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ความเป็นมา 

 กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที�มีบทบาท ในฐานะเป็นองค์กรหลัก             
ในการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยว การกีฬาและนันทนาการ เพื�อให้ภาคส่วนต่าง ๆ เหล่านี&
สามารถเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจและพฒันาสังคมไทยไดอ้ยา่งย ั�งยืน ภายใตว้ิสัยทศัน์ 
มุ่งพฒันาและบูรณาการดา้นการท่องเที�ยวและการกีฬา สร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยการท่องเที�ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที�สําคัญที�สามารถผลักดันให้
เศรษฐกิจโลกสามารถเติบโตไปไดท้่ามกลางสถานการณ์ที�ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีของประเทศกาํลงัพฒันาที�จะกลายเป็นประเทศเป้าหมาย
ดา้นการท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวโลกมากขึ&น ในกรณีของสถานการณ์และแนวโนม้ดา้นการท่องเที�ยว
ในระดับประเทศ พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที�มีบทบาทอย่างมาก             
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที�สามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื�อง แมป้ระเทศไทย
ตอ้งประสบกบัปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองอยา่งต่อเนื�องในระยะหลงั อีกทั&งการท่องเที�ยว
ภายในประเทศก็เติบโตขึ&นอยา่งเป็นที�น่าพอใจเช่นกนั (กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา. ออนไลน์. 
2560)  
 เป้าหมายของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยในในปี 2561 มีการกระตุน้การเดินทางและ
การใช้จ่ายของนักท่องเที�ยวกระแสหลกั โดยจุดกระแสการท่องเที�ยวขา้มภูมิภาค เพื�อเพิ�มวนัพกั
เฉลี�ยให้กบักลุ่ม Gen-Y ส่งเสริมการเดินทางขา้มภูมิภาคของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื�องในโครงการ 
“ทา้เที�ยวขา้มภาค ปี 2” ที�ส่งมอบคุณค่า “การท่องเที�ยวคือการคน้พบตวัเอง (Inner Challenge, Inner 
Discovery)” โดยนําเสนอกิจกรรมสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่  เรียนรู้วิถี ชีวิตที�แตกต่าง                
และกิจกรรมตามหาแรงบนัดาลใจ ซึ� งสินคา้เสนอขายจะประกอบไปดว้ย สินคา้ Lifestyle กิจกรรม
เจาะลึกวถีิไทยดั&งเดิมจนถึงวฒันธรรมร่วมสมยั เช่น ชุมชนโบราณ ตลาดเก่าและอาหารถิ�น ไปจนถึง 
Art Space ร้านกาแฟ ร้านหนงัสือและหอศิลป์ ผนวกกบัการกระตุน้ความถี�ในการเดินทางและการใชจ่้าย
ของครอบครัวที�เดินทางร่วมกนัหลายเจเนอเรชั�น  (Multi - generation Family) โดยนาํเสนอสินคา้/
บริการทางการท่องเที�ยวที�ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ�มจากการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือการสร้างเรื�องราว 
ดาํเนินการกระตุน้การเดินทางควบคู่ไปกบัการสื�อสารการตลาดภายใตแ้คมเปญ “ท่องเที�ยววิถีไทย 
เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ& ง” ที�ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที�ยวที�ให้มุมมองใหม่กบัชีวติตรงตามความตอ้งการ
ที� แตกต่างของก ลุ่ม เป้ าหมาย ผ่านการสั มผ ัส เสน่ ห์วิ ถีไท ยเฉ พ าะถิ� น  (Unique Thai Local 
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Experience) ที�มีเอกลักษณ์ตามจุดขายเชิงคุณค่าของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ - เหนือฝัน         
ลา้นแรงบนัดาลใจ ภาคอีสาน - อีสานแซ่บนวั ภาคกลาง - สุขกลางใจ ใกลแ้ค่เอื&อม ภาคตะวนัออก - 
สีสันตะวนัออก และภาคใต ้- ปักษใ์ต ้ปักหมุด หยุดเวลา รวมถึงใช ้Event Marketing ตอกย ํ&าจุดขาย
ของพื&นที�ใหช้ดัเจนยิ�งขึ&น (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย. ออนไลน์. 2561) 
 การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยกาํหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวระยะยาว ปี 2561-

2564 โดยส่งเสริมและขยายฐานนกัท่องเที�ยวกลุ่มระดบักลาง - บน ให้เติบโตอย่างต่อเนื�อง ควบคู่กบั 

การผลึกความร่วมมือกบัหน่วยงานในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที�ยว ตามห่วงโซ่อุปทาน (Value 

Chain) ตั& งแต่ต้นนํ& า กลางนํ& า และปลายนํ& า เริ�มจากการพฒันาและสร้างความเข้มแข็ง ให้สินค้า              

และบริการทางการท่องเที�ยวมีความพร้อมและความสมดุลต่อการตอ้นรับและรองรับนกัท่องเที�ยว 

การดูแลความปลอดภยั การคมนาคมเขา้ถึง การสื�อสารก่อน ระหวา่ง และหลงัจากการเดินทางท่องเที�ยว 

ตลอดจนการสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเที�ยว และอาจมีความผูกพนัที�จะเดินทางกลบัมาเยือน

ประเทศไทยอีก พร้อมกบัครอบครัว เพื�อน และคนที�รักอยา่งต่อเนื�อง 
 สําหรับภาคเอกชนก็มีการคิดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายออกมาอย่างต่อเนื�องเช่นกัน                  

โดยเฉพาะการมุ่งเนน้กลยุทธ์ทางดา้นราคาเพื�อกระตุน้ยอดขายมากขึ&น ไม่วา่จะเป็นโปรโมชั�นที�พกั 

บตัรโดยสารเครื�องบิน และแพ็คเกจท่องเที�ยวราคาพิเศษ ถึงแมว้่านกัท่องเที�ยวยงัคงออกเดินทาง

ท่องเที�ยวอย่างสมํ� าเสมอ แต่ก็ยงัระมัดระวงัเรื� องการใช้จ่ายในการท่องเที�ยวมากขึ& นเช่นกัน                       

(กองกลยุทธ์การตลาด การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย. ออนไลน์. 2558) เพราะฉะนั&นนกัท่องเที�ยว

ถือเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคลื�อนอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ตามคาํกล่าวของบุญเลิศ จิตตั&งวฒันา 

(2556 : 5) ที� ก ล่ าวไว้ว่ า “ถ้ าไม่ มี นั กท่ องเที� ยว อุ ตส าห กรรมการท่ องเที� ยวก็ เกิ ด ขึ& นไม่ ได ้                                

เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเป็นการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว เพื�อที�จะใชเ้วลา

ในการเดินทางเพื�อไปพกัผ่อน นักท่องเที�ยวจึงเป็นปัจจยัสําคญัของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว”               

ดงันั&นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษทัต่าง ๆ ทั&งทางตรงและทางออ้มในอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว 

ควรมีการคิดกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื�อสามารถสร้างการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และสามารถ

ดึงดูดใหน้กัท่องเที�ยวออกเดินทางท่องเที�ยวไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 
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ภาพประกอบ 1  จาํนวนชาวไทยท่องเที�ยวภายในประเทศ ปี 2557 - 2561 
ที�มา : กรมการท่องเที�ยว กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา. ออนไลน์. 2561 

 
  จากภาพประกอบ 1  จาํนวนนักท่องเที�ยวชาวไทยที�ท่องเที�ยวภายในประเทศในช่วงปี 
2557 - 2561 เติบโตเฉลี�ย (CAGR) ในอตัราร้อยละ 5.22 ต่อปี สาํหรับในปี 2561 มีจาํนวนรวมทั&งสิ&น 
164 ลา้นคน ก่อให้เกิดขยายตวัร้อยละ 2.98 เทียบจากปีก่อนหนา้ ซึ� งเป็นการเติบโตทั&งในเมืองหลกั
และเมืองรอง โดยกระทรวงฯ ยงัคงให้ความสําคญัต่อทุกกลุ่ม เช่น “ไทยเที�ยวไทย ไทยย ั�งยืน”              
และ “Amazing Thailand Go Local หรือ เที�ยวทอ้งถิ�นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” และ
การกระตุน้แหล่งท่องเที�ยวเมืองรองผ่านมาตรการหักลดหย่อนภาษี และกระจายประโยชน์จาก              
การท่องเที�ยวอยา่งทั�วถึง 
 ในภาพรวมของการท่องเที�ยวของภาคตะวนัออก พบว่า มีศกัยภาพดา้นการท่องเที�ยวสูง
ทั&งในด้านรายได้ และอตัราการเติบโตเฉลี�ยของรายได้จากการท่องเที�ยว จาํนวนนักท่องเที�ยวสูง  
เป็นอนัดบั 1 ของประเทศในปี 2555 มีจาํนวนนกัท่องเที�ยวรวม 19,757,639 คน เป็นนกัท่องเที�ยวต่างชาติ 
จ ํานวน 12,942,886 คน นักท่องเที� ยว คนไทยจํานวน 6,814,753 คน รายได้สูงเป็นอันดับ 2                  
ของประเทศ รายไดจ้ากการท่องเที�ยวของกลุ่มภาคตะวนัออกในปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 140,046 ลา้นบาท 
โดยสัดส่วนของรายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที�ยวชาวต่างประเทศ มีระดับการท่องเที�ยว                        
อยูใ่นระดบันานาชาติ และสามารถท่องเที�ยวเชื�อมโยงกบัประเทศเพื�อนบา้น มีทรัพยากรธรรมชาติ   
ที�หลากหลายทั& งชายฝั�งทะเล หมู่เกาะ ป่าเขา แม่นํ& า พื&นที� ป่าชายเลน ซึ� งเอื&อต่อการท่องเที�ยว                   
และมีแหล่งท่องเที�ยวประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา และศิลปะวฒันธรรม การท่องเที�ยว              
ของภาคตะวนัออกจึงเป็นแหล่งรายได้ที�สําคัญทางเศรษฐกิจ และมีความสําคัญต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ (National Statistical Office. 2016 : 2 - 6)  
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จังหวดัจันทบุรีเป็นจังหวดัทางชายฝั�งทะเลภาคตะวนัออก เป็นเมืองที� อุดมสมบูรณ์                   
ด้วยดิน ฟ้า อากาศ เอื&ออาํนวยต่อการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะราชาแห่งผลไม ้                 
อยา่งทุเรียน และราชินีแห่งผลไมอ้ย่างมงัคุด มีสถานที�ท่องเที�ยวมากมายที�น่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นภูเขา 
ป่าไม ้นํ&าตก ชายทะเล และโบราณสถานต่าง ๆ จึงเป็นอีกหนึ�งจงัหวดัที�ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที�ยว
ทั&งชาวไทยและชาวต่างชาติ  
 การสื�อสารการตลาดเป็นกลยุทธ์สําคญัในการแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบนั ทาํให ้              
การสื�อสารการตลาดในปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจถึงการเขา้ถึงของสื�อที�ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย เพื�อนาํไปกาํหนดทิศทางและกลยุทธ์ดา้นการสื�อสาร 
การตลาดอย่างสมดุล พร้อมทั&งสามารถใช้กลยุทธการสื�อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
และตรงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง (เนตรชนก พึ�งเกษม. 2553 : 186; อา้งถึงใน ธนินนุช เงารังษี. 

2558 : 3) 
 การใช้กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดจึงเป็นกลยุทธ์ที�ได้รับการยอมรับ และเป็นกลยุทธ์                
ที�จะทาํให้ผูรั้บสารเกิดความสนใจในการท่องเที�ยว และเลือกที�จะมาท่องเที�ยว รวมถึงเป็นสาเหตุ               
ที�ทาํใหเ้กิดการส่งเสริมการมาท่องเที�ยวในจงัหวดัจนัทบุรี  
 จากความสําคญัดงักล่าว การใช้กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดมาประยุกตอ์ย่างเหมาะสม 
จะช่วยให้สามารถส่งเสริมการท่องเที� ยวชุมชน และดึงดูดนักท่องเที� ยวให้มาเที� ยวชุมชน                    
ในจงัหวดัจนัทบุรี ดว้ยเหตุนี& ผูว้ิจยัจึงเกิดความสนใจที�จะศึกษาเรื�อง กลยุทธ์การสื�อสารการตลาด
เพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จงัหวดัจันทบุรี ซึ� งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที�จะไป
ประยกุตใ์ชเ้พื�อนาํไปสู่การพฒันาส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ภายในชุมชนต่อไป 

 
คําถามนําวจัิย 
 1. ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี          
เป็นอยา่งไร 
 2. กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
เป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จงัหวดั
จนัทบุรี 
 2. เพื�อศึกษากลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จงัหวดั
จนัทบุรี 
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ประโยชน์ของการวจัิย 

 1. ทราบถึงปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จงัหวดั

จนัทบุรีและสามารถนาํผลจากการวจิยั มาพฒันาการวางแผนการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยว

ชุมชนริมนํ&าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีในอนาคต 

 2. ทราบกลยุทธ์การสื� อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จังหวดั

จัน ท บุ รีและส าม ารถนําผลจากการวิจัยไป พัฒ นาองค์ความ รู้ด้านการสื� อส ารการตลาด                          

ซึ� งเป็นประโยชน์ในการสร้างช่องทางการสื�อสารต่อไปในอนาคต 

  

ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิจยัครั& งนี& เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิเคราะห์

กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ& าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีดว้ยการใช้เครื�องมือ

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - participant 

Observation) การระดม ส ม อง (Brainstorming) แล ะศึ ก ษ าค้น ค ว้าจาก เอก ส ารท างวิช าก าร                    

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั&งแต่เดือนกนัยายน ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กลยุทธ์การสื�อสารการตลาด หมายถึง การรวบรวมรูปแบบวิธีการการนาํเสนอข่าวสาร

ชนิดต่าง ๆ ที�ได้วางแผนและจดัทาํขึ&นเพื�อนํามาใช้สื�อสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที�ยว            

โดยใชเ้ครื�องมือสื�อสารการตลาด ประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย 

และการตลาดอินเทอร์เน็ตซึ� งเป็นเครื�องมือในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม แนะนาํแหล่งท่องเที�ยว 

เพื�อโนม้นา้ว เชิญชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจและตดัสินใจมาท่องเที�ยว 

 การท่องเที�ยวชุมชน หมายถึง การท่องเที�ยวรูปแบบหนึ� งที�ชุมชนเป็นผูก้าํหนดกระบวนการ 

ทิศทาง และรูปแบบการท่องเที�ยวของตนเอง ซึ� งชาวบา้นที�เป็นเจา้ของชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา

จดัการแหล่งท่องเที�ยว เพื�อให้นักท่องเที�ยวรู้จกั เข้าใจบทบาท วิถีชีวิต วฒันธรรม ประวติัศาสตร์                  

ของชุมชน 

 ชุมชนริมนํ*าจันทบูร หมายถึง ชุมชน 3 เชื&อชาติ ไดแ้ก่ ไทย - ญวน ไทย - จีน และไทย - พุทธ 

อายุประมาณ 300 ปีมีสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสมยัโบราณ มีที�พกั ร้านอาหาร ร้านคา้ บริการแก่            

นกัท่องเที�ยว   
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 ปัญหาการการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชน หมายถึง ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 
เช่น รายได้ของคนชุมชน สังคมและวฒันธรรม เช่น สถาปัตยกรรมโบราณ วิถีชีวิตชุมชน                    
แบบดั&งเดิม) นโยบายดา้นการท่องเที�ยว เช่น การพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพ 
และความพร้อมในด้านทรัพยากรการท่องเที�ยว เช่น ขนาดพื&นที�ที�รองรับนักท่องเที�ยว เส้นทาง
คมนาคม 
  
  




