
บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจยัครั� งนี�ผูว้จิยัทาํการศึกษาเรื�อง กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยว

ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งผูว้ิจยัไดส้รุปผล อภิปรายผล และให้ขอ้เสนอแนะการวิจยั

ดงันี�   

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 3. สรุปผลการวจิยั 

 4. อภิปรายผล 

 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดั

จนัทบุรี 

 2. เพื�อศึกษากลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดั

จนัทบุรี 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

 ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั และแหล่งขอ้มูลเอกสาร 

ประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล ซึ� งมีรายละเอียดดงันี�  

 1. แหล่งขอ้มูลบุคคล กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสํานกังานการท่องเที�ยว

แห่งประเทศไทย สํานกังานจนัทบุรี ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี อุปนายก

สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยว จังหวดัจันทบุรี ผู ้นําชุมชน และผู ้ประกอบการภายในชุมชน                     

รวมทั�งสิ�นจาํนวน 8 คน 

 2. แหล่งขอ้มูลเอกสาร ประกอบดว้ย แผ่นพบัการท่องเที�ยว หนงัสือการท่องเที�ยว และ

เอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
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 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัเรื� อง กลยุทธ์การสื� อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจันทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลเพื�อนาํมาเป็นความรู้พื�นฐานและแนวทางในการดาํเนินการ
วจิยั จากขอ้มูล 2 แหล่งคือ  
 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิไดแ้ก่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 
ที�ผูว้จิยัคดัเลือกมา โดยมีรายละเอียดการรวบรวมขอ้มูลการวจิยั ดงันี�   
  1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interviews) ลงพื�นที�สัมภาษณ์ ผูอ้าํนวยการ
สํานักงานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจนัทบุรี ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน และผูป้ระกอบการในชุมชน 
เป็นรายบุคคล ใชก้ารสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (Semi - structured Interview) ผูว้จิยัจะทาํการสัมภาษณ์
ดว้ยตวัเองโดยอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั พร้อมจดบนัทึกและบนัทึกเสียง              
ในการสัมภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มูลของแต่ละคนมาทาํการสรุป 
  1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non - participation observation)  ผูว้ิจยัจะเข้าไป            
ในชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อสังเกตสภาพทั�วไป วิถีชีวิต โดยไม่ตอ้งการให้ผูถู้กสังเกต   
รู้สึกรบกวน 
  1.3 การระดมสมอง (Brainstorming) สําหรับการระดมสมองนั�นไดมี้ดาํเนินการจดัให้
มีประชุมร่วมกนัเพื�อที�จะพิจารณาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ SWOT ปัญหาการสื�อสารการตลาด 
กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลที�ไดรั้บ 
 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาเป็นความรู้พื�นฐานและแนวทางในการดาํเนินการศึกษาวจิยั 
 เมื�อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั� งหมดแล้ว ผูว้ิจ ัยนําข้อมูลไปตรวจสอบ                 
ความถูกตอ้ง จากนั�นวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหาตามกระบวนการ 4 ขั�นตอน 
ดงันี�  
 1. การตีความขอ้มูล (Interpretation) ตามเนื�อหาขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ใน 2 ประเด็น คือ ปัญหา และกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. การเปรียบเทียบขอ้มูล (Constant Comparison) โดยการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตีความ
มาเปรียบเทียบกนัเพื�อสร้างความชดัเจนของขอ้มูลที�ไดแ้ละเมื�อเปรียบเทียบกนัแลว้ ถา้พบความคิดเห็น
หรือความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัที�คลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเชื�อมโยง           
ขอ้มูลเหล่านั�นเขา้ดว้ยกนั และแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 3. การสร้างข้อสรุป (Conclusion) เป็นการตัดทอนข้อมูลให้เหลือแต่คุณลักษณะร่วม              

ที�มีความหมายสามารถสร้างขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลนั�นได ้อนัจะเป็นการนาํไปสู่ทฤษฎีหรือขอ้สรุป             

เชิงนามธรรมที�เกิดขึ�น 

 4. การสังเคราะห์ขอ้มูล (Data Synthesis) คือ การรวบรวมขอ้มูลที�เป็นรูปธรรมซึ� งเป็น 

บทสรุปย่อยของขอ้มูลทั�งหมดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละแหล่งขอ้มูล และนํามาสร้างเป็น             

ขอ้สรุปเชิงนามธรรมในลกัษณะของบทสรุป หรือแบบแผนของกระบวนการมีส่วนร่วมในภาพรวม 

(Holistic) ของขอ้มูลนั�น ๆ  

 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม                  

การระดมสมอง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง นาํผลที�ไดม้าวิเคราะห์

เนื�อหาตามกระบวนการ หาประเด็นที�คลา้ยคลึงกนั และมีทิศทางเดียวกนั มาจดักลุ่ม จากนั�นสรุปผล

ในแต่ละประเด็นตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั หลงัจากนั�นนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 โดยคาํนึงถึงคุณภาพของขอ้มูล และเพื�อให้ได้มาซึ� งขอ้มูลที�ถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผูว้ิจยั   

ทาํการตรวจสอบขอ้มูลเพื�อหาความน่าเชื�อถือไดข้องขอ้มูล และตรวจสอบความครบถว้นและคุณภาพ

ของข้อมูล รวมทั� งผลสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

(Triangulation Method) ซึ� งงานวจิยันี�จะใชก้ารตรวจสอบขอ้มูล 2 วธีิ ดงันี�  

 1. การตรวจสอบดา้นผูว้จิยั (Investigator Triangulation) 

  การนําข้อมูลที�ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทั� งจากทุกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ              

มาตรวจสอบความแน่นอนของคาํพดูในเรื�องเดียวกนัเพื�อยนืยนัความเที�ยงตรงของขอ้มูล 

 2. การตรวจสอบดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) 

  การเปรียบเทียบและตรวจสอบ (Cross - check) ความแน่นอนของขอ้มูล (Consistency) 

โดยนําข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Data Sources) มาเปรียบเทียบกันพิจารณาจากเวลา สถานที�                  

และแหล่งบุคคล ซึ� งตอ้งทาํไปพร้อมกนัในการเก็บขอ้มูล เป็นการตรวจสอบทนัทีในการลงพื�นที�

เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ตรงกนั 
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สรุปผลการวจัิย 
 ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ.าจันทบูร จังหวดัจันทบุรี   
 สรุปไดว้า่ จากการสัมภาษณ์ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชน พบว่า 
เนื�องดว้ยคนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการทาํสื�อประชาสัมพนัธ์ ดงันั�นหน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจงัหวดัจนัทบุรี สภาวฒันธรรมอาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน จาํเป็นที�จะตอ้งเขา้มาใหก้ารสนบัสนุน
เพื�อให้ความรู้ในการทําการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื�อผลักดันให้ชุมชนมีรายได ้              
หมุนเวียนในชุมชนมากยิ�งขึ� น อีกทั� งยงัมีการใช้การสื� อสารทางการตลาดโดยมีการร่วมมือกับ            
การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย เป็นผูป้ระสานงานในการประชาสัมพนัธ์เสนอขายแพค็เกจท่องเที�ยว 
สิทธิพิเศษหรือว่าส่วนลดมีการส่งเสริมการขายสินคา้ในร้านคา้ชุมชนริมนํ� าจนัทบูรซึ� งมีขนมไทย 
ขนมโบราณเป็นเอกลกัษณ์ ผลกัดนัผลิตภณัฑ์ของดีในชุมชนใหเ้ป็นที�รู้จกั และการส่งเสริมการขาย
ใหค้นในชุมชนมีรายได ้โดยทางการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยเป็นผูป้ระสานงานในการประชาสัมพนัธ์ 
ในเรื�องการท่องเที�ยวในชุมชน ชุมชนตอ้งเป็นตวัตั�งในการบริหารจดัการ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการขาย และการตลาดอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ Internet Facebook ผ่านกลุ่มเครือข่าย 
เช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย หรือ Blogger ต่าง ๆ 
 กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ.าจันทบูร จังหวดัจันทบุรี 
  สรุปไดว้่า กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี  
จาํเป็นที�จะตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม           
ที�ผสมผสานวิถีชีวิตของชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี โดยชุมชนเพื�อให้เกิดความย ั�งยืน ในดา้นการวางแผน
พฒันาการท่องเที�ยว ไดมี้การพฒันาตลาดชุมชนโดยการสร้างภาพลกัษณ์ (Brand) ซึ� งมีรูปแบบ คือ 
การสร้างจุดขายผ่านประวติัศาสตร์ของแต่ละชุมชน ให้เป็นเรื�องราว (Story) และพฒันาผลิตภณัฑ ์
(Product) ทอ้งถิ�น โดยผลกัดนัให้เป็นสินคา้ OTOP ในแต่ละเขตชุมชนใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ ที�จะตอ้งมี
ความเป็นการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) ในการสะทอ้นการใช้ชีวิตแบบดั�งเดิม สร้างจุด
แลนมาร์ค จุดเช็คอิน เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดถ่้ายภาพเก็บบรรยากาศ ทาํใหน้กัท่องเที�ยวสามารถแชร์
ความประทบัใจและบอกต่อ มนตร์เสน่ห์ของวิถีชีวิต วฒันธรรมดั�งเดิม ซึ� งมีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ในการเดินทางเขา้มาท่องเที�ยวซํ� าอีกในครั� งต่อ ๆ ไป  
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการท่องเที�ยวชุมชน ชุมชน             
ริมนํ�าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์การสื�อสารการตลาด พบวา่ 
 1. จุดแขง็ คือ ศิลปวฒันธรรมของชุมชนที�ยงัคงมีให้เห็นอยูใ่นปัจจุบนั ความดั�งเดิมที�มีมา
แต่ก่อนในเรื�องของการคา้ขายที�คงความเก่าแก่ไว ้โดยการรักษาไวซึ้� งขนบธรรมเนียม ประเพณี                
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ที�ไดรั้บการส่งทอดรุ่นสู่รุ่น ที�สะทอ้นการใชชี้วิตแบบดั�งเดิมที�ผสมผสาน 2 ชุมชนแต่มนัมี 3 วฒันธรรม 
ไดแ้ก่ ไทยพุทธ คริสต ์ญวณ การใหค้วามร่วมมือความสามคัคีของคนในชุมชน 
  2. จุดอ่อน คือ การคมนาคมภายในชุมชนแออดั ยงัขาดการบริหารจดัการการคมนาคม 
เนื�องจากถนนคบัแคบ เพราะไม่ไดว้างผงัมาตั�งแต่เริ�มแรก และสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ไม่เพียงพอ 
เช่น ห้องนํ� าสาธารณะ การใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผูที้�อาศยัอยู่ภายในชุมชนและนักท่องเที�ยว              
รวมถึงคนในชุมชน เรื� องความสามคัคี การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เพราะคนในชุมชน             
ขาดความรู้และงบประมาณในการลงทุน 
  3. โอกาส คือ การพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที� ยว โดยเอาศิลปะทางว ัฒนธรรม                     
ประวติัศาสตร์ สนับสนุนการให้ความรู้ อาํนวยความสะดวก เช่น ถนนที�เดินทางสัญจรได้ง่าย            
ทางเดิน สถานที�จอดรถ และงบประมาณในการพัฒนา โดยใช้การตลาดแนวใหม่ (Modern 
Marketing) จดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนําเสนอแหล่งท่องเที�ยวชุมชน ให้สะท้อนภาพ
ลกัษณ์ของการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษที์�ตอ้งใชค้วามร่วมมือจากผูค้นหลายกลุ่มเพื�อใหเ้กิดความย ั�งยนื  
  4. อุปสรรค คือ ความร่วมมือในชุมชน การเปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจซึ� งทาํให้การคา้ขาย
ภายในชุมชนซบเซาลง ขาดความรู้ในการทาํการตลาด ที�จะผลกัดนัผลิตภณัฑ์ ความขดัแยง้กัน
ระหว่างแนวทางที�จะพฒันาการท่องเที�ยว การบริหารจดัการประสานงานกิจกรรมภายในชุมชน  
เพื�ออนุรักษ ์  
 สําหรับการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบ TOWS Matrix เป็นขอ้มูลที�ได้จาก 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรีเพื�อกาํหนด            
ออกมาเป็นกลยทุธ์ประเภทต่าง ๆ สรุปไดด้งัต่อไปนี�  
 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาํขอ้มูลกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดที�เป็น 
จุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั จบัคู่กนัเป็นกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดแนวใหม่จดัทาํสื�อ
ประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยว ศิลปะทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลกลยุทธ์การสื�อสารการตลาด               
ที�เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั จบัคู่กนัเป็นกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดผา่นการคา้ขาย
ของชุมชน โดยการสร้างเอกลกัษณ์ขนมหรืออาหารที�มีเฉพาะชุมชนริมนํ�าจนัทบูร จะช่วยในการผลกัดนั
ของดีของเด่นในชุมชนให้นกัท่องเที�ยวรู้จกัและสนใจมากขึ�น โดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ้งเขา้มา
ให้ความรู้ในดา้นการสื�อสารการตลาดอยา่งง่ายแก่ชุมชน เพื�อให้นกัท่องเที�ยวมาเที�ยวแลว้อยากมาซํ� าอีก 
และผลิตภณัฑใ์นชุมชนจะตอ้งเป็นของชุมชนจริง ๆโดยชาวบา้นในชุมชน 
 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมูลกลยุทธ์การสื� อสารการตลาด                   
ที�เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน จบัคู่กันเป็นกลยุทธ์การจดัทาํสื� อประชาสัมพันธ์               
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เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยวชุมชน ให้สะทอ้นภาพลกัษณ์ของการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษที์�ตอ้ง
ใช้ความร่วมมือจากผูค้นหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สภาวฒันธรรม
อาํเภอเมืองจนัทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี และผูน้ําชุมชน เพื�อให้เกิดความย ั�งยืน 
และพฒันาอยา่งต่อเนื�องไปในอนาคต 
 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดที�เป็น
จุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกนั  จบัคู่กนัเป็นกลยทุธ์การร่วมมือในชุมชนเพื�อประสานงาน
การใช้ถนนของชาวบ้านในชุมชนและบุคคลภายนอก เพราะเมื�อนักท่องเที�ยวมาเที�ยวเดินชุมชน              
ริมนํ�าจนัทบูร ความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกที�จะทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความประทบัใจและอยากมา
เที�ยวซํ� า 
 ดงันั�น กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี
จะตอ้งใชเ้ครื�องมือสื�อสารการตลาด ดงันี�  1) การโฆษณา ใช้ป้ายแผนที�ในชุมชน แผน่พบั หนงัสือ
นาํเที�ยว 2) การประชาสัมพนัธ์ ผ่านหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและใช้สื�อสังคมออนไลน์ 3) การตลาด          
อินเทอร์เน็ต สื�อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook โดยใช้กลุ่ม Blogger ที�มีอิทธิพลผูที้�มีคนติดตาม
จาํนวนมากเป็นผูสื้�อสารสู่นกัท่องเที�ยว และ 4) การส่งเสริมการขาย โดยการจดัทาํแพค็เกจท่องเที�ยว 
สิทธิพิ เศษหรือส่วนลดให้กับสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ การพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว การพัฒนา          
การจราจรและการคมนาคม การส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยวในชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ที�ทางรัฐจาํเป็นที�จะตอ้งเขา้มาช่วยสนบัสนุน ผลกัดนัและอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น จุดถ่ายรูป 
เป็นต้น ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนท่องเที�ยวและการจบัคู่กลยุทธ์ จะได้กลยุทธ์ดังนี�             
กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดแนวใหม่จดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยว 
ศิลปะทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ กลยทุธ์การสื�อสารการตลาดผา่นการคา้ขายของชุมชน โดยการ
สร้างเอกลกัษณ์ขนมหรืออาหารที�มีเฉพาะชุมชนริมนํ� าจนัทบูร กลยุทธ์การจดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์
เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยวชุมชน ให้สะทอ้นภาพลกัษณ์ของการท่องเที�ยว และกลยุทธ์           
การร่วมมือในชุมชนเพื�อประสานงานเรื�องความปลอดภยั 
  
อภิปรายผล  
  1. ปัญหาการสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี   
พบวา่ คนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการทาํสื�อประชาสัมพนัธ์ดงันั�นหน่วยงาน
ที� เกี� ยวข้อง อาทิ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดจันทบุรี สภาวฒันธรรม                
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวจนัทบุรี ผูน้าํชุมชน จะตอ้งเขา้มาให้การ
สนับสนุนเพื�อให้ความรู้ในการทาํการตลาด การสร้างผลิตภณัฑ์ในชุมชนเพื�อผลกัดันให้ชุมชน            
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มีรายไดห้มุนเวียนในชุมชนมากยิ�งขึ�น อีกทั�งยงัมีการใชก้ารสื�อสารทางการตลาดโดยมีการร่วมมือ
กบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยเป็นผูป้ระสานงานในการประชาสัมพนัธ์เสนอขายแพ็คเกจท่องเที�ยว 
สิทธิพิ เศษหรือว่าส่วนลด มีการส่งเสริมการขายสินค้าในร้านค้าชุมชนริมนํ� าซึ� งมีขนมไทย           
ขนมโบราณเป็นเอกลกัษณ์ ผลกัดนัผลิตภณัฑ์ของดีในชุมชนให้เป็นที�รู้จกั และการส่งเริมการขาย
ให้คนในชุมชนมีรายได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของสุรีย ์เข็มทอง (2555 : 8) การศึกษาการตลาด          
การท่องเที�ยวคือ ความตอ้งการและจาํเป็นที�สะทอ้นออกมาทางพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยว แลว้นาํมา
วิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อให้ทราบถึงความตอ้งการสินคา้และบริการการท่องเที�ยว และเกิดการซื�อ โดยชุมชน
ตอ้งเป็นตวัตั�งในการบริหารจดัการชุมชน การสื�อสารการตลาดการใชสื้�อโซเชียลมีเดียทั�งออฟไลน์
และออนไลน์ สอดคลอ้งกบัพิมพล์ภสั พงศกรรังศิลป์ (2557 : 659) ที�ไดศึ้กษา การจดัการการท่องเที�ยว
ชุมชนอย่างย ั�งยืน : กรณีศึกษา บา้นโคกไคร จงัหวดัพงังา พบวา่ ศกัยภาพทางการจดัการใน 4 ดา้น 
ได้แก่ ศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรการท่องเที�ยว ศกัยภาพทางดา้นการบริการและการให้ประสบการณ์     
ที� มีคุณภาพแก่นักท่องเที�ยว ศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการการท่องเที�ยว และศักยภาพ         
ทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นเครือข่ายการท่องเที�ยวชุมชนจงัหวดัพงังา มุ่งเน้นการส่งเสริม
และขบัเคลื�อนการเติบโตอยา่งย ั�งยืนของชุมชนที�ดาํเนินกิจกรรมทางการท่องเที�ยวภายในประเทศ
ของนกัท่องเที�ยวในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบัณรงศกัดิp  คาํหาญสุนทร (2554 : 5) 
ศึกษาเรื�องการจดัการท่องเที�ยวชุมชนอยา่งย ั�งยืนในเขตพื�นที� ตาํบลเขาน้อย อาํเภอเวียงเก่า จงัหวดั
ขอนแก่น พบวา่ ในตาํบลเขานอ้ยมีศกัยภาพดา้นแหล่งท่องเที�ยวแต่จะตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุง
การบริหารจดัการ สภาพปัญหาการจดัการท่องเที�ยวชุมชน ได้แก่ ความพร้อมและการจดัสรร       
งบประมาณของภาครัฐมีน้อยไม่สามารถพฒันาแหล่งท่องเที�ยวให้ดีขึ�น และติกาหลงั สุขกุล (2556 : 5) 
ที�ไดศึ้กษากลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวและพฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวที�มาเยี�ยมชม
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ การอบรมความรู้และทกัษะแก่บุคลากร
ในหน่วยงานการท่องเที�ยว การให้ชุมชนนาํผลผลิตมาขายเป็นสินคา้ OTOP มีผลต่อการเพิ�มจาํนวน
นกัท่องเที�ยวที�มาเยี�ยมชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ บา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี 
 2. กลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี             
ซึ� งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร 
จงัหวดัจันทบุรี พบว่า จุดแข็ง คือ ศิลปะวฒันธรรมของชุมชนที�ยงัคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน                
ความดั�งเดิมที�มีมาแต่ก่อนในเรื�องของการคา้ขายที�คงความเก่าแก่ไว ้โดยการรักษาไวซึ้� งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที�ได้รับการส่งทอดรุ่นสู่ รุ่น ที�สะท้อนการใช้ชีวิตแบบดั� งเดิมที�ผสมผสาน 2 ชุมชน                      
การให้ความร่วมมือความสามคัคีของคนในชุมชน จุดอ่อน คือ การคมนาคมภายในชุมชนแออดั 
เนื�องจากถนนคบัแคบ เพราะไม่ไดว้างผงัมาตั�งแต่เริ�มแรก และสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ไม่เพียงพอ 
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เช่น ห้องนํ� าสาธารณะ การใช้รถใช้ถนนร่วมกันของผูที้�อาศยัอยู่ภายในชุมชนและนักท่องเที�ยว        
รวมถึงความสามัคคีของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพราะคนในชุมชน             
ขาดความรู้และงบประมาณในการลงทุน โอกาส คือ การพฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที�ยว โดยเอา
ศิลปะทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ สนบัสนุนการให้ความรู้ อาํนวยความสะดวก เช่น ถนนที�เดินทาง
สัญจรได้ง่าย ทางเดิน สถานที�จอดรถ และงบประมาณในการพฒันา โดยใช้การตลาดแนวใหม่ 
(Modern Marketing) จดัทาํสื�อประชาสัมพนัธ์เพื�อทาํการนาํเสนอแหล่งท่องเที�ยวชุมชน ให้สะทอ้น
ภาพลักษณ์ของการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ที�ต้องใช้ความร่วมมือจากผูค้นหลายกลุ่มเพื�อให้เกิด          
ความย ั�งยืน และอุปสรรค คือ ความร่วมมือในชุมชน การเปลี�ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจซึ� งทาํให้การคา้ขาย
ภายในชุมชนซบเซาลง ขาดความรู้ในการทาํการตลาดที�จะผลกัดันผลิตภณัฑ์ ความขดัแยง้กัน
ระหว่างแนวทางที�จะพฒันาการท่องเที�ยว การบริหารจดัการประสานงานกิจกรรมภายในชุมชน           
ดงันั�น ในการจดัทาํกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชนริมนํ� าจนัทบูร จงัหวดัจนัทบุรี 
จะตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ที�ผสมผสาน
วิถีชีวิตของชุมชน เพื�อให้เกิดความย ั�งยืน ในดา้นการวางแผนพฒันาการท่องเที�ยว ไดมี้การพฒันา
ตลาดชุมชนโดยการสร้างภาพลกัษณ์ (Brand) ซึ� งมีรูปแบบ คือ การสร้างจุดขายผา่นประวติัศาสตร์
ของชุมชน ให้เป็นเรื� องราว (Story) และพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product) ท้องถิ�น โดยผลักดันให้เป็น       
สินคา้ OTOP ในชุมชนให้เป็นเอกลกัษณ์ ในการสะทอ้นการใช้ชีวิตแบบดั�งเดิมสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของพจนา สวนศรี (2546 : 185 - 188) หากชุมชนมีความพร้อมและมีปัจจยัเอื�ออาํนวยต่อการเขา้มา 
มีบทบาทจดัการท่องเที�ยวแลว้ ผูน้าํชุมชนและแกนนาํที�หลากหลาย ตวัแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
ร่วมกนัประชุมสัมมนาเพื�อสร้างวิสัยทศัน์ซึ� งเป็นการประสานแนวคิดของทุกคนใหเ้ป็นภาพเดียวกนั 
และนาํวิสัยทศัน์มากาํหนดเป็นเป้าหมาย ทิศทางของการดาํเนินกิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนต่อไป 
สร้างจุดแลนมาร์ค จุดเช็คอิน เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ ทาํให้นักท่องเที�ยว
สามารถแชร์ความประทบัใจและบอกต่อ มนตร์เสน่ห์ของวถีิชีวติ วฒันธรรมดั�งเดิม ซึ� งมีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการเดินทางเขา้มาท่องเที�ยวซํ� าอีกในครั� งต่อไปซึ� งสอดคล้องกบัอภิรัตน์ สงสุข (2559 : 3) 
ศึกษาเรื�องกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวชาวจีน
ในเมืองพัทยา พบว่า กลยุทธ์การสื� อสารการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์            
และเผยแพร่ข่าว ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการตลาดทางตรงส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที�ยว
ของนักท่องเที�ยวชาวจีนในเมืองพทัยา อีกทั�งยงัสอดคล้องกบัพรรษกฤช ศุทธิเวทิน (2559 : 99)         
ที� ได้ศึกษาเรื� องกลยุท ธ์ ส่งเส ริมการตลาดการท่องเที� ยวที� มี อิท ธิพ ลต่อประชากรรุ่นแซด                  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที�ยวมีอิทธิพล          
ต่อแรงจูงใจ ทัศนคติ ด้านการท่องเที�ยวของประชากรรุ่นแซด ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 



 82

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจยัครั� งนี� ผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถนํา               
ขอ้มูลผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์การสื�อสารการตลาดเพื�อการท่องเที�ยวชุมชน
ให้มีประสิทธิp ภาพมากขึ� น สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และพัฒนาสินค้า                  
และบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากที�สุด 
 2. จากผลการวิจยัครั� งนี� ผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรให้ความสําคญั
ต่อการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเฉพาะสินคา้ สถานที�ท่องเที�ยวให้มีเอกลกัษณ์ เพื�อพฒันาศกัยภาพ
ในการท่องเที�ยวในชุมชนใหดี้ยิ�งขึ�นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั.งต่อไป 

  1. ในการวิจยัครั� งต่อไปควรทาํการศึกษาวฒันธรรม วิถีชีวิตภายในชุมชน เพื�อพฒันา                
รูปแบบที�เหมาะสมในการกาํหนดกลยทุธ์การสื�อสารการตลาด 
  2. ในการวิจัยครั� งต่อไปควรทําการศึกษาเรื� องรูปแบบของการจัดแสดง ในการดึง                 
เอกลกัษณ์ในชุมชนที�ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลกัษณ์ใหน้กัท่องเที�ยวจดจาํ 
 3. ในการวิจยัครั� งต่อไปควรให้ความสําคญัในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เนื�องจากมีผล
ต่อการตดัสินใจท่องเที�ยว พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความหลากหลายและมีผลต่อการสร้างเครื�องมือ             
สื�อสารการตลาด 
 4. ในการวิจยัครั� งต่อไปควรศึกษาวิจยัในเชิงปริมาณ เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้แสดง
ความคิดเห็นเกี�ยวกับการมาท่องเที�ยวชุมชน เพิ�มจาํนวนแหล่งข้อมูล และศึกษาถึงปัจจยัที� มี                 
ความสัมพนัธ์เกี�ยวกบัการสื�อสารการตลาดภายในชุมชนที�ส่งผลไปยงันกัท่องเที�ยว 




