
 

 

ณัฏฐ์วิกร หรรษาพนัธ์ุ. (2564). กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจันทบูร 
จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ นศ.ม. (การจดัการการสื!อสาร). จนัทบุรี : มหาวิทยาลัย   
ราชภฏัรําไพพรรณี. 

คณะกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํเริญ  คงัคะศรี  ประธานกรรมการ 
  ปร.ด. (การจดัการเทคโนโลย)ี  
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บวรสรรค ์ เจี!ยดาํรง  กรรมการ 
  นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)   
  

บทคดัย่อ 
 
 การศึกษากลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดั
จนัทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัญหาการสื�อสารการตลาด และกลยุทธ์การสื�อสารการตลาด     
เพื!อการท่องเที!ยวชุมชนริมนํ7 าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี โดยใชเ้ครื�องมือการสื�อสารการตลาด 4 ดา้น 
ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดอินเทอร์เน็ต               
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interview) ก ารสั ง เก ต แ บ บ ไ ม่ มี ส่ ว น ร่ว ม  (Non-participant Observation)  ก ารระ ด ม ส ม อ ง 
(Brainstorming) และวิเคราะห์เนื�อหาจากเอกสารงานวิจยัที� เกี�ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช ้
แบบสัมภาษณ์ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาการสื!อสารการตลาดเพื!อการท่องเที!ยวชุมชนริมนํ7 าจนัทบูร 
เนื!องด้วยคนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในการทาํสื! อประชาสัมพนัธ์ ดังนั7 น             
หน่วยงานที!เกี!ยวข้องจาํเป็นที!จะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนเพื!อให้ความรู้ในการทาํการตลาด               
การสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชนเพื!อผลกัดนัให้ชุมชนมีรายไดห้มุนเวียนมากยิ!งขึ7น และชุมชนตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการชุมชน การสื!อสารการตลาด การตลาดอินเทอร์เน็ตโดยการใช ้
Internet, Facebook, Blogger  เครือข่ายการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านการท่องเที!ยวแห่งประเทศ
ไทย 2) กลยทุธ์การสื!อสารการตลาดเพื!อการท่องเที!ยวชุมชนริมนํ7 าจนัทบูร การวางแผนพฒันาการท่อง
เที!ยว ไดมี้การการพฒันาตลาดชุมชนโดยการสร้างภาพลกัษณ์ (Brand) ซึ! งมีรูปแบบ คือ การสร้างจุด
ขายผ่านประวติัศาสตร์ของแต่ละชุมชน ให้เป็นเรื! องราว (Story) และพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product) 
ทอ้งถิ!น โดยผลกัดนัให้เป็นสินคา้ OTOP ในแต่ละเขตชุมชนให้เป็นเอกลกัษณ์ที!จะตอ้งมีความเป็น
การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) ในการสะทอ้นการใช้ชีวิตแบบดั7งเดิม สร้างจุดแลนมาร์ค 
จุดเช็คอิน เพื!อให้นกัท่องเที!ยวไดถ่้ายภาพเก็บบรรยากาศซึ! งมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเดินทางเขา้



 

 

มาท่องเที!ยวซํ7 าอีกในครั7 งต่อไป เชิญชวนกลุ่ม Blogger ในจงัหวดัและ Blogger ที!มีผูติ้ดตามจาํนวน
มากมาท่องเที!ยวที!ชุมชนเพื!อจะได้เป็นผูสื้!อสารในการประชาสัมพนัธ์หลกั เป็นการกระตุน้และ
สร้างกระแสใหเ้กิดขึ7น จดัทาํแพค็เกจท่องเที!ยว สิทธิพิเศษหรือส่วนลดใหก้บัสถานที!ท่องเที!ยว   
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Abstract 
 
 The objective of this research was to study the states of marketing communication and 
marketing communication strategy for Community Tourism at Chanthaboon Waterfront, Chanthaburi 
through four aspects of marketing communication: advertising, public relations, sales promotion, 
and internet marketing. The research methodology consisted of qualitative research through                  
in-depth interviews, non-participant observation, brainstorming, and data analysis along with data 
collection via interviews. 
 The research results were that: 1) there were problems with marketing communication                      
of Community Tourism at Chanthaboon Waterfront, Chanthaburi. They were caused by a lack of 
knowledge about and understanding of public relations among locals. The relevant academic 
departments should get involved by educating locals about marketing knowledge to create 
products that increase tourism in their community and the community must be managed, 
marketing communication, and internet marketing through the use of online media such as 
Facebook, online blogs, or the creation of an advertising network with the Tourism Authority of 
Thailand. 2) The marketing communication strategy for Community Tourism at Chanthaboon 
Waterfront, Chanthaburi was to develop the community market by creating a brand image linking 
the history of each community to a story and developing local “One Tambon One Product” (OTOP) 
products. In order to be a unique community, locals should leverage modern marketing strategies 
to reflect traditional life and create landmarks or check-in points where tourists can take 
photographs or find other ways to capture the atmosphere that motivated them to travel. This may 
motivate tourists to return in the future. Furthermore, inviting local influential bloggers and 



 

 

influencers with many followers to visit the community and act as public relations communicators 
could generate publicity. This would create promotional opportunities such as travel packages, 
special privileges, or discounts for attractions. 
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