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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจยัครั� งนี�ผูว้จิยัทาํการศึกษาเรื�อง กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยว
ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี โดยมีวตัถุประสงคด์งันี�  1) เพื�อศึกษาปัญหาการสื�อสารการตลาด
เพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 2) เพื�อศึกษากลยุทธ์การสื�อสารการตลาด             
เพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ
สํานักงานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวดัจนัทบุรี ประธานสภาวฒันธรรม             
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการ
ในชุมชน ซึ� งมีรายละเอียดผลการวจิยัตามวตัถุประสงคด์งันี�    
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ'าจันทบูร จังหวดัจันทบุรี 

 ขั�นตอนนี� ผูว้ิจยัดาํเนินการเพื�อศึกษาปัญหาการสื�อสารการตลาดโดยทั�วไปของชุมชน                 
ริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ ชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการสื�อสาร
การตลาดกบันกัท่องเที�ยว ไม่สามารถนาํจุดเด่นของการท่องเที�ยว รวมถึงสถาปัตยกรรม วฒันธรรม
และอตัลกัษณ์ในชุมชนมาเป็นจุดขาย โดยผูว้จิยัใชเ้ครื�องมือในการวจิยัดงันี�  
 1. การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In - depth Interviews) ผู ้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย                      
ผูอ้าํนวยการสํานกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานจนัทบุรี ประธานสภาวฒันธรรม
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการ
ในชุมชน ปรากฏผลดงันี�  
  1.1 การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานจงัหวดัจนัทบุรี  
   จากการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังาน
จนัทบุรี พบว่า ช่วงก่อนที�ทางการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจนัทบุรี จะเริ�มเข้าไป
ประสานงาน สภาพการท่องเที�ยวของจงัหวดัยงัไม่เป็นที�น่าสนใจมากนกั เนื�องจากยงัไม่มีจุดสนใจ
ของแหล่งท่องเที�ยวที�หลากหลาย และชาวบา้นในชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และความเขา้ใจว่า
จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไดอ้ย่างไร โดยทางการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจนัทบุรี   
ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ความรู้ ทาํการประชาสัมพนัธ์สถานที�เที�ยวต่าง ๆ ทาํให้สภาพเศรษฐกิจ              
การท่องเที�ยวของจงัหวดัจนัทบุรีมีสภาพที�ดีขึ�น ซึ� งแต่ละชุมชนต่างไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเที�ยว
อย่างทั�วถึง โดยเฉพาะทะเล ภูเขา นํ� าตก และโบสถ์คริสต์ ที�ได้รับความสนใจจากนักท่องเที�ยว        
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ส่งผลให้ชุมชนสามารถสร้างรายไดห้มุนเวียนผ่านการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยการสร้างเรื�องราว 
(Story) ในชุมชน เพื�อดึงดูความสนใจใหน้กัท่องเที�ยวไดเ้ที�ยวตามรอยประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรม
ของจงัหวดัจนัทบุรี  เพื�อชมศิลปะและวิถีชีวิตชุมชนของจงัหวดัจนัทบุรีมากยิ�งขึ�น โดยการพฒันา
ตลาดชุมชนโดยการสร้างภาพลักษณ์ (Brand) อาทิ โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ� งเป็นสถานที�           
ที�นิยมของนกัท่องเที�ยว ตลาดในชุมชนซึ� งทางเดินจะเชื�อมโยงกบัริมนํ� า โดยนกัท่องเที�ยวสามารถ
เดินลดัเลาะมาจนถึงชุมชนริมนํ� าจนัทบูร และซึมซับบรรยากาศสถาปัตยกรรมดั�งเดิมระหว่างทาง          
ที�มีทั�งอาหาร และขนมทอ้งถิ�น ที�หาทานได้เฉพาะจงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งสร้างเสน่ห์และภาพลกัษณ์           
ที�น่าจดจาํให้แก่นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบั
บทสัมภาษณ์  
   “เดิมเขาอยากจะขายหน้าบ้าน ทาํให้การท่องเที�ยวแบบทาํให้เค้าขายดีเลยนะ                
เปิดเฉพาะเสาร์ - อาทิตย ์แต่รายไดห้มุนเวยีนต่อเดือนอ่ะ เป็นหลกัลา้นนะ เพราะแบบร้านเยอะมาก 
ปัจจุบนัเป็นร้อย ร้อยกว่าร้าน ให้ความสําคญัเทียบเท่าชุมชน คือ นักท่องเที�ยวเราก็ตอ้งเชื�อมโยง
แหล่งท่องเที�ยวชุมชนไปดว้ยในเส้นทางเวลาเราโปรโมท หรือเวลาเราขายเสนอขายแพ็คเกจท่องเที�ยว 
สิทธิพิเศษหรือว่าส่วนลด หรือสิ� งที�เราจะสนับสนุน เช่น การสร้างเรื� องราวในแต่ละเขตชุมชน              
เสพเรื�องศิลปะ หรือขนมถิ�น คือ มนัหากินที�อื�นไม่ไดน้ะ” (ปราณี จั�นนพรัตน์. สัมภาษณ์. 2562)   
   “ปัญหาคือยงัไม่มีจุดสนใจของแหล่งท่องเที�ยวที�หลากหลาย และชาวบา้นในชุมชน
ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และความเข้าใจว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างไร ทาง ททท.                    
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมให้ความรู้ ใช้ช่องทางการสื�อสารกบันกัท่องเที�ยว คือ การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
แหล่งชุมชนต่าง ๆ โดยการทาํสื�อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และนาํเสนอแพค็เกจท่องเที�ยว สิทธิพิเศษ
หรือส่วนลดใหก้บัสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ สลบักนัไป” (ปราณี จั�นนพรัตน์. สัมภาษณ์. 2562)    
  1.2 สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี  
    ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี กล่าวว่า การท่องเที�ยวโดยชุมชน
อย่างย ั�งยืน CBT (Community Based Tourism) คือ การดาํเนินการภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติ 
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตที�มีต่อขบวนการท่องเที�ยว โดยชุมชนตอ้งเป็น
ตวัตั�งในการบริหารจดัการชุมชน เพื�อให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจในการบริหารจดัการชุมชน 
ชุมชนริมนํ� าจนัทบูรจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดจุดเด่น เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของชุมชน สถานที�ท่องเที�ยว
ที� มี เอกลักษณ์ทางวฒันธรรม อาหาร ขนมท้องถิ�น ชุมชนริมนํ� าจันทบูรเป็นชุมชนที�มี เสน่ห์                  
เพราะเป็นชุมชนหลกัสายวฒันธรรม 
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   “การท่องเที�ยวโดยชุมชนอย่างย ั�งยืนเราจะเรียกตัวย่อกันว่า CBT (Community 

Based Tourism) การท่องเที�ยวโดยชุมชนอย่างย ั�งยืนจริง ๆ Concept มนัก็คือ ไม่มีอะไรเลยซึ� งมนั            

ชัดเจนเลย การท่องเที�ยวโดยชุมชนมันไม่ใช่การท่องเที�ยวโดยคนอื�น ชุมชนต้องเป็นตัวตั� ง                     

ในการบริหารจดัการชุมชนอนันี� คือที�มาของการท่องเที�ยวโดยชุมชนส่วนต่อเนื�อง ก็จะเป็นเรื� อง   

ของการบริหารจดัการชุมชนความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการชุมชน ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 

ส่วนของการทาํประชาสัมพนัธ์ จากอินเทอร์เน็ตเราจะตอ้งใชสื้�อที�ถูกที�สุด หรือพวกบล็อกเกอร์ต่าง ๆ 

ปัจจุบนัหลายคนจนัทบุรีเป็นบล็อกเกอร์ก็เยอะ” (กนกพร ศานติวงพงษ.์ สัมภาษณ์. 2562)  

   “ช่องทางการสื�อสารกบันกัท่องเที�ยวผา่นสื�ออินเทอร์เน็ต ซึ� งเป็นที�นิยมแพร่หลาย

ในการประชาสัมพนัธ์ เพราะเป็นช่องทางที�สะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึงง่าย ซึ� งช่องทางที�สมาคม 

ส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรีใช้ คือ  Facebook ที�ใช้ในการสื�อสารและทาํการประชาสัมพนัธ์ เช่น 

เป็นหนึ�งกิจกรรมของ OTOP นวตัวิถี OTOP รวมถึงเวบ็ไซตข์องทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยว

จนัทบุรี” (กนกพร ศานติวงพงษ.์ สัมภาษณ์. 2562)  

  1.3 สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

   ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 

จากการสัมภาษณ์ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี กล่าววา่ ชุมชนตลาดเก่าริมนํ� า

จนัทบูร จะแบ่งเป็นทั�ง 2 ฝั�ง คือ ฝั�งเมืองจนัทบุรี และเมืองจนัทนิมิต ซึ� งชุมชนตลาดเก่าริมนํ� าจนัทบูร

จะมีสถาปัตยกรรมตั�งแต่สมยัที�จงัหวดัจนัทบุรีที�รุ่งเรืองที�สุด ในดา้นของเศรษฐกิจ เช่น สมยัของ

สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลที� 5 ทรงเสด็จประพาสตรงท่าหลวง ทุกวนันี� จึงกลายเป็น

ถนนท่าหลวง ชุมชนตลาดเก่าริมนํ� าจนัทบูร จริง ๆ แลว้มนัไม่ใช่เป็นการสร้างหรือวา่มนัพงัหายไป

หรือสูญหายไปเป็นอารยธรรม วิถีชีวิตของวฒันธรรมที�อยู่ร่วมกันของ 3 เชื� อชาติ คือ ไทยจีน 

ไทยญวณ และไทยญวณคริสต์ และไทย อยู่ร่วมกนัมา 300 ปี ชุมชนริมนํ� ามีมนต์เสน่ห์ เพราะว่า

ดั�งเดิมจริง ๆ ของสมยั 300 ปีไม่เคยเจือจางหายไป ความรักความเขม้แข็งความสามคัคีก็ยงัมีตลอด 

แล้วความเข้มแข็งก็คือ มีภูมิปัญญาในด้านวฒันธรรม ในเรื� องของภูมิปัญญาอาหาร ภูมิปัญญา         

ขนมหวาน ซึ� งมีแต่ของอร่อย ๆ ตลอดเส้นทาง  ดงันั�นการท่องเที�ยวโดยชุมชนอยา่งย ั�งยนืจริง ๆ คือ

ชุมชนตอ้งเป็นตวัตั�งในการบริหารจดัการชุมชน การท่องเที�ยวโดยชุมชนเรื�องของการบริหารจดัการ

ชุมชนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการชุมชน ส่วนของการทาํประชาสัมพนัธ์ในพื�นที�              

มีป้ายเส้นทางในชุมชน จากอินเทอร์เน็ต เครือข่ายการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เช่น การท่องเที�ยว

แห่งประเทศไทย  
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   “คนนอกที�เป็นประชากรแฝงคือ เป็นชุมชนเมืองเป็นเมืองจริง ๆ ที�นี�ก็ถือว่าเป็น              
ไข่แดงของจงัหวดัจนัทบุรีเพราะเป็นเมือง ในเมื�อเมืองอยู่ชุมชนต่าง ๆ ก็ได้ยา้ยหลั�งไหลเข้ามา                
ซึ� งตรงนี�ก็คือประชากรแฝงจะสร้างใหเ้กิดปัญหาหลายเรื�อง” (วชิยั สุวรรณธนชยั. สัมภาษณ์. 2562)  
   “ชุมชนท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเนี� ย ได้มีการรับจากกรมส่งเสริมกระทรวง                  
วฒันธรรมเนี�ยให้สภาวฒันธรรมจงัหวดัจนัทบุรีเนี�ยจดัตั�งขึ�นมา จดัตั�งขึ�นมาเรียบร้อย มีคณะกรรมการ   
มีคณะทาํงานทั�งหมดถา้การสื�อสารกบันกัท่องเที�ยวเนี�ย ในเรื�องของการท่องเที�ยวเนี�ยส่วนใหญ่แล้ว 
นกัท่องเที�ยวเคา้จะมาสู่ระบบของการท่องเที�ยว เพราะฉะนั�นการท่องเที�ยวเรา ตอนนี� เรามีการพูดคุยกนัวา่
เราจะจบัมือกนั แลว้ก็ร่วมดว้ยกนักบัของวฒันธรรม ในส่วนของการจดังานมาหลายครั� งการท่องเที�ยว
และวฒันธรรมเราก็ทาํร่วมกนั” (วชิยั สุวรรณธนชยั. สัมภาษณ์. 2562)  
  1.4 ผูน้าํชุมชน 
    ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน คือ การจดัทาํนโยบายดา้นการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยวชุมชน 
ริมนํ� าจนัทบูร การทาํการประชาสัมพนัธ์ โดยการผลกัดนัผลิตภณัฑ์ในชุมชนให้เป็นที�รู้จกั และให้
คนในชุมชนมีรายได้ โดยมีการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานจนัทบุรี เป็นผูป้ระสานงาน            
ในการประชาสัมพนัธ์ร่วมดว้ยการดึงอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมอารยธรรม วิถีชีวิตของวฒันธรรม 
ที�อยู่ร่วมกนั 3 เชื�อชาติ เป็นจุดขายในการทาํสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร             
แต่ด้วยปัญหา อุปสรรคในการสื� อสารการตลาด คือ การให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของ                    
คนในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ การจะนาํชื�อเสียงหรือวิสัยทศัน์ของชุมชนไปขายทางการตลาด 
เน้นการออกสื�อจนเกินไปหวงัผลกาํไรเข้ามาก้าวลํ� าความโบราณของชุมชน โดยทาํสื�อนําเสนอ           
ในรูปแบบที�เกินความเป็นจริง จึงเนน้การรับรู้ความรู้สึกดว้ยตนเองมากกวา่ รวมถึงลกัษณะทางกายภาพ 
คือ ความแออดัของการจราจร   
   “ชุมชนเราตอนนี� นโยบายของชุมชนก็ คือตอ้งการที�ว่าจะให้คนในได้ขายก่อน 
ออกมาเยอะ ๆ มนัก็จะเป็นเกี�ยวกบัขนม ของฝากพวกเนี� ย เคา้ก็จะเป็นพวกชาวบ้านที�เขา้มาแล้ว             
ชาวบา้นก็เอามาขายอย่างเนี� ย ขนมไทย ขนมโบราณแลว้ก็จะมีขนมฝรั�ง ขนมฝรั�งก็พวกขนมไข่” 
(สมศกัดิf  สุพรชยัววิฒัน์. สัมภาษณ์. 2562)  
   “ขายสินคา้ปกติไดก้็จะขายเยอะขึ�นหน่อย เพราะว่าคนจากชุมชนอื�นก็มาขอขาย
ในพื�นที�เรา ที�สร้างรายไดเ้ราไม่ไดห้วงไม่ได้คิดค่าที�อะไร ก็กระจายรายไดอ่้ะเนาะ ช่วยให้ทุก ๆ   
ชุมชนไดมี้การคา้ขาย” (สมศกัดิf  สุพรชยัววิฒัน์. สัมภาษณ์. 2562)  
   “แต่บางเรื� องเราอาจจะไม่ได้ผ่านกระทรวงวฒันธรรม แต่หลังจากนี� ไปคิดว่า          
มันจะต้องมีการประสานกัน แล้วก็ ร่วมมือกัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                          
มีจดัอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย” (ชยตุ อภิรักษอ์ตัรา. สัมภาษณ์. 2562)  



 
 

 

58

  1.5 ผูป้ระกอบการ 
    ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบวา่ ณ ปัจจุบนั เส้นทางที�จะไปจงัหวดัอื�น เช่น สระแกว้ ตราด 
จาํเป็นตอ้งผ่านศูนยก์ลางตวัเมืองจนัทบุรี ทาํให้ศูนยก์ลางตวัเมืองเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีนกัท่องเที�ยว
เลือกมามากที�สุด และดว้ยที�ยงัคงเอกลกัษณ์ทางศิลปะวฒันธรรมไว ้เอกลกัษณ์ที�ทาํให้นกัท่องเที�ยว
รู้จกัและจดจาํจนัทบุรี คือ วฒันธรรมตามประเพณีที�มีเอกลกัษณ์ ซึ� งมีความหลากหลายของวฒันธรรม
ในชุมชนที�ผสมผสานทั�งวฒันธรรมไทย จีน เวียดนามที�มีเอกลกัษณ์ และจากการประชาสัมพนัธ์
จากทางหน่วยงานต่าง ๆ ที�ไดส้ร้างเป็นเรื�องราวที�สะทอ้นถึงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ธรรมชาติ 
วถีิชีวติในชุมชน รวมถึงการบอกเล่าจากนกัท่องเที�ยวที�เคยมา หรือผา่นภาพถ่าย ที�เป็นสิ�งที�ดึงดูดให้
นกัท่องเที�ยวทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างใหค้วามสนใจ   
   “วฒันธรรมมีทั�งคนไทย คนจีนแลว้ก็คนเวียดนาม เพราะว่าพอเขามาตั�งถิ�นฐาน 
เขาก็นาํวฒันธรรมตามประเพณีเขามารวมอยู่ที�นี�  เพราะฉะนั�นตรงนี� เขาเรียกว่า ความหลากหลาย
ของวฒันธรรม” (จนัทร์เพญ็ ศิริศกัดิf . สัมภาษณ์. 2562)  
   “อยู่ในชุมชนริมนํ� าแห่งนี�  ไดป้ระชาสัมพนัธ์ไดย้ินเรื�องราวต่าง ๆ... คือ ผ่านสื�อ          
ถ้าพูดไปจริง ๆ คือ มันเป็นธรรมชาติของเหมือนคนมาเที�ยว พอคนมาเที�ยวเขาก็อยากถ่ายรูป” 
(เฉลิมศรี สรวมศิริ. สัมภาษณ์. 2562)  
   “ความโดดเด่น ซึ� งถ่ายทอดวฒันธรรมทางสถาปัตยกรรมที�ไม่ซํ� ากัน ซึ� งปัจจยั
สําคญัที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวมาเที�ยวคือ ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที�ยว และสภาพแวดลอ้ม 
ที�เนน้ธรรมชาติวฒันธรรมของชุมชน” (บุญสุข วริิยะภิรมย.์ สัมภาษณ์. 2562)  
  สรุปได้ว่า เนื�องด้วยคนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในการทาํสื�อ
ประชาสัมพนัธ์ ดงันั�นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จาํเป็นที�จะตอ้งเขา้มาให้การสนบัสนุนเพื�อให้ความรู้ 
ในการทาํการตลาด การสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชนเพื�อผลกัดนัให้ชุมชนมีรายไดห้มุนเวียนในชุมชน
มากยิ�งขึ�น อีกทั�งยงัมีการใชก้ารสื�อสารการตลาดโดยมีการร่วมมือกบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 
เป็นผูป้ระสานงานในการประชาสัมพนัธ์เสนอขายแพ็คเกจท่องเที�ยว สิทธิพิเศษหรือว่าส่วนลด         
มีการส่งเสริมการขายสินคา้ในร้านคา้ชุมชนริมนํ�าซึ� งมีขนมไทย ขนมโบราณเป็นเอกลกัษณ์ ผลกัดนั
ผลิตภณัฑ์ของดีในชุมชนให้เป็นที�รู้จกั และการส่งเสริมการขายให้คนในชุมชนมีรายได ้โดยมีการ
ร่วมมือจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย เป็นผูป้ระสานงานในการประชาสัมพนัธ์ ส่วนที�ยงัตอ้ง
พฒันาของชุมชนริมนํ� าจนัทบูร ชุมชนต้องเป็นตัวตั� งในการบริหารจัดการชุมชน การสื� อสาร                 
การตลาดกับนักท่องเที�ยว การตลาดอินเทอร์เน็ตโดยการใช้สื� อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook                
ผ่านเครือข่ายการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านกลุ่มเครือข่าย เช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย             
หรือ Blogger ต่าง ๆ หรือการจดักิจกรรมให้นกัท่องเที�ยวร่วมสนุก ซึ� งชาวบา้นในชุมชนตอ้งสร้าง
ความประทบัใจใหก้บันกัท่องเที�ยวเพื�อใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความประทบัใจและอยากมาเที�ยวซํ� า 
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 2. การระดมสมอง (Brainstorming) เพื�อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค               
ของปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี โดยผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ประกอบดว้ย ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการ
ในชุมชน ปรากฏผลตามตาราง 4 ดงันี�   
 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของปัญหาการสื� อสารการตลาด             

เพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 

จุดแขง็ของชุมชน              
ริมนํ�าจนัทบูร 

จุดอ่อนของชุมชน
ริมนํ�าจนัทบูร 

อุปสรรคของชุมชน
ริมนํ�าจนัทบูร 

โอกาสของชุมชน 
ริมนํ�าจนัทบูร 

แหล่งท่องเที�ยว                  
ทางธรรมชาติ            
การประชาสัมพนัธ์              
สถานที�เที�ยวต่าง ๆ  
ทาํใหส้ภาพเศรษฐกิจ
การท่องเที�ยวของ
จงัหวดัจนัทบุรีมีสภาพ
ที�ดีขึ�น 

สภาพการท่องเที�ยว
ของจงัหวดั                         
ยงัไม่เป็นที�น่าสนใจ
มากนกั เนื�องจาก             
ยงัไม่มีจุดสนใจของ
แหล่งท่องเที�ยว               
ที�หลากหลาย  

ชาวบา้นยงัไม่มี              
ความเขา้ใจ ในเรื�อง
การขายของ                         
ขายแต่หนา้บา้น              
ยงัรู้จกัการขยายตลาด 

ถา้มีการทาํการตลาด
รายไดห้มุนเวยีน               
ต่อเดือนอาจถึง                 
หลกัลา้นได ้โดยเพิ�ม
ร้านคา้เยอะ ๆ เพิ�ม 
การประชาสัมพนัธ์
สิทธิพิเศษหรือวา่ 
ส่วนลด 

สถานที�ท่องเที�ยว                                
ที�มีเอกลกัษณ์                  
ทางวฒันธรรม  

ชุมชนตอ้งเป็นตวัตั�ง
ในการบริหารจดัการ
ชุมชนอนันี� คือที�มา
ของการท่องเที�ยว
โดยชุมชน                       
ส่วนต่อเนื�อง 

การบริหารจดัการ           
ชุมชนความรู้                  
ความเขา้ใจในการ
บริหารจดัการชุมชน 

มีการพยายามที�เปลี�ยน
ชุมชนท่องเที�ยวให้
เป็นชุมชนอยา่งย ั�งยนื 
 
 

การผลกัดนัผลิตภณัฑ์
ในชุมชนใหเ้ป็นที�รู้จกั 
และใหค้นในชุมชน            
มีรายได ้โดย ททท. 
เป็นผูป้ระสานงาน  
อตัลกัษณ์ของ                              

การสื�อสารการตลาด 
การใหค้วามร่วมมือ 
การมีส่วนร่วม              
ของคนในชุมชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ 

การจะนาํชื�อเสียงหรือ
วสิัยทศัน์ของชุมชน
ไปขายทางการตลาด 
เนน้การออกสื�อ       
จนเกินวตัถุประสงค ์
หวงัผลกาํไรเขา้มา 

การร่วมมือกบั
กระทรวงวฒันธรรม 
การประสานกนั                     
แลว้ก็ร่วมมือกนั              
โดยเฉพาะมหาวทิยาลยั 
ราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

จุดแขง็ของชุมชน             
ริมนํ�าจนัทบูร 

จุดอ่อนของชุมชน
ริมนํ�าจนัทบูร 

อุปสรรคของชุมชน
ริมนํ�าจนัทบูร 

โอกาสของชุมชน 
ริมนํ�าจนัทบูร 

สถาปัตยกรรม               
อารยธรรม วถีิชีวติ 
เป็นจุดขายในการทาํ
สื�อสารการตลาด             
การท่องเที�ยว 

 กา้วลํ�าความโบราณ
ของชุมชน โดยทาํสื�อ
นาํเสนอในรูปแบบ              
ที�เกินความเป็นจริง 

มีจดัอบรมมคัคุเทศก์
นอ้ย 
 
 

ถ่ายทอดวฒันธรรม
ทางสถาปัตยกรรม               
ที�ไม่ซํ� ากนั ความเป็น
ธรรมชาติของ                
แหล่งท่องเที�ยว และ
สภาพแวดลอ้มที�เนน้               
ธรรมชาติวฒันธรรม
ของชุมชน เอกลกัษณ์
ทางศิลปวฒันธรรม 

ศูนยก์ลางตวัเมือง
เป็นแหล่งท่องเที�ยว
ที�มีนกัท่องเที�ยว
เลือกมามากที�สุด 

การแข่งขนัของ               
แหล่งท่องเที�ยวเพื�อ 
ดึงดูดนกัท่องเที�ยว             
มีการสร้าง                
ความโดดเด่น 

ไดป้ระชาสัมพนัธ์
ความหลากหลาย    
ทางวฒันธรรมดึงดูด
ใหน้กัท่องเที�ยว                 
ทั�งชาวไทยและ                 
ชาวต่างชาติ                           
ใหค้วามสนใจ 

 
 จากตาราง 4  สรุปไดว้า่  
 1. จุดแข็งของชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี คือ การมีสถานที�ท่องเที�ยวเป็นเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรม อาหาร ขนมทอ้งถิ�น และการทาํการประชาสัมพนัธ์ โดยการผลกัดนัผลิตภณัฑข์องดี
ในชุมชนให้เป็นที�รู้จกั และให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยมีการร่วมมือ ททท. เป็นผูป้ระสานงาน            
ในการประชาสัมพนัธ์ 
 2. จุดอ่อนของชุมชนริมนํ� าจนัทบูร เป็นในเรื�องการท่องเที�ยว โดยชุมชนตอ้งเป็นตวัตั�ง
ในการบริหารจดัการชุมชนการสื�อสารการตลาด คือการให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของคน            
ในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ยงัไม่ค่อยเป็นที�น่าประทบัใจ  
 3. โอกาสของชุมริมนํ� าจนัทบูร มีการพยายามที�เปลี�ยนชุมชนท่องเที�ยวให้เป็นชุมชน 
อย่างย ั�งยืนด้วยการร่วมมือกบักระทรวงวฒันธรรมและมีการร่วมมือกันโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย              
ราชภฏัรําไพพรรณี มีจดัอบรมมคัคุเทศก์น้อยไดป้ระชาสัมพนัธ์ไดย้ินเรื�องราวต่าง ๆ ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ดึงดูดใหน้กัท่องเที�ยวทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างใหค้วามสนใจ 
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 4. อุปสรรคของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร เรื�องของการบริหารจดัการชุมชนความรู้ความเขา้ใจ
ในการบริหารจดัการชุมชนหรือการนาํชื�อเสียงของชุมชนไปขายทางการตลาด เน้นการออกสื�อ           
จนเกินไป เกินวตัถุประสงค ์นาํเสนอในรูปแบบที�เกินความเป็นจริง  
 กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ'าจันทบูร จังหวดัจันทบุรี 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษากลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีใช้
เครื�องมือสื� อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ส่งเสริมการขาย และการตลาด             
อินเทอร์เน็ต ดงันี�  
 1. การโฆษณา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 โฆษณาทางวทิยุโทรทศัน์ชุด “เจา้บา้นที�ดี” Local Hero ของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย  
และการใชป้้ายไวนิลตามสถานที�ต่าง ๆ 

ที�มา : เฟซบุก๊. ออนไลน์. 2562  
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 2. การประชาสัมพนัธ์ 
 

 
 
ภาพประกอบ 5 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยว “วนัธรรมดาน่าเที�ยว @จนัทบุรี” ปล่อยขบวนรถ

โมเดล “กระต่ายหมาย..จนัท”์ ไปยงัจงัหวดัจนัทบุรี 
ที�มา : ผูจ้ดัการออนไลน์. ออนไลน์. 2562 
 
 3. การส่งเสริมการขาย 
 

 
 
ภาพประกอบ 6 การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจนัทบุรี จดักิจกรรม ร่วมสนุกกบัทริป 

สิงหา...พาแม่เที�ยวจนัทบุรี ผูโ้ชคดี 6 คู่ (คู่ละ 2 คน แม่กบัลูก) วนัธรรมดา 3 วนั 2 คืน 
แบบฟรี ตลอดทริป 
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 4. การตลาดอินเทอร์เน็ต 
 

 
 
ภาพประกอบ 7 การแนะนําแหล่งท่องเที�ยวจนัทบุรีผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด และการแนะนํา     

ใหม้าเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีผา่นเพจเฟสบุก๊จนัทบุรีรีววิ  
 
 กลยุทธ์การสื� อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจันทบูร จงัหวดัจันทบุรี             
จะตอ้งให้ความสําคญักบัการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาดอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ที�ผสมผสานวถีิชีวติของชุมชน 
โดยชุมชนเพื�อใหเ้กิดความย ั�งยนื  ผูว้จิยัใชเ้ครื�องมือในการวจิยัดงันี�   
 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interviews) ผูใ้ห้สัมภาษณ์ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ
สํานักงานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจนัทบุรี ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการในชุมชน 
ปรากฏผลดงันี�  
  1.1 การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานจงัหวดัจนัทบุรี  
    กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการสํานกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานจงัหวดัจนัทบุรี 
คือ การสร้างแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ที�ผสมผสานวิถีชีวิตของชุมชน
ในจงัหวดัจันทบุรี โดยชุมชนเพื�อให้เกิดความย ั�งยืน ในด้านการวางแผนพัฒนาการท่องเที�ยว              
ไดมี้การการพฒันาตลาดชุมชนโดยการสร้างภาพลกัษณ์ (Brand) ซึ� งมีรูปแบบ คือ การสร้างจุดขาย
ผ่านประวติัศาสตร์ของแต่ละชุมชน ให้เป็นเรื� องราว (Story) และพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product) ท้องถิ�น 
โดยผลกัดนัให้เป็นสินคา้ OTOP ในแต่ละเขตชุมชนให้เป็นเอกลกัษณ์ และขั�นตอนการเตรียมการ
พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน คือ การให้ความรู้เกี�ยวกบัการทาํการตลาดท่องเที�ยว วางแผนปรับปรุง          
สิ� งแวดล้อมและสาธารณูปโภคเพื�อฟื� นฟูสภาพชุมชน ในการรองรับนักท่องเที�ยว สร้างสื�อที�ใช ้          
ในการประชาสัมพนัธ์ เช่น แผนที� แผน่พบั สื�อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทาํให้ร้านคา้และสถานที�ท่องเที�ยว
เป็นที�รู้จกัอยา่งแพร่หลายและไดรั้บการตอบรับที�ดีจากนกัท่องเที�ยวหลาย ๆ กลุ่ม  
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   “การท่องเที�ยวมันมีหลายหน่วยงาน อย่างโอทอป สตรีทอาร์ตอะไรอย่างนั� น               
ไม่ไดส้กรีนก่อน... เอาออแกไนซ์ส่วนกลางมาจดัไง คือ ไม่ใช่แบบโดยชุมชน จริง ๆ มนัตอ้งลงไป
ศึกษารายละเอียดแต่ละพื�นที�มีอะไร แต่ละพื�นที�มนัไม่เหมือนกนันะ คุณจะเอาโมเดลดึงมาแลว้มา
ทาํทุกพื�นที�เลยมนัไม่ย ั�งยืน การปรับพื�นที�ในการบริหารจดัการจะมีเอกสาร เช่น แผนที� แผ่นพบั 
ท่องเที�ยวชุมชน เพื�อเป็นแนวในการประชาสัมพนัธ์” (ปราณี จั�นนพรัตน์. สัมภาษณ์. 2562) 
   “เอกสาร แผนที� แผน่พบั เพื�อเป็นแนวในการประชาสัมพนัธ์ เพราะฝรั�งยงัตอ้งใช ้
อยา่งเราไปเที�ยวต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ เราก็ยงัตอ้งใชถู้กเปล่า จะไปไหนเดินยงัไง เพราะเรา
ไม่รู้ Point ไง ยงัไงก็ตอ้งเป็น Paper ล่าสุด Guidebook รวมที�กินที�เที�ยว ร้านกาแฟ และขอความร่วมใจ
ของชุมชน แลว้ก็ความร่วมมือของชุมชน กลายเป็นส่วนร่วม” (ปราณี จั�นนพรัตน์. สัมภาษณ์. 2562) 
   2.2  มาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี  
    กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี แผนจงัหวดัจนัทบุรีเป็นการยกระดบั
มาตรฐานการท่องเที�ยวให้เขา้สู่สากล และแผนพฒันาการท่องเที�ยวที�ใช้เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที� 2 กรอบ 20 ปีของประเทศไทย โดยกาํหนดการวางแผนภายอนาคตภายใน           
5 ปี เนื�องจากจงัหวดัจนัทบุรีเป็นการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื การท่องเที�ยวทางธรรมชาติ การท่องเที�ยว
โดยชุมชน การท่องเที�ยวสะอาดเพื�อรักษาสิ� งแวดล้อม รูปแบบและขั�นตอนการเตรียมการพฒันา
โครงสร้างพื�นฐาน การจดัการตั�งแต่ตน้นํ� า กลางนํ� า ปลายนํ� า โดยพฒันาแหล่งท่องเที�ยวความสะดวก 
กาํหนดกฎระเบียบมาตรฐานให้เรียบร้อย จดัหาสิ� งอาํนวยสะดวกที�มีระดบัมาตรฐาน การอบรม
เตรียมความพร้อมของบุคลากรเขา้สู่การท่องเที�ยว โดยมีภาครัฐคอยให้การสนบัสนุนและประเมิน
โครงการ เพราะด้วยจุดแข็งของการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบุรีในจงัหวดัจนัทบุรี คือ “ของดี              
ของเด่น” ของกินอร่อย ชุมชนมีสินคา้เด่น สถานที�ท่องเที�ยวที�มีเอกลกัษณ์จะเป็นจุดแข็งของชุมชน 
ฉะนั�นรัฐจาํเป็นที�จะตอ้งให้การสนับสนุนการให้ความรู้ อาํนวยความสะดวก เช่น ถนนที�เดินทาง
สัญจรได้ง่าย ทางเดิน สถานที�จอดรถ และงบประมาณในการพฒันา เพื�อลดอุปสรรคสภาพเศรษฐกิจ 
เนื�องจาก OTOP นวตัวิถีกบั OTOP Village  ทั�วประเทศไทยทาํให้การแข่งขนัสูงทาํให้มีตวัเลือกเยอะ 
และสภาพเศรษฐกิจที�ย ํ�าแย ่ทาํใหน้กัท่องเที�ยวใช่จ่ายนอ้ยลงถา้ไม่จาํเป็น  
   “เรื�องของคนในชุมชนอนันี� จะเป็นปัจจยัหลกั วิธีแกไ้ขปัญหาคือจะตอ้งมีการจดั
อบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื�องให้เขาเกิดมีการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื�องคนในชุมชนเรื� อง Budget                    
เขามีน้อยตน้ทุนพวกเงินเขามีน้อย ถา้รอทางภาครัฐคือปัจจยัทางภายนอกก็คือตอ้งช่วยกนันี�แหละ 
ให้ความรู้เขาอย่างต่อเนื�อง ส่วนอย่างอื�นเราไม่สามารถไปยุ่งกับเขาได้ บอกได้เลยอย่างเดียว                         
ที�การท่องเที�ยวในชุมชนจะย ั�งยืนหรือไม่ หวัหนา้ชุมชนเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�สุด โอกาสรัฐสนบัสนุน
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ล่าสุดที�ผ่านมาก็อดัวงเงินมาไม่รู้กี�เท่าไหร่ ทาํผ่านพฒันาชุมชน ผ่านน OTOP นวตัวิถีกบั OTOP 
Village แสดงว่าเขาให้การ แลว้ก็อยา่ลืมจนัทบุรีไม่ใช่จงัหวดัเดียวที�เป็น OTOP นวตัวิถีกบั OTOP 
Village ทั�วประเทศไทย 70 กว่าจงัหวดัมีหมดนี�คือคู่แข่งคู่แข่งเยอะบวกกบัสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ดี             
ก็จะเลือกเยอะมี Choice เยอะ” (กนกพร ศานติวงพงษ.์ สัมภาษณ์. 2562)   
   “สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวเรามีหน้าที�ส่งเสริมและสนับสนุน คือ เราจะทาํ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องไม่ไปปรับเปลี�ยนสิ� งที� ชุมชนเป็น เรียกตรงนี� ว่ากับดักชุมชน คือ                  
คนภายนอกจะมาเปลี�ยนความเป็นชุมชน เรียกวา่ กบัดกัชุมชนจะดีกวา่ กบัดกัต่อไปที�น่ากลวัเนาะ             
ก็คือคนใน มนัคือการท่องเที�ยวแบบเขาเป็นไม่ใช่การท่องเที�ยวแบบสบาย ๆ เน้นให้ชดัไปดูคาํว่า 
Modern Marketing  ใช้ฟิลลิ�งสัมผสักบัการตลาด ล่าสุดพี�ชอบมาก Story Telling คือ การใช้ Sense 
การใช้เรื�องราวของชุมชนมาผูกกนั การใช้สี โทนสี การใช้อารมณ์ความรู้สึก มาสัมผสักบันกัท่องเที�ยว 
การบริหารจดัการสภาพเศรษฐกิจ 3 หมวดทาํความสมดุลกนั สังคมวฒันธรรมแล้วสิ� งแวดล้อม             
ก็รวมถึงสภาพเศรษฐกิจด้วย แล้วทฤษฎีที�ใช้ก็คือ การมีส่วนร่วม คือ การร่วมกนัทาํของทุกคน               
ผลดีก็ร่วมรับผลประโยชน์” (กนกพร ศานติวงพงษ.์ สัมภาษณ์. 2562)  
  2.3 สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
   กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์ประธานสภาวฒันธรรมอําเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี การสื� อสารการตลาด           
การท่องเที�ยวชุมชน คือ วิถีชีวิตของวฒันธรรมที�อยู่ร่วมกนัของ 3 เชื�อชาติ คือ ไทยจีน ไทยญวณ 
และไทยญวณคริสต ์แลว้ก็ไทยเราอยูร่่วมกนัมาร่วม 300 ปีที�นี�จะมีมนตเ์สน่ห์ เพราะวา่มนัเป็นอะไร
เดิมของสมยัเมื�อ 300 ปีไม่เคยเจือจางหายไปยงัเป็นเหมือนเดิม การท่องเที�ยวโดยชุมชนอยา่งย ั�งยืน
จริง ๆ มนัก็คือ ชุมชนตอ้งเป็นตวัตั�งในการบริหารจดัการชุมชนอนันี� คือ ที�มาของการท่องเที�ยว           
โดยชุมชนส่วนต่อเนื�อง ก็จะเป็นเรื�องของการบริหารจดัการชุมชนความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร
จดัการชุมชน ส่วนของการทาํประชาสัมพนัธ์ จากอินเทอร์เน็ตเราจะตอ้งใช้สื�อที�ถูกที�สุดอินเทอร์เน็ต   
น่าจะเป็นช่วงเวลานี� ก็ยงัไดอ้ยู ่หนึ� งในเครือข่ายการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านกลุ่มเครือข่าย เช่น
การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย   
   “ชุมชนท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเนี�ย ไดมี้การรับจากกรมส่งเสริมกระทรวงวฒันธรรมเนี�ย
ให้สภาวฒันธรรมจงัหวดัจนัทบุรีเนี�ยจดัตั�งขึ�นมา จดัตั�งขึ�นมาเรียบร้อย มีคณะกรรมการ มีคณะทาํงาน
ทั�งหมดถา้การสื�อสารกบันกัท่องเที�ยวเนี�ย ในเรื�องของการท่องเที�ยวเนี�ยส่วนใหญ่แลว้นกัท่องเที�ยว
เค้าจะมาสู่ระบบของการท่องเที�ยว เพราะฉะนั� นการท่องเที�ยวเรา ตอนนี� เรามีการพูดคุยกันว่า                     
เราจะจบัมือกนั แลว้ก็ร่วมดว้ยกนักบัของวฒันธรรม ในส่วนของการจดังานมาหลายครั� งก็การท่องเที�ยว
และวฒันธรรมเราก็ทาํร่วม” (วชิยั สุวรรณธนชยั. สัมภาษณ์. 2562) 
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  2.4 ผูน้าํชุมชน 
    กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน กลยทุธ์การจดัการรูปแบบการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยว คือ การอบรม 
ให้ความรู้ และจดัตั�งสํานกังานมคัคุเทศก์ เพื�อให้บริการในการนาํเที�ยว สร้างการรับรู้ให้แก่นกัท่องเที�ยว
ที�มีประสิทธิภาพ ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี โดยเฉพาะการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 
สํานกังานจนัทบุรี รวมถึงสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี และสภาวฒันธรรมจงัหวดัจนัทบุรี 
ซึ� งใช้แนวความคิดของสภาวฒันธรรมอาํเภอเมืองจนัทบุรี สร้างจุดแลนมาร์ค จุดเช็คอิน เพื�อให ้            
นกัท่องเที�ยวได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ แชร์ผ่านสื�อสังคมออนไลน์ ให้ชุมชนไดเ้ป็นที�รู้จกัในรูปแบบ
การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และสะทอ้นวิถีการใช้ชีวิตชุมชนดั�งเดิม  
การพัฒนาสิ� งอาํนวยความสะดวก การจราจร ที� มีมนตร์เสน่ห์ของวิถีชีวิต วฒันธรรมดั� งเดิม                      
ซึ� งมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเดินทางเขา้มาท่องเที�ยว 
   “จุดแข็งเหรอ มนัก็จะมีวิถีชาวบา้นนี�แหละ จุดอ่อนในการมาของนกัท่องเที�ยวคือ
ที�จอดรถ หลกั ๆ เลยนะตอนนี�  ที�จอดรถแลว้ก็ถนนมนัก็จะแคบ นกัท่องเที�ยวจะหาที�จอดรถลาํบาก
นิดนึง” (สมศกัดิf  สุพรชยัววิฒัน์. สัมภาษณ์. 2562)  
   “ใช่มาซํ� า บางท่านที�ลงมาเนี�ย ก็มากนัหลาย ๆ รอบ มาแลว้ก็มาอีกเพราะมนัคลา้ย ๆ 
เหมือนมนัมีมนตร์เสน่ห์ ของนี�มนัไม่ได้ปรุงแต่ง หรือว่าสร้างขึ� นมามนัเป็นวิถีชีวิต วฒันธรรม
ดั�งเดิมมาตั�งแต่ 300 ปี มนัหายากมากเลยนะในประเทศไทย” (ชยตุ อภิรักษอ์ตัรา. สัมภาษณ์. 2562) 
   “การสื�อสารการตลาด ส่วนใหญ่จะผ่านทาง ททท. ช่วยทาํการโฆษณาและช่วย
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก มีบา้งทาํป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์งานถนนคนเดิน อะไรเงี� ย” 
(ชยตุ อภิรักษอ์ตัรา. สัมภาษณ์. 2562) 
   “เกี�ยวกบัเรื�องรถ การจราจรนะครับ ที�ตรงนี� มนัยงัห้ามรถวิ�งไม่ได ้ส่วนใหญ่จะเป็น
รถยนต ์เพราะวา่การจราจรของเรามนัคบัแคบ เพราะไม่ไดว้างผงัเมืองมาตั�งแต่แรกเริ�มมีโอกาสที�จะ
แกไ้ขเปลี�ยนแปลงตรงนี�  ทางของรัฐมาช่วยสนบัสนุนหน่อย ในเรื�องของความอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
นะครับเรามีปัญหาเรื�องพื�นที�ถนน แลว้ก็เรื�องทาํความสะอาดผิวถนนตามท่านํ� าต่าง ๆ แลว้ก็ท่านํ� า
บางท่าน่ะมนัหมดสภาพแลว้ ก็อยากให้เคา้มาทาํใหม่ให้เรา มนัเป็นจุดรองรับที�ถ่ายรูปไดอ้ะไรได ้
ถา้ถ่ายรูปสวยโพสในโซเชียลก็จะเพิ�มการเห็นและการสนใจ” (สมศกัดิf  สุพรชยัวิวฒัน์. สัมภาษณ์. 
2562) 
   “อยากให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้กบันกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ�น เพราะชุมชนเรามนัเป็น
ชุมชนที�โบราณเก่าแก่จริง ๆ แลว้ก็ไม่ไดท้าํขึ�นมาเหมือนกบัวา่เราจดัตั�ง มนัมีมาตั�งนานสมยัก่อนรุ่น
ปู่ ยา่ตายาย” (สมศกัดิf  สุพรชยัววิฒัน์. สัมภาษณ์. 2562) 
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  2.5 ผูป้ระกอบการ 
   กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ กลยุทธ์ที�ใช้ในการสื�อสารการตลาดการท่องเที�ยวชุมชน จาํเป็น             
ที�จะตอ้งจดัการสภาพแวดลอ้มแหล่งท่องเที�ยว คือ การพฒันาผงัเมือง การคมนาคมทางบกและทางนํ� า 
จดัทาํป้ายบอกทาง ป้ายจราจร สิ� งอาํนวยความสะดวก นอกจากนี� ผูค้นในชุมชนได้ช่วยกนัฟื� นฟู
อาคารบา้นเรือนใหมี้ความดั�งเดิม เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ห็นถึงความสวยงามของชุมชนเก่าอยา่งแทจ้ริง 
การสร้างความประทบัที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวกลบัมาซํ� า คือ ความประทบัใจ ความสนุกสนานในการเดิน
ท่องเที�ยวชมตลาดนัดริมนํ� า รูปแบบสถาปัตยกรรมที�ยงัคงมีให้เห็น ถึงแมว้า่จะเก่าแต่ก็ยงัมีคุณค่า          
ไดรั้บการตอ้นรับที�ดี ไดรู้ปถ่ายสวย ๆ เป็นที�ระลึกจากชุมชน รวมถึงอาหารที�ขึ�นชื�อของจงัหวดัจนัทบุรี 
ร้านคาเฟ่ที�มีการตกแต่งหลากหลายรูปแบบ และรสชาติของอาหารและเครื�องดื�มอร่อย และสิ�งที�คาดหวงั 
คือ การเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยให้ชุมชนมอบความรู้เกี�ยวกับการท่องเที�ยวภายในชุมชน              
รวมถึงผลิตภณัฑข์องฝากที�ขึ�นชื�อ และการใหบ้ริการที�ดีจากร้านคา้และที�พกัภายในชุมชน การตอ้นรับที�ดี 
จากผูที้�อาศยัภายในชุมชนการท่องเที�ยวที�เน้นความดั�งเดิมเพื�อที�จะสัมผสักบัวฒันธรรม และการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนมีความสําคญั เพราะการคา้ขายเชื�อมโยงผูค้นไปมาระหว่างพื�นที�ชนบท
และพื�นที�เมือง ซึ� งผูค้นยงัให้ความสําคญักบัการอนุรักษ์ กิจกรรมที�เกิดจากความร่วมมือของคน             
ในชุมชน นอกจากนี�ผูค้นในชุมชนไดช่้วยกนัฟื� นฟูอาคารบา้นเรือนใหมี้ความดั�งเดิม เพื�อให้นกัท่องเที�ยว
ไดเ้ห็นถึงความสวยงามของชุมชนเก่าอยา่งแทจ้ริง ซึ� งสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์   
   “อยากให้มีป้ายแนะนาํร้านคา้ในชุมชนวา่ร้านอะไรอยูต่รงไหน เพื�อที�นกัท่องเที�ยวมา
จะไดม้าถูก เพราะบางร้านเป็นร้านดงัแต่นกัท่องเที�ยวหาไม่เจอ ส่วนร้านที�ไม่ดงัก็ควรมีป้ายแนะนาํ
ริมนํ� ามีร้านหลากหลาย ทั� งอาหารเครื� องดื�ม คาเฟ่ เสื� อผา้ ขนม ของฝาก” (จนัทร์เพ็ญ ศิริศกัดิf . 
สัมภาษณ์. 2562) 
   “ต้องการก็คือความสะอาด ความสะดวก ป้ายจราจร เส้นทางหรืออะไรไปมา
ฉะนั� นเขาต้องการตรงนี�  ความปลอดภัย มาเราต้องปลอดภัยถูกไหม รอบนอกจะไปทําอะไร                  
ทาํพิพิธภณัฑ ์ทาํที�จอดรถทาํเถอะ” (เฉลิมศรี สรวมศิริ. สัมภาษณ์. 2562) 
   “ถา้มีการท่องเที�ยวโดยการล่องเรือริมนํ� า น่าจะสร้างความตื�นเตน้ให้นกัท่องเที�ยว 
นั�งเรือล่องริมแม่นํ� า นักท่องเที�ยวน่าจะชอบ ทําคล้าย ๆ ตลาดนํ� า มีทั� งบนบกและบนเรือ”                    
(เฉลิมศรี สรวมศิริ. สัมภาษณ์. 2562) 
   “ธรรมชาติความเป็นบา้น ๆ เขามาเที�ยวธรรมชาติ คือเอาง่าย ๆ ถ้าดูอย่างนี� ดูมนั
ธรรมดาแต่คุณถ่ายออกมาสวย ไม่น่าเชื�อ ธรรมชาติวฒันธรรมของชุมชน ปัญหาหลักหลกัก็คือ              
คนในชุมชนไม่ค่อยเขา้ใจ บางครั� งมองมุมมองคนใน ไม่ได้มองมุมกวา้ง มองเห็นก็จริงแต่ไม่ได้
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ละเอียด ดงันั�นก็คือตอ้งมองภาพรวมทั�งหมด ทั�งกลุ่มล่าง ทั�งกลุ่มบน ทั�งองค์กร เขาจะมาช่วยเรา            
ยงัไงบา้ง” (บุญสุข วริิยะภิรมย.์ สัมภาษณ์. 2562) 
   “การสร้างความประทบัใจและความสนุกสนานในการเดินท่องเที�ยวชมตลาดนดั
ริมนํ� า ให้นกัท่องเที�ยวสัมผสัได ้มนัคือเสน่ห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมบา้นสมยัเก่าที�ยงัคงมีให้เห็น
ตลอดทางถึงแมว้า่จะเก่าแต่ก็ยงัมีคุณค่า” (บุญสุข วริิยะภิรมย.์ สัมภาษณ์. 2562) 
   “บางคนมาจากภาคเหนือภาคอีสาน มากนัเป็นครอบครัว เห็นรูปจากอินเทอร์เน็ต
แลว้ชอบ เขาบอกอยากมาลองอาหารถิ�นขนมถิ�น มีจุดถ่ายรูปสวยเยอะ ชอบบรรยากาศ บา้นเขาไม่มี
ชุมชนแบบนี�” (จนัทร์เพญ็ ศิริศกัดิf . สัมภาษณ์. 2562) 
  สรุปได้ว่าในการจดัทาํกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวริมนํ� าจนัทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรี จาํเป็นที�จะตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม ที�ผสมผสานวิถีชีวิตของชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี โดยชุมชนเพื�อให้เกิดความย ั�งยืน              
ในด้านการวางแผนพัฒนาการท่องเที�ยว ได้มีการพัฒนาตลาดชุมชนโดยการสร้างภาพลักษณ์ 
(Brand) ซึ� งมีรูปแบบ คือ การสร้างจุดขายผ่านประวติัศาสตร์ของแต่ละชุมชน ให้เป็นเรื� องราว 
(Story) และพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product) ท้องถิ�น โดยผลกัดนัให้เป็นสินค้า OTOP ในแต่ละเขตชุมชน            
ให้เป็นเอกลักษณ์ ที�จะต้องมีความเป็นการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) ในการสะท้อน               
การใชชี้วิตแบบดั�งเดิม สร้างจุดแลนมาร์ค จุดเช็คอิน เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดถ่้ายภาพเก็บบรรยากาศ 
ทําให้ นัก ท่ องเที� ยวส าม ารถแช ร์ความ ป ระทับ ใจและบ อกต่อ ม น ตร์เส น่ ห์ ของวิ ถี ชีวิต                              
วฒันธรรมดั�งเดิม ซึ� งมีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเดินทางเขา้มาท่องเที�ยวซํ� าอีกในครั� งต่อ ๆ ไป  
 2. การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) เพื�อวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค ของกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน 
และผูป้ระกอบการในชุมชน ซึ� งสามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงันี�  
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอการส อุปสรรค ของกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อ
การท่องเที�ยวชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 

 

จุดแขง็ของ 
ชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 

จุดอ่อนของ 
ชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 

โอกาสของ 
ชุมริมนํ�าจนัทบูร 

อุปสรรคของ 
ชุมชนริมนํ�าจนัทบูร 

1. ศิลปวฒันธรรม     
ของชุมชนที�ยงัคงมี
ความดั�งเดิม 
2. การคา้ขายที�คงความ
เก่าแก่ไว ้โดยการรักษา
ไวซึ้� งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที�ไดรั้บ                    
การส่งทอดรุ่นสู่รุ่น  
3. สะทอ้นการใชชี้วติ
แบบดั�งเดิมที�ผสมผสาน 
2 ชุมชนแต่มี 3 วฒันธรรม 
ไดแ้ก่ ไทยพุทธ คริสต ์
ญวน การใหค้วามร่วมมือ
ความสามคัคีของคน              
ในชุมชน 

1. การคมนาคม              
ภายในชุมชนแออดั  
ขาดการบริหาร              
จดัการ 
2. สิ�งอาํนวย                      
ความสะดวก                     
ที�ไม่เพียงพอ เช่น             
หอ้งนํ�าสาธารณะ  
3. การใชร้ถใชถ้นน
ร่วมกนัของ                        
ผูที้�อาศยัอยูภ่ายใน
ชุมชนและ          
นกัท่องเที�ยว  
4. เรื�องความสามคัคี 
การมีส่วนร่วม                
ในการพฒันาชุมชน  
5. คนในชุมชน                   
ขาดความรู้และ                     
งบประมาณ                   
ในการลงทุน 
 

1. การพฒันาชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที�ยว  
2. นาํเอาศิลปะทาง            
วฒันธรรม ประวติัศาสตร์
มาเป็นจุดขาย  
3. สนบัสนุนการให ้
ความรู้ อาํนวย                   
ความสะดวก เช่น ถนน   
ที�เดินทางสัญจรไดง่้าย 
ทางเดิน สถานที�จอดรถ  
4. งบประมาณในการ
พฒันา โดยใชก้ารตลาด
แนวใหม่ (Modern 
Marketing) 
5. จดัทาํสื�อ                        
ประชาสัมพนัธ์เพื�อ             
ทาํการนาํเสนอ                  
แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 
ใหส้ะทอ้นภาพลกัษณ์
ของการท่องเที�ยว                
เชิงอนุรักษที์�ตอ้งใช้
ความร่วมมือจากผูค้น
หลายกลุ่มเพื�อใหเ้กิด
ความย ั�งยนื 

1. ความร่วมมือ                    
ในชุมชน  
2. การเปลี�ยนแปลง
ดา้นเศรษฐกิจซึ� งทาํ
ใหก้ารคา้ขายภายใน            
ชุมชนซบเซาลง  
3. ขาดความรู้ในการ
ทาํการตลาดที�จะ 
ผลกัดนัผลิตภณัฑ ์ 
4. ความขดัแยง้กนั
ระหวา่งแนวทาง                   
ที�จะพฒันา                   
การท่องเที�ยว  
5. การบริหารจดัการ
ประสานงานกิจกรรม
ภายในชุมชน                  
เพื�ออนุรักษที์�จะ                  
ใหเ้กิดความย ั�งยนื 
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 จากตาราง 5 การระดมสมอง (Brainstorming) เพื�อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื�อสารการตลาด
จากประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการในชุมชน 
สรุปไดว้า่  
 1. จุดแข็งของชุมชนริมนํ� าจนัทบูร มีศิลปะวฒันธรรมของชุมชนที�ยงัคงมีความดั�งเดิม 
การคา้ขายที�คงความเก่าแก่ไวโ้ดยการรักษาไวซึ้� งขนบธรรมเนียม ประเพณีที�ไดรั้บการส่งทอดรุ่นสู่รุ่น 
การสะทอ้นวิถีการใช้ชีวิตแบบดั�งเดิมที�ผสมผสานวฒันธรรม การให้ความร่วมมือความสามคัคี             
ของคนในชุมชนริมนํ�า  
 2. จุดอ่อนของชุมชนริมนํ� าจนัทบูร เรื�องของการคมนาคมภายในชุมชน ขาดการบริหาร
จดัการเนื�องจากถนนคบัแคบ เพราะไม่ไดว้างผงัมาตั�งแต่เริ�มแรก สิ� งอาํนวยความสะดวกที�ไม่เพียงพอ 
เช่น หอ้งนํ�าสาธารณะ รวมถึงความสามคัคี  
 3. โอกาสของชุมริมนํ� าจนัทบูร การนําเอาศิลปะทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์มาเป็น               
จุดขายชุมชน สนับสนุนการให้ความรู้ อาํนวยความสะดวก เช่น ถนนที�เดินทางสัญจรได้ง่าย                    
ทางเดิน สถานที�จอดรถ งบประมาณในการพฒันา โดยใช้การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) 
การจดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยว ให้สะทอ้นภาพลกัษณ์เพื�อให้เกิด
ความย ั�งยนื 
 4. อุปสรรคของชุมชนริมนํ�าจนัทบูร การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของคนในชุมชน 
อีกทั�งใน เรื�องของการเปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ คนในชุมชนขาดความรู้ในการสื�อสารการตลาด 
ที�จะผลกัดนัผลิตภณัฑ์ของตนเอง ปัญหาความขดัแยง้กนัระหวา่งแนวทางที�จะพฒันาการท่องเที�ยว 
การบริหารจดัการประสานงานกิจกรรมภายในชุมชน เพื�ออนุรักษที์�จะใหเ้กิดความย ั�งยนื 
 หลังจากที� มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค กลยุทธ์การสื� อสาร                 
การตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี แลว้นาํขอ้มูลทั�งหมดมาวิเคราะห์          
ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix เป็นข้อมูลที�ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อกาํหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ประเภทต่าง ๆ 
ซึ� งผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ทาํให้เกิดกลยุทธ์ สามารถแบ่งออก
ได ้4 ประเภท คือ 
 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลกลยุทธ์การสื� อสารการตลาด               
ที�เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื�อที�จะนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก จุดแข็งคือ             
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนที�ยงัคงมีความดั� งเดิม ขณะที�โอกาสคือนําเอาศิลปะทางวฒันธรรม                   
ประวติัศาสตร์มาเป็นจุดขายชุมชน โดยใช้การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) การจัดทํา                 
สื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยว ใหส้ะทอ้นภาพลกัษณ์เพื�อใหเ้กิดความย ั�งยนื 
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  การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) ได้แก่ 4Cs ประกอบด้วย Consumer, Cost, 
Convenience, Communications ทั�ง 4 มีหัวใจรวมศูนยที์�ให้ความสําคญัต่อผูบ้ริโภค หรือโฟกสัลูกคา้ 
เป็นสาํคญั  
  Consumer เนน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั หรือหากบอกให้ตรงใจ คือ เขา้ถึง
ใจผูบ้ริโภคให้ไดม้ากที�สุด และยงัรวมไปถึงบริหารความสัมพนัธ์ของลูกคา้ หรือที�เรียกว่า CRM 
(Customer Relation Management) โดยตอ้งยึดหลกัการสรรคส์ร้างสินคา้และบริการให้ตรงใจลูกคา้
ในทุก ๆ กลุ่ม  
  Cost ทาํให้ต้นทุนตํ� าที� สุดเพื�อให้จะได้กําหนดราคาขายถึงมือผูบ้ริโภคตํ�าไปด้วย                
ซึ� งจะเป็นที�ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดา้นราคากบัคู่แข่ง  
  Convenience ช่องทางการจดัจาํหน่ายตอ้งอาํนวยให้ผูบ้ริโภคสะดวกซื�อมากที�สุด ยิ�งมี
ช่องทาง หรือหนา้ร้านมากเท่าไร โอกาสที�ผูบ้ริโภคจะซื�อมากเท่านั�น เพราะผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมิได้
ยดึติดกบัสถานที�เดิม 
  Communications เป็นเรื� องที�สําคญัและมีองค์ประกอบหลายด้าน จากความหมายตรงตวั              
ที�แปลว่าการสื�อสาร จึงรวมตั�งแต่การติดต่อสื�อสารที�ตอ้งสะดวก ง่าย รวดเร็ว การสื�อสารที�สร้าง
ความรับรู้ให้ผูบ้ริโภคและตลาด ซึ� งไดแ้ก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย รวมถึง
สื�อสารแบบกระตุน้ตลาด ไดแ้ก่การจดังานแสดงสินคา้ การจดันิทรรศการงานโชว ์การตลาดเชิงรุก
หรือการตลาดแบบตรงและเขา้ถึงลูกคา้ 
  ทั�งหมดที�กล่าวมานี�หากนาํไปผนวกรวมกบักลยุทธ์ 4Ps จะยิ�งเสริมให้การตลาดแข็งแกร่ง
ยิ�งขึ�น กลยุทธ์โฉมใหม่ทั�ง 4 เรื�อง (4Cs) จะตอ้งมีสื�อยุคใหม่ หรืออินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ต
เป็นเครื� องมือสําคัญที�จะใช้เป็นเครื� องมือทางการตลาด เมื�อนําจุดแข็งและโอกาสมาจับคู่กัน                   
เป็นกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดแนวใหม่จดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยว 
ศิลปะทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
 2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลกลยุทธ์การสื�อสารการตลาด
ที�เป็นจุดแขง็และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั เพื�อที�จะนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์ในเชิงป้องกนั ทั�งนี�
เนื�องจากชุมชนริมนํ� าจนัทบูรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกนัในการสื�อสารการตลาดก็มีอุปสรรคที�ไม่สามารถ
ควบคุมได ้แต่ชุมชนริมนํ� าจนัทบูรสามารถใชจุ้ดแข็งที�มีอยูใ่นการป้องกนัอุปสรรคที�มาจากภายนอกได ้
จุดแข็งของชุมชนริมนํ� าจนัทบูร คือ การคา้ขายที�คงความเก่าแก่ไว ้โดยการรักษาไวซึ้� งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที�ไดรั้บการส่งทอดรุ่นสู่รุ่น ส่วนอุปสรรคของชุมชนริมนํ� าจนัทบูร คือ ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรีขาดความรู้ในการทาํการตลาดที�จะผลกัดนัผลิตภณัฑ์ ดงันั�น จบัคู่กนัเป็นกลยุทธ์ 
การสื�อสารการตลาดผ่านการคา้ขายของชุมชน โดยการสร้างเอกลกัษณ์ขนมหรืออาหารที�มีเฉพาะ
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ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จะช่วยในการผลกัดนัของดีของเด่นในชุมชนให้นักท่องเที�ยวรู้จกัและสนใจ
มากขึ� น โดยหน่วยงานที� เกี�ยวข้องต้องเข้ามาให้ความรู้ในด้านการสื� อสารการตลาดอย่างง่าย                     
แก่ชุมชน เพื�อให้นกัท่องเที�ยวมาเที�ยวแลว้อยากมาซํ� าอีก และผลิตภณัฑ์ในชุมชนจะตอ้งเป็นของ        
ชุมชนจริง ๆ โดยชาวบา้นในชุมชน 
 3. กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลกลยุทธ์การสื�อสารการตลาด 
ที�เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื�อที�จะนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแกไ้ข ทั�งนี�             
ชุมชนริมนํ� าจนัทบูรมีโอกาสที�จะนาํแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนที�ชุมชนริมนํ� า
จนัทบูรมีอยู่ได้  จุดอ่อนของชุมชน คือ คนในชุมชนขาดความรู้และงบประมาณในการลงทุน             
เนื�องจากชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในการสื�อสารการตลาดประกอบกบัไม่รู้วา่ในชุมชนมีอะไร
ที�จะนํามาพฒันาต่อยอดเพื�อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นที� รู้จกั จบัคู่กันเป็นกลยุทธ์การจดัทาํ              
สื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยวชุมชน ให้สะทอ้นภาพลกัษณ์ของการท่องเที�ยว
เชิงอนุรักษ์ที�ตอ้งใช้ความร่วมมือจากผูค้นหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 
สภาวฒันธรรมอาํเภอเมืองจนัทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี และผูน้าํชุมชน เพื�อให้เกิด
ความย ั�งยนื และพฒันาอยา่งต่อเนื�องไปในอนาคต 
 4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลกลยุทธ์การสื� อสารการตลาด              
ที�เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั เพื�อที�จะนํามากาํหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั�งนี�                 
ชุมชนริมนํ� าจนัทบูรเผชิญกบัทั�งจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที�ไม่สามารถควบคุมได ้การหากลยุทธ์ 
จะสามารถกําจดัจุดอ่อนที�จะเกิดขึ� นได้และสามารถป้องกันอุปสรรคได้ด้วยในคราวเดียวกัน                 
ซึ� งจุดอ่อนคือ การใช้รถใช้ถนนร่วมกนัของผูที้�อาศยัอยู่ภายในชุมชนและนักท่องเที�ยว เนื�องจาก
ถนนบริเวณชุมชนริมนํ� าจนัทบูร ค่อนขา้งที�จะแคบ รถยนต์ไม่สามารถวิ�งสวนกนัได ้อุปสรรคคือ 
การประสานงานภายในชุมชน ดงันั�น ผูน้าํชุมชนจะตอ้งมีการประสานงานไปยงัชาวบา้นในชุมชน 
และผูที้�สัญจรบนถนนบริเวณริมนํ� าจนัทบูร จดัทาํป้ายช่วงวนัและเวลาที�สัญจรในชุมชนได้และ
สัญจรในชุมชนไม่ได้ จับคู่กันเป็นกลยุทธ์การร่วมมือในชุมชนเพื�อประสานงานการใช้ถนน                 
ของชาวบา้นในชุมชนและบุคคลภายนอก เพราะเมื�อนกัท่องเที�ยวมาเที�ยวเดินชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 
ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกที�จะทาํใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความประทบัใจและอยากมาเที�ยวซํ� า 
 สรุปได้ว่า กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดั
จนัทบุรีจะตอ้งใช้เครื�องมือสื�อสารการตลาดมากขึ�น ดงันี�  1) การโฆษณา ใช้ป้ายแผนที�ในชุมชน 
แผน่พบั หนงัสือนาํเที�ยว 2) การประชาสัมพนัธ์ ผา่นหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและใชสื้�อสังคมออนไลน์ 
3) การตลาดอินเทอร์เน็ต สื�อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook โดยใชก้ลุ่ม Blogger ที�มีอิทธิพลผูที้�มี
คนติดตามจาํนวนมากเป็นผูสื้� อสารสู่นักท่องเที�ยว และ 4) การส่งเสริมการขาย โดยการจดัทํา            
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แพค็เกจท่องเที�ยว สิทธิพิเศษหรือส่วนลดใหก้บัสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ รวมถึงการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว 
การพฒันาการจราจรและการคมนาคม การส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยวในชุมชน การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ที�ทางรัฐจาํเป็นที�จะตอ้งเขา้มาช่วยสนบัสนุน ผลกัดนัและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
จุดถ่ายรูป เป็นตน้ ในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนท่องเที�ยวและการจบัคู่กลยุทธ์ จะไดก้ลยทุธ์ดงันี�  
กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดแนวใหม่จดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยว 
ศิลปะทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดผา่นการคา้ขายของชุมชน โดยการ
สร้างเอกลกัษณ์ขนมหรืออาหารที�มีเฉพาะชุมชนริมนํ� าจนัทบูร กลยุทธ์การจดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์
เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยวชุมชน ให้สะทอ้นภาพลกัษณ์ของการท่องเที�ยว และกลยุทธ์             
การร่วมมือในชุมชนเพื�อประสานงานเรื�องความปลอดภยั 

 
 




