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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพี่อศึกษาปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสงคราม  2) เพี่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่อง
เที่ยวท่ีย่ังยืนแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสงคราม  3) เพี่อวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการของ
จังหวัดสมุทรสงคราม  จากสภาพแวดล้อมภายในที่มีความส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาจังหวัด
ขาดแผนยุทธศาสตร์การตลาดออนไลน์ของธุรกิจ  ส่วนปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ความส�าคญัมากทีส่ดุ ได้แก่ ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเล  มมีลพิษทางน�า้ และปัญหาน�า้ทะเล
รุกพื้นที่น�้าจืด 2) ผลการศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการของ
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่
มากที่สุด 3) ผู้วิจัยขอน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน
ในจงัหวดัสมทุรสงคราม ดงันี ้ วสิยัทศัน์เพือ่พฒันาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนในจงัหวัดสมุทรสงคราม  
คือ  จังหวัดสมุทรสงครามจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติ Low Carbon  สัมผัสวิถีชาวสวน  
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างแบรนด์ท่องเท่ียว Slowlife วิถีพุทธ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม 
ท้องถิน่พฒันาจิตใจ  และสร้างแบรนด์ท่องเทีย่วเกษตรปลอดสารพษิ ชิมอาหารทะเลเพือ่สขุภาพ  
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามแนวคิดวิสัยทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจ 
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Integrated Strategic Plan for Sustainable Tourism 
Development in Samutsongkhram Province

Jutatip  Junead

Abstract
 The objectives of this research were to (1) study the problem of sustainable tourism 
development of Sumut Songkhram Province, (2) seek the potential for developing sustainable 
tourism of Samut Songkhram Province, and (3) develop a strategic plan for sustainable 
tourism development of Samut Sngkhram Province. 
 The results of this study showed that the most important internal environment of 
sustainable tourism development of Sumut Songkhram Province was the lack of online 
marketing strategy of business sectors, while the important external environmental problems 
were the problem of coastal erosion, marine pollution, and the encroachment of sea water 
into the freshwater. With regard to the study on the problem of sustainable tourism 
development of Sumut Songkhram Province, research findings supported that this province 
has  good tourism resources. Next, the researcher proposed a strategic plan for developing 
a sustainable tourism model for Samut Songkhram Province. Such strategic plan aimed to 
build natural tourism images in terms of Low Carbon, give an exposure to traditional ways 
of life of the local gardeners for environmental preservation, develop the so-called “slow 
life in the way of Buddhists” for cultural conservation and mental development and also 
devise a tourism brand of organic farming for economic development, and  income 
distribution to the local community.
 According to the sustainable tourism vision, a sustainable tourism development 
strategy contributed to the local economy and promoted income distribution to the 
communities. Additionally, it also enabled social integration, cultural preservation, and 
mental development.  
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บทน�า
 ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว จากสถิติจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย พบว่า มอีตัราเพิม่ขึน้ทกุปี โดยในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมามจี�านวนนกัท่องเท่ียวรวมท่ี 29,881,091 
คน ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศถึง 2.23 ล้านล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว. 2558 : 2) ท�าให้อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีขับเคลือ่นเศรษฐกจิและน�าเงนิตราต่างประเทศเข้ามาพฒันาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่น�ารายได้หลักเข้าสู่ประเทศมากที่สุดก็จริง จากอดีต
ที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าการด�าเนินการที่มุ่งเน้นแต่การหาประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
เพียงด้านเดียว โดยมองข้ามมิติด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาด้านจิตใจ เป็นการบริหารจัดการที่ขาด
การบูรณาการบริบทด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาพรวมอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจึงมี
ความจ�าเป็นในการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการอย่างยั่งยืน และให้การพัฒนาเป็นไปถูกทิศทาง เรา
จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ทรพัยากรทีเ่หนือคูแ่ข่ง 
ปรบัเปล่ียนจุดอ่อนให้เป็นจดุแขง็ สร้างวกิฤตให้เป็นโอกาส เพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื และ
เป็นเข็มทิศน�าทางให้สามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
 แนวคิดด้านการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารการพัฒนาเริ่มต้นจากในสหรัฐอเมริกา (ติน 
ปรัชญพฤทธิ์. 2551 : 13) ในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกลิน รูสเวลต์ ได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนา
บริเวณลุ่มน�้าในหุบเขาเทนเนสซี TVA (Tennessee Valley Authority) มีการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความส�าเร็จอย่างเกินคาด จึงเรียกการบริหารรูปแบบนี้ว่าการบริหาร
การพัฒนาในเวลาต่อมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น�าแนวทางการบริหารการพัฒนาของ TVA มาช่วย
เหลือประเทศต่าง ๆ ในยุโรปท่ีเป็นพันธมิตรหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยก�าหนดเป็นแผนมาร์เชลล์ 
(Marshall Plan) ขึ้น (เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. 2556 : 19) ได้มีการน�าแผนนี้ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งปรากฏว่า ได้
ผลอย่างน่าพึงพอใจ จนท�าให้มีนักพัฒนาจากทั่วโลกในการน�าองค์ความรู้นี้ไปเผยแพร่ขยายผลในประเทศ
ก�าลังพัฒนาต่าง ๆ เช่น แอฟริกา เอเซีย ลาตินอเมริกา เป็นต้น ในประเทศไทยนั้น ได้ริเริ่มมีการวางแผน
เพื่อพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2504 - 2559 รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ มีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 จากทีไ่ด้กล่าวมาจะเหน็ถงึความส�าคัญและความจ�าเป็นในการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์เพือ่พฒันาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยต้องจัดท�าเป็นแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตามกระบวนการ โดยเริ่มจากการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ การมีเป้าหมายของการพัฒนาที่ชัดเจน วิธีการด�าเนินการ หรือแนวทางท่ีจะน�าไปสู่การบรรลุผล 
การได้รับฉันทานุมัติ จากการประชุม ระดมความคิด เป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
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นโยบายรัฐบาลและแผนชาติ ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดท�าแผนปฏิบัตกิารที่มีประสิทธิภาพตอ่ไป (เมตต์ เมตต์กา
รุณจิต. 2556 : 114) 
 โดยในปี พ.ศ. 2558 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทุก
ภมูภิาค ได้แก่ โครงการ “เมอืงต้องห้าม...พลาด” ตามแนวคดิปีท่องเทีย่ววถิไีทย โดยได้คดัเลอืก 12 จงัหวดั
ทางเลอืกจาก 5 ภมูภิาคทัว่ประเทศ ตามแนวนโยบายเชงิกลยทุธ์ด้านการตลาด เพือ่ขยายฐานการท่องเทีย่ว 
จากจังหวัดหลักที่มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเป็นจ�านวนมากอยู่แล้ว เชื่อมโยงท่องเที่ยวไปยัง
จังหวัดทางเลือกทั้ง 12 จังหวัด ที่มีศักยภาพ มีจุดเด่น ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลป
วฒันธรรม และมคีวามพร้อมในการรองรบันกัท่องเทีย่ว (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 2558 : ออนไลน์) 
และหนึ่งใน 12 จังหวัดที่ได้รับการคัดสรรว่า มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวิถีชีวิต 
ตลอดจนศิลปและวัฒนธรรม อีกท้ังท่ีตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิใกล้ที่สุดในบรรดา 12 
จังหวัด นั่นก็คือ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จังหวัดสมุทรสงครามได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) แต่มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็น
ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม
งานยทุธศาสตร์จงัหวดัสมทุรสงคราม. 2558 : ออนไลน์) ดงัน้ันเมือ่เทยีบกบัการรองรบัการท่องเท่ียวภายใน
จังหวัดแล้ว ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการกระท�าของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ก็คือ ความ
เสือ่มโทรมและความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนกับทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรทางธรรมชาติ 
ทรพัยากรทางวัฒนธรรม ประเพณ ีและแหล่งท่องเทีย่วทางประวัตศิาสตร์ โบราณวัตถตุ่าง ๆ  ทีผ่่านมานัน้ 
ทางจังหวัดเน้นการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์โดยมุ่งหวังให้เกิดรายได้แต่ขาดการ
พิจารณาถึงมิติด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนมิติทางด้านจิตใจ 
และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีในการอนรุกัษ์ ดแูล และการจดัการพืน้ทีอ่ย่างเป็นธรรม ฉะน้ัน
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์แบบ
บูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และนักท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันระดมความคิดเห็นและหาแนวทาง
ร่วมกันเพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของจังหวัด
สมุทรสงครามต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพี่อศึกษาปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสงคราม
 2. เพีอ่ศกึษาศกัยภาพของการพฒันาการท่องเทีย่วท่ียัง่ยนืแบบบรูณาการของจงัหวดัสมุทรสงคราม
 3. เพีอ่วางแผนยุทธศาสตร์แบบบรูณาการเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยืนในจงัหวัดสมทุรสงคราม

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) ใช้วิธีการวิจัยแบบ
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ผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ 
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพือ่ศกึษาปัญหาและศกัยภาพของการพฒันาการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืแบบบรูณาการของจงัหวดัสมทุรสงคราม 
ตลอดจนสร้างแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยดังนี้
 1. เครื่องมือและวิธีการด�าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
  1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นหรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) เป็นการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทราบแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงประเด็นในการวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม
  1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) 
   1.2.1 ผู้วิจัยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อท�าการศึกษาชุมชน 
   1.2.2 การเกบ็ข้อมลูเชงิคณุภาพจากกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(Indepth Interview) โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการในพื้นที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory action research : PAR) โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key 
Informants) รวมจ�านวน 25 ราย (McMillan & Suhumacher. 1997 : 534) เพ่ือแสดงความคิดเห็น
ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงคราม
  1.3 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จัด
ความส�าคัญ จัดกลุ่มของเน้ือหา รวมถึงการวิเคราะห์ จ�าแนก และสรุปประเด็นส�าคัญ (เอื้อมพร หลิน
เจริญ. 2554 : 17-29)
  1.4 การตรวจสอบข้อมลู ผูว้จิยัใช้การตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (triangulation) โดยการ 
ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล
  1.5 น�าข้อมลูทัง้หมดมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนโยบาย งานวิจัย และเอกสารท่ีเกีย่วข้อง
กับปัญหาและศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เครื่องมือและวิธีการด�าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ
  2.1 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามการวิจัยเชิงปริมาณจากผลของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ 
  2.2 น�าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหา 
  2.3 ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของค�าถามกับระดับ
ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ของชุมชน (IOC) จากนั้นจะน�าข้อมูลที่ได้มาค�านวณ แล้วปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของของผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน
  2.4 ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามไปท�าการทดสอบกบักลุม่คน 30 คน เพือ่น�าค�าตอบมาหาความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามเช่นเดียวกับการทดสอบการเก็บข้อมูลจริงโดยวิธีวัดความ
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สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbrash’s 
alpha coefficient) (สุวิมล ติรกานันท์. 2550 : 146)
  2.5. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) 
   ผู้วิจัยลงพื้นที่ในอ�าเภออัมพวา อ�าเภอเมือง และอ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพื่อส�ารวจข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่มีประชากรที่ต้องท�าการศึกษาเป็นจ�านวนมาก ผู้วิจัย
จึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง และพื้นที่โดยใช้ตารางส�าเร็จของ Taro 
Yamane (ปัญญา ธีระวิทยเลิศ. 2545: 29) จากพื้นที่ได้ก�าหนดโดยวิธีเจาะจง ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 
±5% และมีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังสมการ จ�านวน 400 คน จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้า (Quota sampling) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มในสัดส่วนร้อยละ 25 ได้ดังนี ้
   - ภาครฐั ผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องกับการพฒันาการท่องเทีย่วและการวางแผนยทุธศาสตร์จงัหวดั 
ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 100 คน
   - ภาคเอกชน การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 100 คน
   - ภาคประชาชน ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จ�านวน 100 
คน
   - นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยท�าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จ�านวน 100 คน
  2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
    2.6.1 รวบรวมแบบสอบถาม มาท�าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่อ�าเภอเมือง อ�าเภออัมพวา และอ�าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 
   2.6.2 บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป
โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical package for social sciences) 
   2.6.3 น�าผลการวเิคราะห์ดงักล่าว มาจัดท�าแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการอย่างย่ังยืน
ของจังหวัดสมทุรสงคราม และอภปิรายผล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี ่(Frequency) และแสดงผลออกมาเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายข้อมูลระดับความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการวิจัย 
 1. ปัญหาของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสงคราม ผลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมกลุ่มย่อยของทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปได้ดังนี้
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ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายใน ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางทะเล แม่น�้า 
ล�าคลอง มีปัญหามลภาวะทางน�้า
2. ขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาค
ส่วนภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
3. ขาดแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ขาดการสนบัสนนุส่งเสรมิในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ ผูป้ระกอบการรายย่อย (SMEs) ในภาคการท่อง
เที่ยว
5. การจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนเป็นอ�านาจของ
กลุ่มคนจ�านวนน้อย ขาดการกระจายรายได้
6. จังหวัดสมุทรสงครามขาดแผนยุทธศาสตร์การ
ตลาดออนไลน์ของธุรกิจท่องเที่ยว

1. แหล่งท่องเที่ยวของประเทศคู่แข่งบริเวณใกล้
เคียงมีศักยภาพสูงขึ้น
2. เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวมอยู่ในช่วงขาลง
3. ภาครัฐสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการพัฒนา
4. มกีารกดัเซาะชายฝ่ังทะเล มมีลพษิทางน�า้ และ
ปัญหาน�้าทะเลรุกพื้นที่น�้าจืด
5. ประชาคมโลกมีปัญหาการเมือง การก่อการ
ร้าย การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ และโรค
ระบาด
6. มีมลภาวะทางน�้าจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น 
ปัญหาน�้าเน่าเสียของแม่น�้าแม่กลองจากการ
ปล่อยน�้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดต้นน�้า

 2. ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อศักยภาพของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการของจังหวัดสมุทรสงครามโดยภาพรวม สามารถสรุปได้ดังนี้
 

ศักยภาพ X SD ระดับ

ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่ 4.00 0.578 มาก

ด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 3.69 0.633 มาก

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.82 0.661 มาก

ด้านกิจกรรม การเรียนรู้และการปลูกจิตส�านึก 3.79 0.690 มาก

รวม 3.82 0.640 มาก

 ผู้วิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย่ังยืนแบบบูรณาการ
ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว 
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น โดยรวม เท่ากับ 3.82 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก โดยให้ความเห็นว่าศักยภาพ 
ด้านทรัพยากรท่องเท่ียวของพื้นท่ี มีความส�าคัญเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 
4.00 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้มี
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ส่วนเกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.82 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก ศักยภาพด้านกิจกรรม 
การเรียนรู้และการปลูกจิตส�านึก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.79 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก 
และศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรอย่างย่ังยืน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.69 ซึ่งจัด
อยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ
 3. แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้

วิสัยทัศน์ จังหวัดสมุทรสงครามจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติ Low Carbon  สัมผัสวิถีชาวสวน  
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สร้างแบรนด์ท่องเที่ยว Slowlife  วิถีพุทธ  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนาจิตใจ  

และสร้างแบรนด์ท่องเทีย่วเกษตรปลอดสารพษิ ชมิอาหารทะเลเพือ่สขุภาพ  เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและกระจายรายได้สูช่มุชน

1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ

อนุรักษ์วัฒนธรรม 

และพัฒนาจิตใจ

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการ 

ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

และพัฒนาจิตใจ

3. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

และกระจายรายได้สู่ชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา

สังคมแบบบูรณาการ

อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาจิตใจ 
ปลูกจิตส�านึก 

โครงการที ่1 อบรมเพือ่ปลกูจติ
ส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

โครงการที ่2 อบรมการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

โครงการที่ 3 สร้างคู ่มือและ
อบรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยววิถี
ชาวสวน  

โครงการที่ 4  อบรมวิถีพุทธ  
สมัมาอาชวีะ  เศรษฐกจิแบบพอ
เพียงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

โครงการที่ 5  อบรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ 

กลยทุธ์ท่ี 2.1  การใช้ประโยชน์
พื้นท่ี (Land Use) เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว

โครงการที่ 1  อนุรักษ์และฟื้นฟู
สวนผลไม้และป่าชายเลนของ
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการที่ 2  โครงการคืนชีวิต
ป่าชายเลนในแม่กลอง

โครงการที่ 3 ก�าหนดขีดความ
สามารถในการรองรับนักท่อง
เที่ยวของตลาดน�้าอัมพวา

โครงการที่ 4  ปรับปรุงระบบ
การเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว  ป้าย
สื่อความหมายและป้ายบอก
ทาง

โครงการที ่5  การแบ่งเขตพืน้ที่ 
(Zoning) เพื่อก�าหนดแหล่ง
และเส้นทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัด

กลยทุธ์ที ่3.1  การส่งเสรมิการ
ตลาดการท่องเที่ยว

โครงการที่ 1  การวางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการ
ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม 

โครงการที ่2  พฒันาแหล่งท่อง
เท่ียวระดบักลุม่จงัหวดั  และส่ง
เสริมการท่องเที่ยวแบบเช่ือม
โยงกลุ่มจังหวัด (Routing) 

โครงการที่ 3  พัฒนาระบบการ
ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก

โครงการที ่4 วเิคราะหก์ลุม่เป้า
หมายและสร้างกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน
 
โครงการที ่5  ท�าการตลาดแบบ
ออนไลน์ของธุรกิจท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 4.1  การสร้างเครือ
ข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

โครงการที่ 1  พัฒนาเครือข่าย
ผู ้ประกอบการสวนผลไม้เพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง

โครงการที่ 2  อบรมทักษะการ
จัดการโฮมสเตย์แก่ผู้ประกอบ
การในชุมชนเพื่อความยั่งยืน

โครงการที่ 3  พัฒนาเครือข่าย
การท่องเที่ยวชุนชนต่าง ๆ ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการที่ 4  จัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบ
ทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วน
ร่วม

โครงการที่ 5  พัฒนาเครือข่าย
ตาสับปะรดเพื่อเป็นหูเป็นตาใน
การดูแลนักท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2

กลยุทธ ์ที่  1.2 การอนุรักษ ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
ชุมชน

โครงการที่ 1  โครงการอนุรักษ์
ตล าด โบร าณของจั งหวั ด
สมุทรสงคราม ตลาดน�า้อมัพวา  
ตลาดน�้าท่าคา ตลาดน�้าบาง
น้อย  ตลาดบางนกแขวก  และ
ตลาดดอนมโนรา

โครงการที ่2  จดัตัง้ศนูย์ฝึกงาน
ช่างสิบอย่างช่างไทยใน         แม่
กลอง ณ อุทยานรัชกาลที่ 2

โครงการที่ 3  โครงการอบรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิถีชาวสวน  
วิถีประมง  ท�านาเกลือ

โครงการที่ 4  จัดโครงการ
ประกวดอาหารไทยโบราณ ณ 
อุทยานรัชกาลที่ 2

โครงการที่ 5  จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้การท�าเกษตรปลอดสาร
พิษ ณ บ้านบางพลับ

กลยุทธ์ที่  2.2  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

โครงการที่ 1 โครงการป้องกัน
การกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจงัหวดั
สมุทรสงคราม

โครงการที ่ 2  โครงการป้องกนั
และลดกระทบจากน�้าทะเลรุก
พื้นที่ทางการเกษตร  
 
โครงการท่ี  3  เข้าร่วมโครงการ
จัดการน�้ากับกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง

โครงการที่  4  โครงการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ชุมชนในการ
รับสถานการณ์ภัยพิบัติ 

โครงการที่  5  โครงการบ�าบัด
น�้าในโรงแรมที่พัก  

กลยทุธ์ที ่3.2 การพฒันาสินค้า
และกิจกรรมการท่องเที่ยว

โครงการที่ 1 ก�าหนดเส้น
ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ในอ�าเภอเมือง อัมพวา 
และบางคนที 

โครงการที่ 2 พัฒนาอาหาร
และสินค้าโอทอปของจังหวัด
สมุทรสงคราม

โครงการที่ 3 สร้างแพ็คเกจ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ Low 
Carbon วิถีชาวสวน

โครงการที่ 4 ก�าหนดเส้น
ทางการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตชาวแม่กลอง

โครงการที่ 5 การก�าหนดเส้น
ท า ง ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธรรมชาตแิละวฒันธรรมรอบ ๆ  
ชุมชน

กลยุทธ ์ที่  3 .3 การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว

โครงการที่ 1 พัฒนาระบบ
การขนส่งมวลชนให้มี
มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว

โครงการที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพสินค้าที่ระลึกและ
บริการทางการท่องเที่ยวสู่
มาตรฐานสากล

โครงการที่ 3 ก�าหนดเส้น
ทางการท่องเที่ยวใหม่เพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการที่ 4 การจัดตั้ง
คณะกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัด

โครงการที่ 5 จัดอบรมการ
จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน
 

กลยทุธ์ที ่4.2  การกระจายราย
ได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

โครงการที่ 1  การสร้างมูลค่า
เพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่
ผลิตโดยชุมชน  เช่น  ปลาทูแม่
กลอง  น�้าตาลมะพร้าว  กะปิ  
ส้มโอ เป็นต้น

โครงการที่ 2  อบรมทักษะด้าน
การจัดการที่พัก ร้านอาหาร  
และบริการทางการท่องเที่ยวที่
มีมาตรฐาน

โครงการที่ 3  สร้างเครือข่ายผู้
ประกอบการท่ีพักเพื่อส่งเสริม
การกระจายรายได้

โครงการที่ 4  โครงการการจัด
ตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมด้านการท่องเที่ยว (SME)

โครงการที่ 5  อบรมมัคคุเทศก์
ท ้ อ ง ถิ่ น ด ้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณี และประวัติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4
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อภิปรายผล
 จากการศึกษาปัญหาของการพฒันาการท่องเท่ียวทีย่ัง่ยนืแบบบรูณาการของจงัหวดัสมทุรสงคราม 
พบปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ปัญหาจงัหวดัขาดแผนยทุธศาสตร์การตลาดออนไลน์ของธรุกจิ 
ปัญหาขาดการบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว และ
ขาดแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นอีกส่วนที่ส�าคัญยิ่ง
ทีเ่ป็นอุปสรรค์ต่อความส�าเรจ็ของพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน สอดคล้องกบัค�ากล่าวของเมตต์ เมตต์
การุณ์จิต (2556 : 3) ว่า ความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับหลายฝ่าย ตั้งแต่สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และในปัจจุบันองค์กรส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอย่างมากในการเป็นตัวกลางส�าคัญ
ในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล มีมลพิษทางน�้า และ
ปัญหาน�า้ทะเลรกุพืน้ท่ีน�า้จืด ซ่ึงเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาพืน้ทีแ่หล่งท่องเท่ียว สอดคล้องกบัแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและมลภาวะทางน�้า (กรมทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่ง. 
2558 : ออนไลน์) ปัญหาจากการแขง่ขนัของแหลง่ท่องเทีย่วของประเทศคู่แข่งบริเวณใกล้เคียงมีศกัยภาพ
สูงขึ้น สอดคล้องกับผลการคาดหมายของ World Travel and Tourism Council (WTTC) คาดหมาย
ให้เวียดนามมีอัตราการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ 7 ของโลก ในปี 2560 และในปัจจุบันรัฐบาลเวียดนาม
ก็ได้เห็นความส�าคัญของการท่องเที่ยวตามล�าดับ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2559 : 1) และปัญหา
เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมอยูใ่นช่วงขาลง ซึง่สอดคล้องกบั พชัิย นริพทะพนัธุ์ 
(2559 : 1) กล่าวว่า โครงสร้างที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจไทยแต่ละส่วน ทั้งการส่งออก-การน�าเข้า-การ
ลงทนุ-การท่องเทีย่ว-ภาคการพลงังาน-การบริโภคภายในประเทศ เชือ่มโยงไปถงึการเมอืงภายในประเทศ
และภาพรวมเศรษฐกิจโลก เพื่อให้เห็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งระบบในปีนี้ บนข้อสรุปที่ว่า เศรษฐกิจไทย
ปี 2559 ยงัน่าเป็นห่วง และอกีหน่ึงปัญหาท่ีส�าคญัด้านงบประมาณสนบัสนนุ ภาครฐัมีงบประมาณสนบัสนนุ
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว สอดคล้องกับผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ PAR และ
สอดคล้องกับ จิรัชยา บุญไตร (2555 : 74) พบว่า การพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของหาด
บึงเกลือ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหาดบึงเกลือ ได้แก่ การ
ขาดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโครงสร้างพ้ืนฐานงบ ประมาณในการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวไม่เพียงพอ
 จากการศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการของจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า จังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวของพื้นที่มากที่สุด 
สอดคล้องกบัแผนพัฒนาจงัหวัดสมทุรสงคราม พ.ศ.2557-2560 (ศนูย์ข้อมลูข่าวสารจงัหวดัสมทุรสงคราม. 
2558 : ออนไลน์)
 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืนแบบ
บรูณาการในจังหวดัสมทุรสงคราม โดยผูว้จิยัจะน�าเสนอข้อมลูในภาพรวมทัง้หมด มาน�าเสนอเชงิบรูณาการ 
โดยเริม่จากการก�าหนดนโยบาย (Policy) ท่ีน�ามาจากวิสยัทศัน์ซึง่จะเป็นกรอบของการพฒันาการท่องเทีย่ว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 
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- 2559) (พยอม ธรรมบุตร. 2558) โดยผู้วิจัยจะบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ (Strategy) หรือแผนงานหลัก 
(Plan) เพราะแผนหลักท้ัง 4 ประการจ�าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้อง และให้ความส�าคัญซึ่งกันและกัน เพื่อ
สร้างสมดุลในการพฒันายุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคล้องกบังานวิจัยของเมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2558 : 115) 
โดยมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงครามจะสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติ Low Carbon 
สัมผสัวิถชีาวสวน เพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม สร้างแบรนด์ท่องเท่ียว Slowlife วถิพีทุธ เพือ่อนรุกัษ์วฒันธรรม
ท้องถิน่พฒันาจติใจ และสร้างแบรนด์ท่องเทีย่วเกษตรปลอดสารพษิ ชมิอาหารทะเลเพือ่สขุภาพ เพือ่พฒันา
เศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2557-2560 
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสมุทรสงคราม. 2558 : ออนไลน์)

ข้อเสนอแนะ
 จากข้อเสนอแนะในการวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับมาจากภาคส่วนต่าง ๆ สามารถที่จะสรุปภายใต้หัวข้อต่อไปนี้
 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพัฒนาด้านการท่องเทีย่วของจงัหวัดสมทุรสงคราม
 1. ส�านักงานจังหวัดสมุทรสงครามควรสนับสนุนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่าง
จริงจัง พร้อมทั้งหาเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรสงคราม
 2. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ควรน�าแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบ
บูรณาการฉบับนี้ ไปต่อยอดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป
 3. ภาคเอกชน ก็เป็นส่วนส�าคัญที่จะเข้ามาจัดการในการที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ไม่ว่า
จะเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการด้านที่พักแรม ผู้ประกอบ
แหล่งท่องเที่ยว ล้วนเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม
 4. ภาคประชาชน เป็นส่วนที่มีบทบาทไม่แพ้ในในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ดังนั้นประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสงครามควรให้ความร่วมมือและท�าตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี รู ้ จักรักษาและหวงแหน
ทรพัยากรธรรมชาต ิและวฒันธรรมของท้องถิน่ รวมถงึควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเทีย่ว 
เพ่ือให้เกิดรายได้ต่อชุมชน เมื่อมีรายได้เข้ามาพัฒนาชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ก็จะเลี้ยงตัวเองได้ 
สามารถเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้
 5. นักท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบท่ีจะท�าให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ครบวงจร และ
นักท่องเที่ยวก็ควรรู้บทบาทของตนเอง ว่าการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีเป็นอย่างไร ควรร่วมมือกันในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อที่
จะได้มีทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่ยืนยาว ไปสู่นักท่องเที่ยวรุ่นต่อรุ่น
 6. เพยีงแค่ทกุฝ่ายร่วมมอืกนั รูจ้กับทบาทและหน้าทีข่องตนเองในพัฒนาการท่องเทีย่วจะสามารถ
เชื่อมโยงให้เกิดผลเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเท่ียว ท�าให้การ
วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบบูรณาการสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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