้
หมายความว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญน้อยต่อองค์กรขนาดเล็ก แม้ว่าการจัดการเชิงกล
ยุทธ์จะช่วยปรับปรุงผลงานระยะยาวได้ดี  และยังเป็นไปตาม หลักการส าคัญของการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ  ของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ระบุว่า การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
จังหวัดในการพัฒนาสร้างศักยภาพการแข่งขันและแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน ความ
ล่าช้าและความสิ้นเปลือง 

ส าหรับการบูรณาการงบประมาณทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว และคณะกรรมการควรมี
การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยรายได้ของกองทุนจะเป็นการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน หรือจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ส่วนรายจ่ายของกองทุนควรเน้นเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือการวิจัยทางวิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งผล 
การวิจัยส่วนน้ีสอดคล้องกับ หลักการส าคัญของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ของส านัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ระบุว่า ส่วน
ราชการทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่จังหวัด สนับสนุนการจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ข้อมูล
สารสนเทศ กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเพียงพอ เพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่
ระดับปฏิบัติ 
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3.2  แนวทางการบูรณาการระดับปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อวางแผน
ร่วมกันของระดับปฏิบัติการในการน านโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับ
จังหวัดได้ก าหนดไปใช้ในการด าเนินการ โดยแนวทางการบูรณาการระดับองค์กร ประกอบด้วย 
การจัดตั้งอนุกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด  เพื่อรับมอบอ านาจหน้าที่ในการน าแผนหรือ
โครงการในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดมาบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
ทิศทางยุทธศาสตร์ตามที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัดก าหนดไว้ ซึ่งแนวทางการบูรณา
การระดับปฏิบัติการจะสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่อุทุมพร พัชรารัตน์ 
กล่าวว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  โดยจัดระบบงาน การมอบหมาย
งาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน  เพื่อให้การน ากลยุทธ์ไปใช้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการกลยุทธ์เป็น
กระบวนการที่ครอบคลุมในกระบวนการเรียนรู้  การปฏิบัติการแสดงออกทางพฤติกรรม  และเป็น
กระบวนการที่ต่อเน่ืองเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านการจัดโครงสร้าง 
บุคลากร และการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  และในการบูรณาการกระบวนการท างาน
ของระดับผู้ปฏิบัติการ ยังเป็นกระบวนการบูรณาการเพื่อเป็นการแก้ปัญหา ด้านการติดต่อสื่อสาร
และประสานงาน  ด้านสมรรถนะขององค์กรที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ  และด้าน ความร่วมมือ
สนับสนุนของผู้ปฏิบัติ โดยขั้นตอนกระบวนการบูรณาการดังกล่าวควรประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนแรก การประเมินสภาพปัญหา ความต้องการ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ขั้นตอนที่
สอง การะบุภารกิจความรับผิดชอบของภาคส่วนหรือหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่
สาม การบูรณาการแผนร่วมกัน ขั้นตอนที่สี่ การร่วมกันก าหนดผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนที่ห้า การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นกระบวนการส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้รับทราบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และปัญหาในการด าเนินงานร่วมกัน 

สรุปภาพรวมผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในจังหวัด
สมุทรสาครสอดคล้องกับผลการวิจัยของปิยวรรณ  คงประเสริฐ ที่ศึกษาเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผล
การศึกษาพบว่าแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการเพื่อการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ประกอบด้วย ดังนี้ (1) บทบาทหน้าที่ของภาครัฐจะอยู่ใน
ระดับบน คือไปในทิศทางของการสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้าง
พื้นฐานการท่องเที่ยว สร้างระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนนโยบาย 
(2) ภาคเอกชนต้องมีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์และ branding รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
และประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม 
และก่อให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชน และ (3) ภาคประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรทางด้าน
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ท่องเที่ยวจึงมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน
อีกทั้งควรมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและลดปัญหา
อาชญากรรม  และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภูวนิดา คุนผลิน ที่ศึกษาเร่ืองการบริหารการ
พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
กระบวนการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมี 2 ระดับ คือ ( 1) กระบวนการบูรณาการระดับมหภาค ที่เน้นการบูรณาการใน
ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ( 2) กระบวน
การบูรณาการระดับจุลภาค ที่เน้นการบูรณาการระดับพื้นที่ประกอบด้วย การประเมินความต้องการ 
การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดพันธกิจและภารกิจ กระบวนการมีส่วนร่วม การต้ังวัตถุประสงค์ 
การบูรณาการแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะจากการวิจัย ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อเสนอแนะ 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดย
น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1  การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร  จะต้องศึกษาถึงความ
พร้อมด้านโครงสร้างหน้าที่ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนให้ละเอียด เพื่อน าผลการศึกษามาจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
  1.2  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ควรให้ความส าคัญใน
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจนทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวระดับประเทศ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเป็น
ระบบในการวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ 
  1.3  จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองประมง มีแหล่งอาหารทะเลใหญ่ที่สุด
ในประเทศ จึงควรมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้าน
อาหารทะเล อย่างเป็นระบบและมีรูปธรรมที่ชัดเจน  เพราะมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ และเป็น
จังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นเส้นทางที่จะผ่านลงไปสู่ภาคใต้ 
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  2.  ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
  2.1  จังหวัดสมุทรสาครต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และเป็นคณะบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ส่วน
คณะกรรมการจากภาคส่วนอ่ืนต้องประกอบด้วยผู้แทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้
มีความสมบูรณ์อย่างลงตัว ควรมีภาครัฐจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการชุด
นี้  
  2.2  จังหวัดสมุทรสาครจะต้องเร่งรัดในการพัฒนาบุคลากร และสมรรถนะองค์กร
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากที่สุดส าหรับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดหา
ผู้รับผิดชอบที่เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดที่นอกเหนือจากส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท าการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยไม่
ต้องพึ่งพา ททท. ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
  2.3  การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครจ าเป็นต้องร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์กรปกครองส่วนต าบล เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญให้มีจุดเด่นในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพทั้งด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 
และด้านอ่ืนๆ มากเพียงพอที่จะท าให้การพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถประสบความส าเร็จได้ 

2.4  การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครต้องมีการแบ่งระดับของแหล่ง
ท่องเที่ยวตามศักยภาพในการพัฒนาให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นล าดับแรก ไม่ใช่เป็นการพัฒนาแบบกระจัดกระจายไปทุกจุด จนไม่สามารถ
หาจุดเด่นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างเช่นทุกวันนี้     

2.5  ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่มีการเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว จ าเป็นต้องมีบทบาทและแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน  โดยเฉพาะแนวทาง
การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
 3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1  ควรมีกาวิจัยส ารวจศักยภาพในเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อจะได้แบ่งระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อสามารถจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการได้อย่างถูกทิศทาง 
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  3.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน และมีทรัพยากร
ทางด้านอาหารทะเลเหมือนกัน อีกทั้งยังอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดเดียวกัน 
  3.3 ควรท าการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อระหว่างเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ กับต าบลพันท้ายนรสิงห์และต าบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาเป็นเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเพื่ออาหารทะเล 
   
 

   
 
 


