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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้าน        
น ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด   และเพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการส่ือสารตลาด         
เพื ่อก ารท ่อง เที ่ยวช ุมชนบ า้นน ้ า เชี ่ยวจังหวัดตราด ใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยแบบผสมผสาน                   
(Mixed research) โดยการวิจยัเชิงคุณภาพท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผูบ้ริหารชุมชน ผูน้ าชุมชน และผูป้ระกอบการท่องเท่ียวในชุมชน 
จ านวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด มีการใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน คือ 1) การส่ือสารการตลาดผ่านจากบุคคล สามารถสร้าง
ความน่าสนใจและท าให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจเข้ามาท่องเท่ียว 2) การประชาสัมพันธ์  ช่วยให้
นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนชุมชนและน าไปสู่        
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 3) การโฆษณา  ท าให้แหล่งท่องเท่ียวชุมชนน่าสนใจ                       
และมี ส่ วนส าคัญ ต่อการตัด สินใจเดินทางมาท่ องเท่ี ยวของนักท่ องเท่ี ยว 4) การตลาด                    
ผ่านส่ือออนไลน์  ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
รายละเอียดของชุมชน และตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวอยา่งรวดเร็ว 5) การตลาดทางตรง ชุมชนมี
การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบันักท่องเท่ียว และน ามาใช้ส าหรับส่งรายละเอียดการท่องเท่ียวชุมชนเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวสนใจและเกิดความประทบัใจ 6) กิจกรรมการส่งเสริมการขาย  ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวน า
กลยุทธ์การลดราคาและเพิ่มกิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเท่ียว                
และ 7) กิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวมีการร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ 
เช่น การท่องเท่ียวจงัหวดั เทศบาล และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัตราด 
และจังหวดัใกล้เคียงเพื่อขยายฐานกลุ่มนักท่องเท่ียว และศึกษาความพึงพอใจของนักท่ องเท่ียว           
มีต่อการส่ือสารการตลาด เพื่ อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวัดตราด โดยวิ ธีการ                       



 

 
 

วิจยัเชิงปริมาณ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวจ านวน 400 คน พบว่า 
นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 โดยมีความพึงพอใจการส่ือสารการตลาด             
ผ่านจากบุคคล เท่ากบั 4.26 การโฆษณา เท่ากับ 4.15 และการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ เท่ากบั 4.12 
ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ : การส่ือสารการตลาด, การท่องเท่ียวชุมชน 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study marketing communication for tourism and 
survey tourists’satisfaction with marketing communication for tourism in Ban Nam Chiao 
community, Trat province using mixed research methodology. The qualitative research consisted 
of collecting data by interviewing key informants. The 5 informants consisted of community 
administrators, community leaders and community tourism operators. The results of the research 
revealed that Ban Nam Chiao Community promoted community tourism through the following 
marketing communication tools 1) personal marketing communications, which can create interest 
and encourage tourists to travel; 2) public relations campaigns help tourists become aware of 
information about and tourism activities at the community, which aid tourists in travel decision 
making; 3) advertising that makes community attractions attractive and plays an important role in 
the decision of tourists to travel; 4) marketing through online media, which make it easy for 
tourists to find information about the details of the community and make quick travel decisions; 
5) direct marketing where the community collects information about tourists and uses this 
information to send details about community tourism that attracts and impresses tourists;            
6) promotional activities in which Ban Nam Chiao community adopts strategies to reduce prices 
and increase tourism activities in order to stimulate the interest of tourists; 7) marketing activities 
with other agencies in which Ban Nam Chiao community cooperaties with various agencies, such 
as provincial tourism, municipalities and tourism industry operators, from Trat province and 
nearby provinces to expand the tourist base and study the satisfaction of tourists with tourism 
marketing communication in Ban Nam Chiao community, Trat province the quantitative research 



 

 
 

methods consisted of collecting data from 400 tourists using questionnaires. It was found that 
tourists were satisfied with the marketing communication of Ban Nam Chiao Community 
Tourism, Trat Province. Overall, the highest average level of satisfaction was 4.82. The average 
levels of satisfaction for personal marketing communication, advertising, and online marketing 
were 4.26, 4.15, and 4.12 respectively. 
  
Keywords: Marketing Communications, Community, Tourism 
 




