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บทคัดย่อ

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร 2) ศึกษา

ยทุธศาสตร์การพฒันาตลาดการท่องเทีย่วของจังหวดัสมทุรสาคร และ 3) เสนอแนวทางการพฒันาศกัยภาพ

การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล คือ

ภาครัฐบาล และภาคเอกชน ประชาชนท้องถ่ิน และนักวิชาการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งหมด

23 ท่าน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการสมัภาษณ์คอื แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ผลการศกึษาสามารถ

แจงรายละเอียดได้เป็นรายข้อดังนี้ 

 (1) ด้านศักยภาพ จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพการท่องเที่ยวโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย 

โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวประมง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และการท่องเที่ยวเชิงอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นด้านท�าเลที่ตั้งใกล้กรุงเทพ ท�าให้สะดวกใน

การท่องเที่ยว 

 (2) ผลการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ สามารถแตกประเด็นเป็นรายข้อดังน้ี (2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ 

มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจ ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมง 

(2.2) ราคา : ราคาส�าหรับนักท่องเที่ยวมีความเหมาะสม (2.3) ช่องทางการจ�าหน่าย : นักท่องเที่ยวสามารถ

ติดต่อค้นหาข้อมูลได้จากสื่อท้องถ่ิน และเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงเว็บไซต์รีวิวด้านการท่องเที่ยว

ต่าง ๆ (2.4) ด้านการส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว : สามารถส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ต่าง ๆ และความร่วมมือกับองค์กรส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวต่าง ๆ (2.5) ด้านบุคลากร : 

ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน โดยเฉพาะด้านการให้บริการที่ดีและทักษะการใช้

ภาษาต่างประเทศ (2.6) ด้านกายภาพ : ผลการวจัิยพบว่ายงัมปัีญหาเชงิพืน้ทีด้่านสิง่แวดล้อมอนัส่งผลกระทบ

ต่อทัศนยีภาพท่องเที่ยว (2.7) ด้านกระบวนการ : พบวา่มกีระบวนการจดัการทอ่งเที่ยวในจงัหวัดสมุทรสาคร 

ได้แก่ การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการประชาสมัพนัธ์ท่องเทีย่ว คูม่อืน�าเทีย่ว และมกีารควบคมุภายใต้กระทรวง

การท่องเที่ยวและการกีฬา
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 (3) ผลการวิจัยด้านแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร แบ่งออกเป็น

สองประเด็นหลักได้แก่ (3.1) เชิงนโยบาย กล่าวคือ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

จัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถ่ินเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการน�าเที่ยวในจังหวัด สนับสนุนนโยบาย

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกการท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ รวมถึงสนับสนุนนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 

(3.2) เชิงปฏิบัติการ กล่าวคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (อาหารทะเล) ใกล้กรุงเทพฯ ส่งเสริมรูป

แบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนการลงทุนการเปิดบริการที่พักที่มีมาตรฐานในระดับดีมาก การใช้

ช่องทางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัด และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีท่องเที่ยว 

การสนับสนุนให้คนท้องถิ่นมีบทบาทการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกลุ่มคลัสเตอร์ และ

การท่องเที่ยวแบบสมดุลบนพื้นฐานของการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น

ค�าส�าคัญ : ศักยภาพการพัฒนา, การท่องเที่ยวสมุทรสาคร 

Abstract

 This research has the following goals : 1) to study tourism potential in Samut Sakhon 

province, 2) to study the development strategies of tourism marketing in Samut Sakhon 

province, and 3) to suggest guidelines for potential development of tourism in Samut Sakhon 

province. This is a qualitative research. The 23 research participants have been drawn

from both public and private sectors as well as local people and the tourism-related 

academics.The research tool is the in-depth interview.

 The study findings are as follows :

 1) Samut Sakhon has significant potential as a tourism destination. It has a variety 

of tourist attractions of historical and cultural interest, including fishing villages, agro-tourism 

and food tourism (seafood) and it is easy to travel to because it is located close to Bangkok.

 2) The various aspects of tourism marketing can be described as follows : 2.1 

Product – there are a variety of interesting tourism sites : natural, historical and cultural 

(fishing village lifestyle), 2.2 Price – reasonable for tourists, 2.3 Place – accessible to

tourists, information available from local publication, the Samut Sakhon website as well 

as other tourism review websites, 2.4 Promotion – tourism marketing is supported and 

promoted through websites and cooperation with other tourism organizations, 2.5

People – local people could be trained to be good local tour guides, especially learning 

about good services and foreign languages, 2.6 Physical Features – there are environmental 
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problems affecting some tourist attractions, 2.7 Process – there is a tourism management 

in Samut Sakhon province which provides technology in publicizing tourism and tourism 

handbook and works under the control of the ministry of tourism and sports.

 3) Guidelines for developing tourism potential of Samut Sakhon province have 

been divided into two main parts, namely 3.1 Policy – the focus was on developing the 

tourism products to meet the quality standard, training local people to upgrade the tourism 

services in the province, supporting the policies to maintain and renovate tourism sites 

as well as developing the facilities of main tourism sites and publicizing the interesting 

tourism sites, 3.2 Action – supporting the seafood tourism sites near Bangkok and 

agro-tourism, promoting investment in high-quality accommodations, using the media

channels to publicize the variety of tourist attractions in the province, encouraging

cooperation with other tourism partners, urging the local people to play the role of good 

host, supporting tourism clusters and balancing tourism with preservation of local

uniqueness.

Keywords : Development Potential, Tourism in Samut Sakhon Province

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น
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บทน�ำ

	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 โดยปัจจุบัน

การท่องเที่ยวของประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย	ๆ	จึงท�าให้มีต�าแหน่งงานเพิ่มขึ้น	

313	ล้านต�าแหน่ง	คิดเป็น	9.9%	ของการจ้างงานทั้งหมด	(Gloria	Guevara	Manzo,	2018,	p.	42)	

สอดคล้องกับศนูยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ	(TCDC)	ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(2562)	

ที่ศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนในวัยต่าง	 ๆ	 พบว่าการท่องเที่ยวนั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

หลายภาคส่วน	ทั้งการใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวมากขึ้น	การเกิดนวัตกรรมใหม่ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์

และด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวของกลุ่มต่าง	 ๆ	

ทั่วโลก	

	 ส�าหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยพบว่า	 จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

มีการขยายตัว	6.6%	และการเดินทางแบบไทยเที่ยวไทยมีการขยายตัว	6%	จากตัวเลขดังกล่าวท�าให้

เกิดการคาดการณ์รายได้ที่จะหมุนเวียนในประเทศไม่น้อยกว่า	1.18	ล้านล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	10%	

จากปี	2561	 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	คาดว่าจะมีการเดินทางกระจายสู่เมืองรอง

มากขึน้จากการสานต่อนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	55	เมอืงรอง		และการเริม่เปิดให้บรกิารโครงข่าย

คมนาคมหลายโครงการที่จะช่วยให้การเดินทางภายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาคและเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวในเมืองรองได้สะดวกรวดเร็วขึ้น	(หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ,	2562)

	 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่อยู ่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร	 และมีแหล่งท่องเที่ยวที่

หลากหลาย	 โดยทางจังหวัดก�าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งด้านการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ	 มีการบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับสากล	 ท�าให้เกิดการอนุรักษ์

วฒันธรรมและประเพณีรวมถึงวถิชีีวติของคนในจังหวดัสมทุรสาคร	เพือ่ดึงดูดนกัท่องเทีย่วให้เดินทาง

เข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น	 (ส�านักพัฒนาส่งเสริมการบริหารราชการ

จังหวัด	สป.,	2561)

	 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครกลับลดลง	 เน่ืองจาก

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มานั้นเป็นนักท่องเท่ียวที่กลับมาเท่ียวซ�้า	 และเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบ

ไปเช้า-เย็นกลับ	ไม่มีการพักแรมภายในจังหวัด	อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ยังมีจ�านวนน้อย	 ประกอบกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ดี

ท�าให้ไม่เกิดการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ต้องมีการศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยว

จังหวัดสมทุรสาครเพือ่ทีจ่ะปรบัปรงุและด�าเนนิการพฒันาให้เกดิการเข้ามาท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว

กลุ่มใหม่มากขึ้น	(ส�านักพัฒนาส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด	สป.,	2561)
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	 จากข้อมลูทีไ่ด้กล่าวมาในเบือ้งต้นจงึเป็นทีม่าของการวจัิยเรือ่ง	“แนวทางการพฒันาศักยภาพ

การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร”	 โดยมุ่งเน้นการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสาคร	 รวมทั้งความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วนที่มีต่อองค์ประกอบต่อการพัฒนาศักยภาพ

การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

	 2.	 เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	

	 3.	 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

วิธีกำรน�ำเดินกำรวิจัย 

	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ	 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ	แบบสัมภาษณ์

ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก	และมีกระบวนการด�าเนินการดังนี้

 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)

	 การวิจัยเชิงคุณภาพในครัง้นีเ้ป็นการสมัภาษณ์เชิงลกึ(	In-depth	Interview)	ผู้วจัิยได้ก�าหนด

ประชากร	 คือ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสมุทรสาคร	 โดยคัดเลือกผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	 หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย	 แบบ

เจาะจงเพื่อเป็น	 กลุ่มตัวอย่าง	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informant)	 โดยจ�าแนกออกเป็น	 4	 กลุ่ม	

รวมจ�านวนทั้งหมด	23	คน	ดังนี้

	 	 1.1	ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบาย	 การวางแผน

การบริหารจัดการ	 การก�ากับดูแลและรับผิดชอบ	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของ

จังหวัดสมุทรสาคร	จ�านวน	9	คน

	 	 1.2	ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และการบรกิารของจงัหวดัสมทุรสาครทีม่บีทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	การลงทนุ	การค้า	การบรกิาร	

การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ	การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว	และอื่น	ๆ	ที่มีความส�าคัญ

ต่อการส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	จ�านวน	8	คน
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	 	 1.3	ผู้แทนจากภาคประชาชน	ที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

ซ่ึงเป็นผู้	 น�าชุมชนหรือตัวแทนชุมชนท้องถ่ินที่มีส่วนร่วมในการคิด	 การริเริ่ม	 การส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ปราชญ์ชาวบ้านต่อการบริการและการจัดการท่องเที่ยว	ตลอดจนการ	พัฒนา	ฟื้นฟู	ส่งเสริม	

และอนุรักษ์ทรัพยากร	 การท่องเที่ยวมรดก	 ภูมิปัญญาและสิ่งล�้าค่าในชุมชนท้องถิ่น	 ที่มีความส�าคัญ

ต่อการส่งเสริมศักยภาพทาง	การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	จ�านวน	3	คน

	 	 1.4	ผู้แทนจากภาควิชาการ	 ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและมีความเช่ียวชาญ

ด้านการ	ท่องเที่ยว	ด้านการตลาดท่องเที่ยว	ด้านการท่องเที่ยวชุมชนจ�านวน	3	คน

 2. เครื่องมือในกำรวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้	คือ	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	

แบบกึ่งมีโครงสร้าง	 (Semi-Structure)	 เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยเนื้อหา

การสัมภาษณ์มีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้	

	 	 2.1	องค์ประกอบศักยภาพการท่องเที่ยว	 6	 A’s	 ประกอบด้วย	 1)	 Attraction	 คือ

ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว	2)	Accessibility	คือ	ด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	

3)	 Amenities	 คือ	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว	 4)	 Ancillary	 Service	 คือ

ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	 5)	 Accommodation	 คือ	 ด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยวและ	

6)	Activities	คือ	ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว	

	 	 2.2	จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	 ของการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสาคร

	 	 2.3	การจัดการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	 ด้วย	 7P’s	 ประกอบด้วย

1)	 ด้านผลิตภัณฑ์	 2)	 ด้านราคา	 3)	 ด้านช่องทางการจ�าหน่าย	 4)	 ด้านบุคคล	 5)	 ด้านการส่งเสริม

6)	ด้านกายภาพและการน�าเสนอ	และ	7)	ด้านกระบวนการ

 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แหล่งข้อมูล	 2	 ประเภท	 คือ	 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	Data)

เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการสังเกตทั่วไป และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)

แบบกึ่งมีโครงสร้าง	(Semi-Structure)	และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	Data)	เป็นการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นจากแนวคิด	 ทฤษฎี	 เอกสาร	 บทความวิชาการ	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้เพื่อใช้

ก�าหนดแนวทางการวิจัย	 อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจ	 และสามารถน�าไปสู่แนวทาง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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	 4.	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง

คุณภาพทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 (Content	 Analysis).

จัดกลุ่มและล�าดับความส�าคัญของเนื้อหา	 วิเคราะห์	 จ�าแนกและสรุปประเด็นส�าคัญ	 (เอ้ือมพร

หลินเจริญ,	2554,	น.	17-29	)	

 5. กำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล

	 การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า	(Triangulation)	โดยการตรวจสอบมี	4	ด้าน	(สุภางค์	จันทวานิช,	2556,	น.	43)	ซึ่ง	ผู้วิจัย

น�ามาใช้	 3	ด้าน	ดังนี้	 1)	 ด้านข้อมูล	 (Data	Triangulation)	 เป็นการตรวจสอบข้อมูลด้านสถานที่	

ด้าน	 เวลา	 และด้านบุคคล	 เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลจากสถานที่ที่แตกต่างกันจะให้ข้อมูลที่เหมือนกัน	

หรือไม	่ หากผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลจะเหมือนกันหรือไม	่ และในเวลาที่ต่างกันข้อมูลจะ	 เหมือนกัน

หรือไม่	 2)	 ด้านผู้ศึกษาวิจัย	 (Investigator	 Triangulation)	 เป็นการตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่	 ละคน

จะได้ข้อมูลต่างกันอย่างไร	โดยการเปลี่ยนตัวผู้เก็บข้อมูล	แต่ก�าหนดให้เก็บข้อมูลเรื่องเดียวกัน	และ	

3)	ด้านทฤษฎี	(Theory	Triangulation)	เป็นการตรวจสอบว่าหากผู้วิจัยใช้แนวคิด	ทฤษฎีที่ต่างจาก

เดิม	จะท�าให้การตีความหมายข้อมูลแตกต่างมากน้อยเพียงใด

ผลกำรวิจัย

	 จากการวิจัยเรือ่ง	แนวทางการพฒันาศักยภาพท่องเทีย่วของจงัหวดัสมทุรสาคร	ผู้วจัิยสรปุผล

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ได้ดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัย

ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง	 (Semi-structure)	 เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	

Interview)	กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	(Key	Information)	ทั้ง	4	กลุ่ม	สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

	 1.1	 การศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

	 	 1.1.1	ด้านแหล่งท่องเที่ยว	ผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	4	กลุ่มมีความเห็นว่า	จังหวัด

สมุทรสาครมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลายประเภท	 ประกอบไปด้วย	 1)	 ด้านโบราณ

สถาน	 ได้แก่	 ศาลพันท้ายนรสิงห์	 ศาลเจ้าแม่กวนอิม	 ศาลาพระสมุทร	 2)	 ด้านวัฒนธรรม	 วิถีชีวิต

ได้แก่	หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี	ท่องเที่ยวชุมชนดูวาฬบรูด้า	3)	ด้านบริการพบว่ามีร้านอาหารทะเล

ทีม่ช่ืีอเสยีง	4)	ด้านเทศกาลประเพณีท้องถ่ิน	เช่น	เทศกาลกนิเจ	เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมทุรสาคร	

และ	5)	ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ได้แก่	การท่องเที่ยวสวนกล้วยไม้	สวนมะพร้าว	
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	 	 1.1.2	ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว	ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า	การเดินทางท่องเที่ยว

จากกรุงเทพฯ	มายังจังหวัดหวัดสมุทรสาครมีการเดินทางที่สะดวกสบาย	เนื่องจากมีการเปิดให้บริการ

ด้านการขนส่งทั้งรถตู้	 รถโดยสารประจ�าทาง	 รถแท็กซ่ี	 และรถไฟ	 ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ไม่นาน	แต่ระบบการคมนาคมขนส่งภายในตัวเมอืงไปยงัแหล่งท่องเทีย่วยงัไม่ค่อยมคีวามเช่ือมโยงกนั	

ความถี่ในการเดินรถโดยสารประจ�าทางต้องใช้เวลานาน	 ถนนรองหรือถนนที่จะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

แคบ	การจราจรค่อนข้างแออัด	ถนนแคบ	และสภาพถนนบางแห่งช�ารดุ	นอกจากนีน้กัท่องเทีย่วสามารถ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	

	 	 1.1.3	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคเอกชน	 ภาค

ประชาชน	 และนักวิชาการ	 มีความเห็นตรงกันว่า	 จังหวัดสมุทรสาครมีแต่ธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก

บางส่วนเป็นประเภทโฮมสเตย์	 และมีจ�านวนไม่เพียงพอ	 รวมถึงป้ายแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดยังไม่เพียงพอเช่นกัน	 ส่วนการบริการของร้านอาหาร	 บริการรถเช่าน�าเที่ยว	 บริการร้านของ

ที่ระลึกมีจ�านวนเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว	 ซ่ึงแตกต่างจากความคิดเห็นจากภาครัฐที่เห็นว่าสิ่งอ�านวย

ความสะดวกมีครบและเพียงพอยกเว้นด้านที่พักแรม

	 	 1.1.4	ด้านการบริการเบ็ดเตล็ด	 ผู้วิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักจากภาคเอกชนเห็นว่า

บริการเบ็ดเตล็ดในจังหวัดสมุทรสาครมีไม่เพียงพอ	 อาทิเช่น	 ศูนย์ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ตู้เอทีเอ็ม	และโรงพยาบาล	เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครและจ�านวนนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	 ซ่ึงแตกต่างจากภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และนักวิชาการที่มี

ความเห็นว่าบริการเบ็ดเตล็ดมีจ�านวนเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว

	 	 1.1.5	ด้านที่พักแรม	พบว่าสถานที่พักแรมภายในจังหวัดสมุทรสาครมีให้เลือกใช้บริการ

น้อยราย	ไม่เพียงพอ	แต่ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	 ไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่ให้บริการ	โดยส่วน

มากสถานที่พักแรมจะเป็นลักษณะของโฮมสเตย์	

	 	 1.1.6	ด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว	 มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่น	 คือ	 ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนชาวเล	 และวิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีที่

นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการท�าเครื่องเบญจรงค์ด้วยตนเองได้	 มีการชมผลไม้	 ได้แก่	

สวนแก้วมงักร	สวนแคนตาลปู	สวนกล้วยไม้	การรบัประทานอาหารทะเล	การท�าสปาเกลอื	การท�าไข่เค็ม

ที่หมู่บ้านลางจันทร์	 และยังมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ได้แก่	 การไหว้พระขอพร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์	นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี	ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเช้าไป

เย็นกลับ	(One	day	Trip)
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	 1.2	 ผลการวิเคราะห์	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพ

การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness)

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลใกล้ 1. การคมนาคมขนส่งทางการท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ จากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่เชื่อมโยง

2. เป็นแหล่งอาหารทะเล	ราคาไม่แพง ใช้ระยะเวลานาน

อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ 2. สภาพถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแคบ

3. มีงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์ 3. ขาดป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอ

4. มีแหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวประมงที่ และชัดเจน

คงรักษาวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิม 4. ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว

5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียง	 ที่ต่อเนื่องและหลากหลาย

6. มีวัดที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวศรัทธา 5. ศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอ

6. ไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่ไว้รองรับบริการนักท่องเที่ยว

7. ขาดบุคลากรในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

1. รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการ 1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ	และทางน�้า

ท่องเที่ยว 2. งบประมาณในการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่

2. การเป็นเมืองอุตสาหกรรม เพียงพอ

3. ภาคเอกชนมีแนวโน้มลงทุนสร้าง 3.. บุคลากรทางการท่องเที่ยวขาดทักษะด้าน

สถานที่พักแรมเพิ่มขึ้น ภาษาต่างประเทศ

4. จังหวัดสมุทรสาครมีนโยบายสร้าง 5. สภาวะเศรษฐกิจระดับมหภาคตกต�่า

จังหวัดให้เป็น	Hub	of	Seafood 6. มีภาพลักษณ์เป็นเมืองที่มีแรงงานต่างด้าวที่เข้า

5. มีการลงทุนเพื่อพัฒนาให้เกิด มาท�างานโดยผิดกฎหมายท�าให้นักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น กังวลด้านความปลอดภัย

6. ขาดความร่วมมือในการวางแผนและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และ

ชุมชน
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 วตัถปุระสงค์ข้อที ่2	ผลการศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาตลาดการท่องเทีย่วจังหวดัสมทุรสาคร	

ผู้วิจัยสรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	4	กลุ่ม	ในประเด็นต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	 พบว่ามีจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	 ได้แก่	 แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน	ประวัติศาสตร์	 เครื่องเบญจรงค์	

วัด	สวน	กล้วยไม้	จุดชมวิวปลาโลมา	อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเล	รวมถึง

วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงแบบดั้งเดิม

	 2.	 ด้านราคาค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	 ของฝากรวมไปถึงค่าจอดรถ

ภายในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสม

	 3.	 ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลได้	 ประกอบไปด้วย	 สื่อท้องถิ่น	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจ�าจังหวัด	 ระบบ

อินเทอร์เนต็	ผ่านทางเวบ็ไซต์ของจงัหวดัสมทุรสาคร	กรมประชาสมัพนัธ์จังหวัด	เว็บไซต์การท่องเทีย่ว

และกีฬาแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	เพจของแหล่งท่องเที่ยว

	 4.	 ด้านการส่งเสรมิการตลาดทางด้านการท่องเทีย่วของจงัหวัดสมทุรสาครสามารถท�าได้ด้วย

วิธี	Media	One	Click	การเชิญชวนสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้วน�าไปประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวผ่านสื่อประเภทต่าง	ๆ	เช่น	ทีวี	อินเทอร์เน็ต	วิทยุ	สื่อหนังสือพิมพ์	การส่งเสริมการจัด

กิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นให้มีช่ือเสียงระดับประเทศเช่น	 เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร	

ตลอดจนการร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้จากภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคการศึกษาสร้างแบรนด์ให้กับสนิค้า

เพือ่ออกบธูจัดจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ของชุมชนและพฒันาผลติภัณฑ์ของชุมชนเพือ่ส่งออกไปต่างประเทศ

	 5.	 ด้านบคุลากรทางด้านการท่องเท่ียวของจังหวดัสมทุรสาคร	พบว่าผู้คนในจังหวดัสมทุรสาคร

มีน�้าใจ	 ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว	 ซ่ึงควรได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ประจ�าแหล่งท่องเที่ยว	 และเพิ่มทักษะด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว	 รวมถึงทักษะด้านภาษา

ต่างประเทศ

	 6.	 ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาครมีความโดดเด่น

ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 ส่วนด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวยังมีน้อย	

แหล่งท่องเท่ียวประสบปัญหาเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 เช่น	 ปัญหาขยะ	 น�้าเน่าเสีย	 ส่งผลท�าให้

ทัศนียภาพทางการท่องเที่ยวไม่ค่อยสวยงามเท่าที่ควรจะเป็น	แต่ในขณะเดียวกันขณะนี้ก็มีหน่วยงาน

เข้ามาดูแลปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังมีอุปสรรคด้านงบประมาณที่จะมาสนับสนุนในการด�าเนินงาน
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	 7.	 จังหวัดสมุทรสาครมีกระบวนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาคร	

โดยการน�าเอาเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	มาใช้ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว	มกีารให้บรกิาร	

Wifi	 บริการนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 มีการจัดท�าคู่มือการท่องเที่ยวของจังหวัด

ส่วนการควบคุม	การประเมินแหล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวและกีฬา

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	

	 ผู้วิจัยได้จัดท�าแนวทางการพฒันาศักยภาพการท่องเทีย่วของจังหวัดสมทุรสาคร	โดยแบ่งออก

เป็น	2	ส่วน	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 เชิงนโยบาย

	 	 1.1	 นโยบายการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร	 ได้แก่	 ด้าน

อาหารพืน้เมอืงทีม่รีสชาติดี	ของฝากของทีร่ะลกึมคีวามน่าสนใจและมเีอกลกัษณ์	ด้านเทศกาล	ประเพณี	

มหกรรม	กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ	ที่พักแรมให้มีคุณภาพ

	 	 1.2	 นโยบายจัดฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว	 เพื่อยกระดับคุณภาพการให้

บริการทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร

	 	 1.3	 นโยบายส่งเสรมิอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวทางด้านประวัติศาสตร์	วฒันธรรม	และ

วิถีชีวิตชาวเล	และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วม

	 	 1.4	 นโยบายพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในทุกแหล่งท่องเที่ยว

	 	 1.5	 นโยบายส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 เชื่อถือได้

โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�าการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์	 โซเชียลมิเดียต่าง	 ๆ

เช่น	โทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์	การจัดบูธน�าเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยว	ภายใต้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

	 	 1.6	 นโยบายยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้สามารถมีทักษะใน

การสื่อสารภาษาต่างประเทศ	และมีทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ

	 2.	 เชิงปฏิบัติการ

	 	 2.1	 การปฏิบัติการเชิงรุก

	 	 	 2.1.1	ส่งเสริมการตลาดด้านอาหารทะเลริมชายทะเลใกล้กรุงเทพฯยกระดับ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน	ส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเชิงอนุรักษ์

	 	 	 2.1.2	สร้างเส้นทางท่องเที่ยวสวนผลไม้และสวนกล้วยไม้

	 	 	 2.1.3	ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนด้านที่พักแรมระดับ	 4-5	 ดาว

ในพื้นที่
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	 	 	 2.1.4	ส่งเสรมิการท่องเทีย่วปลอดภัย	อ่ิมกาย	อบอุ่นใจเมือ่มาสมทุรสาคร	เพือ่สร้าง

ความมั่นใจและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในมุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว

	 	 2.2	 กลยุทธ์เชิงแก้ไข

	 	 	 2.2.1	ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบและ

ต่อเนื่อง

	 	 	 2.2.2	ส่งเสรมิและผลกัดันการพฒันาการท่องเทีย่วแบบมส่ีวนร่วมแบบเครอืข่ายภาคี

	 	 	 2.2.3	ปรับปรุง	 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 วิถีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม	เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน

	 	 	 2.2.4	ยกระดับคุณภาพการบริการทางการท่องเที่ยวส�าหรับบุคลากรที่ให้บริการใน

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 	 	 2.2.5	จัดระเบยีบการขึน้ทะเบียนแรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในจังหวัดสมทุรสาคร	

	 	 2.3	 กลยุทธ์เชิงรับ

	 	 	 2.3.1	ประชุมเพื่อหาแนวทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ที่ดี

	 	 	 2.3.2	ปลูกจิตส�านึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นและแรงงานต่างด้าว

ที่เข้ามาท�างานในจังหวัดสมุทรสาคร

	 	 	 2.3.3	ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกลุ่มคลัสเตอร์

	 	 2.4	 กลยุทธ์เชิงป้องกัน

	 	 	 2.4.1	ส่งเสรมิและปลกูจิตส�านกึในการอนรุกัษ์วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน

	 	 	 2.4.2	ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสมดุล	ภายใต้อัตลักษณ์ท้องถิ่นวิถีไทย

อภิปรำยผล

	 จากการศึกษาผู้วิจัยขออภิปรายตามวัตถุประสงค์ดังนี้	 1)	 จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพทาง

การท่องเที่ยวโดยพบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย	 มีจุดเด่นในด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์	

วฒันธรรม	วถีิชีวติชาวเล	การท่องเทีย่วเชิงเกษตร	และการท่องเทีย่วเชิงอาหารทะเล	เป็นต้น	สอดคล้อง

กับวีณา	ซุ้มบัณฑิต	(2549,	น.122)	ที่ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

เพือ่การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์อย่างย่ังยนื	กรณีศึกษา	:	จังหวดัสมทุรสาคร	ผลการวิจัยพบว่า	

จังหวัดสมุทรสาครมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจและหลากหลาย	 เช่น	 ศาลพันท้ายนรสิงห์

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	 กิจกรรมล่องเรือชมปากอ่าวไทย	 ตลอดจนมีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต

ของชุมชนชาวประมง	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับรุง่ราตร	ีอ้ึงเจรญิ	(2559,	น.133-148)	ทีท่�าการศึกษา
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วิจัยเรื่อง	 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรสาคร	 ผลการวิจัยพบว่า

นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและความพึงพอใจต่อ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในระดับมาก	 แต่ในขณะที่ศักยภาพด้านองค์ประกอบทางด้านการท่องเที่ยว

กลับพบว่า	 ยังขาดศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของสิ่งอ�านวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวด้านป้ายแนะน�าสถานที่	 ป้ายสื่อความหมาย	 ศูนย์รับแจ้งเหตุ	 เป็นต้น	 และการให้

บริการด้านเบ็ดเตล็ด	 ได้แก่	 ศูนย์รับแจ้งเหตุ	 มีไม่เพียงพอ	 สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบ

การท่องเที่ยว	6	A’s	ของ	Pelaso	(2012)	ได้กล่าวว่า	การที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้นควรค�านึงถึง

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว	

	 ส่วนด้านยุทธศาสตร์เพื่อการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ

ทางการท่องเที่ยว	คือ	การท่องเที่ยวดูวาฬบรูด้า	ป่าชายเลน	ศาลพันท้ายนรสิงห์	ดูวิถีชีวิตชาวประมง	

กินอาหารทะเล	 ท่องเที่ยวสวนผลไม้และกล้วยไม้	 ท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านเบญจรงค์	 ราคาค่าเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	 ของฝากรวมไปถึงค่าจอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

สมุทรสาครมีความเหมาะสม	 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว

สามารถติดต่อสอบถามข้อมลูได้	ประกอบไปด้วย	ช่องทางออนไลน์ในระบบเว็บไซต์ของการท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย	เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส�านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม	เฟซบุ๊ก	

เว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสาคร	 เป็นต้น	 การส่งเสริมการตลาดทางด้านการท่องเที่ยวส่วนมากมีการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	ส่วนด้านบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอ	

และยังขาดทักษะด้านการให้บริการและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	 สอดคล้องแนวคิดเกี่ยวกับ

กลยทุธ์การตลาดส�าหรบัธรุกจิบรกิารของศิรวิรรณ	เสรรีตัน์	(2541,	น.	61)	ทีก่ล่าวว่า	การตลาดส�าหรบั

ธุรกิจบริการ	 จะต้องอาศัยบุคคล	ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก	การฝึกอบรม	การจูงใจ	 เพื่อให้สามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่ง	 ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว

ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม	 สอดคล้องกับแนวคิด

พฤติกรรมนกัท่องเทีย่ว	ของรววีรรณ	โปรยรุง่โรจน์	(2558,	น.	29)	ทีก่ล่าวว่า	สิง่จูงใจทางด้านกายภาพ

เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากความต้องการพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจให้สดช่ืน	 รักษาบ�ารุงสุขภาพ

เช่น	 การอาบน�้าแร่	 การร่วมกิจกรรมกีฬา	 และด้านกระบวนการในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาคร	 มี	 การน�าเอาเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 มาใช้ในการ

บริหารในแหล่งท่องเที่ยว	เช่น	สแกน	QR	Code	รับข้อมูลทางการท่องเที่ยว	ไม่มีการควบคุม	ดูแล	

และประเมินผลในแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน	สอดคล้องกับ	Nicola	J	Palmer	and	A	Mohammed	

(2014)	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	คุณค่าในทรัพยากรวัฒนธรรมและธรรมชาติ	เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
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แบบวฒันธรรมเชิงนเิวศ	กรนี	เมาเท่น	ของลเิบีย	พบว่า	ผลสมัฤทธิข์องการพฒันาการท่องเทีย่วต้องมี

การบ่งช้ีและประเมินแหล่งท่องเที่ยว	 และให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาด้านศักยภาพของพื้นที่ด้วย

การใช้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ	 ดังเช่น	 ชุมชนพันท้ายนรสิงห์	 ชุมชน

บางหญ้าแพรก	ชุมชนมหาชัย	–	ท่าฉลอม	ควรมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม	และ

ภาครฐัควรมกีารจัดฝึกอบรมและส่งเสรมิสนบัสนนุให้ในด้านการพฒันาฝึกทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ	

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 การบริหารจัดการโดยชุมชนที่ให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ได้ด้วย

ตนเอง	ส่งเสริมให้คนในชุมชนมองเห็นคุณค่าของท้องถิ่นของต้น	และส่งเสริมด้านการสร้าง	แบรนด์

ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์	ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่	

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร	 ในมิติการท่องเที่ยว

ชุมชน

	 2.	 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวเพื่อรองรับทางด้าน

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 3.	 ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบยั่งยืนของจังหวัด

สมุทรสาคร
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