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ควำมเป็นมำ 
 ปัจจุบนัแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0 Model) เป็นยุทธศาสตร์ส าคญัของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นนโยบายท่ีจะน าพาประเทศก้าวสู่ในเร่ืองของ         
การพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในอดีตท่ีผา่นมาประเทศไทยมีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่ยุค 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรม จากนั้นกลายเป็นยุค 2.0 ท่ีมีการน าเคร่ืองจกัรเขา้มา
ช่วยงานหรือเป็นยุคของอุตสาหกรรมเบา ในขณะท่ียุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและมี           
การลงทุนจากต่างชาติเข้ามา แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ย ังมีความเปราะบางต่อ
สถานการณ์โลก ท่ีไม่สามารถน าพาประเทศไปสู่การพัฒนามากขึ้นได้ และประเทศไทยยงัไม่
สามารถก้าวข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ดังนั้ นจึงน ามาสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเน้น       
การแกปั้ญหาให้ประเทศหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง จึงตอ้งพฒันาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ท่ีเรียกว่า New Economy Model มีการใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประชาชนสามารถสร้าง
รายได้ได้ด้วยตนเอง ตอ้งมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร 
การศึกษา และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การผลิตโดยใชแ้รงงาน เคร่ืองจกัรและทรัพยากร 
เปล่ียนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี  โดยมีการดึงสถาบนัวิจยัระดบัโลกเขา้มาตั้ง
ในประเทศไทย และมีความร่วมมือระหวา่งรัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา และสถาบนัการเงินใหม้าก
ขึ้น ท่ีเรียกว่าประชารัฐ (ไทยรัฐ. ออนไลน์. 2559) การสร้างแนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเป็น Value 
based Economy นั้น ตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิต เน้นการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคญั คือ เปล่ียนจาก   
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม และ
เปล่ียนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น 
 โดยการแปลงความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของประเทศไทย
ท่ีมีอยู ่2 ดา้น คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ (Bio-Diversity) และ ความหลากหลายเชิงวฒันธรรม 
(Cultural Diversity) เป็น "ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั" (Competitive Advantage) ดว้ยการเติมเต็ม
ดว้ยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวิจยัและพฒันา แลว้
ต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 5 อุตสาหกรรมหลกั/เทคโนโลยีใหม่ 
(New Industries/Core Technologies) ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, 
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Agriculture & Bio-Tech) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, 
Wellness & Bio-Med) กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) กลุ่ม ดิ จิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยี สมองกลฝังตวั 
(Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และกลุ่ ม อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์  ว ัฒนธรรม  และบริการท่ี มีมูลค่ าสู ง (Creative, Culture & High Value Services)  
(ไทยรัฐ. ออนไลน์. 2559) 
 จากแนวทางข้างต้นท าให้หน่วยงานต่างๆ  ท่ี เก่ี ยวข้องต้องหันมาสนใจ กลไก                 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจตาม 5 กลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมหลัก/เทคโนโลยีใหม่ ท่ีเป็นหน่วย
เศรษฐกิจหน่ึงท่ีส าคญัภายใตแ้นวคิด ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ท่ีจะตอ้งเร่ิมจากสร้างความเขม้แข็งจาก
ภายใน คือ การยกระดับนวตักรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ผูป้ระกอบการ ชุมชน และ
เครือข่าย ในทุกภาคส่วนของประเทศ เม่ือโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเขม้แข็ง
แล้ว ส่ิงท่ีต้องด าเนินการควบคู่กันไปคือ การเช่ือมโยงกับภายนอก ทั้ งในรูปแบบภูมิภาค เช่น      
กลุ่มประเทศอาเซียนและการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะท าให้ประเทศไทยสามารถกา้วขา้ม
ไปสู่ประเทศท่ีมีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ไดใ้นท่ีสุด 
 ปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของหลายประเทศ  
ทัว่โลกเป็นปัจจยัประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวขึ้นหลายๆ ประเทศจึงให้
ความส าคญัในการกระตุน้การส่งเสริมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อมีส่วนแบ่งของ
ตลาดการท่องเท่ียวโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย  และอาเซียนต่างก็ก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อดึงนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศของตนเองมากขึ้น ภารกิจดา้นการ
ท่องเท่ียวจึงเป็นภารกิจส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการประเทศโดยมีนโยบายก าหนด
ยทุธศาสตร์ดา้นการบูรณาการดา้นการท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงหาก 
ประเทศใดมีแผนการพฒันาประเทศท่ีชดัเจนมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพยากรบุคคลภาคการท่องเท่ียวท่ีมีความสามารถและศกัยภาพจะเป็นปัจจยั
ส าคัญท่ีจะช่วยผลักดันประเทศนั้ นๆ ให้มีข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและสามารถพัฒนา         
การท่องเท่ียวของประเทศตนเองใหเ้ติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและรวดเร็ว 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทและความส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ ส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ในทิศทางเดียวกัน 2 ภารกิจ คือ สร้ างความเข้มแข็ง       
จากภายใน  และเช่ือมโยงภายในสู่เศรษฐกิจโลก มุ่งเน้นกลยุทธ์การน าเทคโนโลยีและออกแบบ
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อย่างมีดีไซน์ ขบัเคล่ือน เศรษฐกิจการท่อง เท่ียวฐานราก สร้างความมัง่คัง่ทางการท่องเท่ียวผ่าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วฒันธรรม ความคิด สร้างสรรค์ เข้ามาพัฒนา สิ นค้าท่องเท่ียว ให้มี 
นวัตกรรม แตกต่างจากเดิมๆ หัวใจหลักของการสร้างความเข้มแข็งภายใน มีอยู่ 3 ส่วน คือ            
1) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย  2) ยกระดับนวตักรรมทุกส่วนในประเทศ และ         
3) สร้างสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ  
 จงัหวดัตราด เป็นอีก จงัหวดัหน่ึงท่ีมีนโยบายผลกัดันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่าง
ชัดเจน มุ่งเน้นการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงไปสู่ระดบันานาชาติ เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัตราดยงั
มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตชุมชน และมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวด้านศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียววิถีชีวิตชุมชน และการท่องเท่ียว
บริเวณเมืองชายแดนท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศกมัพูชา จะเห็นไดว้่าจงัหวดัตราด เป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะ
โดดเด่นดา้นการท่องเท่ียว โดยมีฐานของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัการท่องเท่ียว ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไป
ตามศกัยภาพ สังคม ภูมิศาสตร์ เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวเป็นแหล่งสร้างรายได ้สร้างอาชีพ โดยใช้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนื (แผนพฒันาจงัหวดัตราด. ออนไลน์. 2560)  
 ปัจจุบันจังหวดัตราด เป็นจังหวดัท่ีมีช่ือเสียงในด้านของการท่องเท่ียวทางทะเล เช่น    
เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก เป็นตน้ ประกอบกบัจงัหวดัตราดเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียว
เดินทางมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก ท าให้สถานการณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัตราดมีการขยายตวัมาก
ขึ้น มีทั้งสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แหล่ง
วฒันธรรม ท่ีมีความโดดเด่น  และน่าสนใจของแต่ละชุมชนในจังหวดัตราด ท่ีมีเอกลักษณ์             
อตัลกัษณ์ ท่ีมีเสน่ห์ และน่าคน้หา ท าให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวชุมชนขึ้น ทั้งน้ีการท่องเท่ียวชุมชน
ได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากทางภาครัฐ เกิดการบริหารจัดการการท่องเท่ียวชุมชน           
การประสานงานร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วมโดยชุมชน กับ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีตอ้งการท่องเท่ียวในลกัษณะเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เท่ียวแบบอนุรักษ ์รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายดา้นการท่องเท่ียวเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มให้เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัตราด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล         
สู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 
 ต าบลน ้ าเช่ียวเป็นต าบลหน่ึงของจังหวดัตราด ตั้ งอยู่ริมคลองซ่ึงเป็นแหล่งส าหรับ
ประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บา้น การออกไปประกอบอาชีพนั้นตอ้งใช้เรือ ล าคลองแห่งน้ี
เช่ือมต่อกับทะเลและมีลมพัดแรง ท าให้กระแสน ้ าไหลเช่ียวแรงมากบางคร้ังท าให้เรือเกิด          
ความเสียหาย จึงได้ตั้งเป็นช่ือ "ต าบลน ้ าเช่ียว" มาจนถึงทุกวนัน้ี ต าบลน ้ าเช่ียวเป็นต าบลในเขต             
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การปกครองของอ าเภอแหลมงอบ ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท้ายเขา หมู่ 2     
บา้นหนองใหญ่ หมู่ 3 บา้นน ้ าเช่ียว หมู่ 4 บา้นท่าประดู่  สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบเชิงเขา 
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม (ไทยต าบล. ออนไลน์. 2560) พื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว
ใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมาก จึงเป็นเหตุให้
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวกลายเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวฒันธรรม ซ่ึงแตเ่ดิมประชากรของ
ต าบลน ้ าเช่ียว เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ต่อมามีพ่อคา้ชาวจีนล่องเรือส าเภามาคา้ขายสินคา้ท่ี
ท่าเรือบา้นน ้ าเช่ียว และไดต้ั้งรกรากอยูท่ี่น่ี ท าให้ชาวน ้ าเช่ียวส่วนหน่ึงเป็นคนไทย เช้ือสายจีน และ
ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดมี้ชาวมุสลิมซ่ึงเรียกตวัเองวา่ “แขกจาม ” อพยพหนีภยัสงครามมาจากประเทศ
กมัพูชา  มาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีริมคลองน ้ าเช่ียว และมีจ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ โดยชาวพุทธ และมุสลิม
สามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้   ซ่ึงคนไทยทั้งสองศาสนาอาศยัอยู่ร่วมกันในต าบลน ้ าเช่ียวอย่าง
สันติสุขด้วยความสัมพันธ์อันดีตลอดมาอย่างยาวนาน ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว ชุมชน 2 ศาสนา             
จึงกลายเป็นตราสินคา้ทางการท่องเท่ียวเป็นจุดสนใจของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
 ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว ต าบลน ้ าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด เป็นชุมชนท่ีเขา้มามี
บทบาทด้านการท่องเท่ียวชุมชน จนเกิดเป็นกระแสการท่องเท่ียวชุมชนของจงัหวดัตราด และ
ปัจจุบันก าลงัมีการเดินหน้าและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยตอ้งอาศยัคนในชุมชนเขา้มามีบทบาท      
ในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวของชุมชน โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมตาม
แผนยุทธศาสตร์ของจงัหวดัตราดด้านการท่องเท่ียว ท่ีสอดรับกับแผนนโยบาย ประเทศไทย 4.0   
การท่องเท่ียวชุมชน จึงมีการขบัเคล่ือน มีการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียว โดยการใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู่ในชุมชน เช่ือมโยงวฒันธรรม สร้างนวตักรรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ดว้ยการใชน้วตักรรม
ดีไซน์การผลิต สินคา้ ทั้งแหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑ์พื้นเมือง มาตรฐานบริการซ่ึงมีอตัลกัษณ์
ทอ้งถ่ินวางขาย การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีจะตอบโจทยท์า้ทายใน
การสร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สังคมควบคู่กบัการเพิ่มทั้งรายได ้และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อคนจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนบา้นน ้าเช่ียว  
 กระแสการท่องเท่ียวชุมชนในปัจจุบนั เป็นท่ีรู้จกัและนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวมากยิง่ขึ้น 
ท าให้เกิดชุมชนท่องเท่ียวขึ้นเป็นจ านวนมาก ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และติดอนัดบัการท่องเท่ียวชุมชน ท่ีประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัคงตอ้งมีการพฒันา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ร่วมดว้ยพลงัประชารัฐ ทุกภาคส่วนท่ี
เขา้มาขบัเคล่ือน ในดา้นต่างๆ ในการพฒันาชุมชน ท าให้ชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวเป็นชุมชนท่ี
สร้างช่ือเสียงและรายไดเ้ขา้มาสู่จงัหวดัตราดอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว
มีอตัลกัษณ์ บริบทชุมชน ท่ีมีความน่าสนใจ ในดา้นศาสนา วฒันธรรม วิถีชีวิต ตลอดทั้งมีทรัพยากร
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ท่ีอุดมสมบูรณ์ โดดเด่นเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว รวมไปถึงการบริหารจดัการการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ให้มีศกัยภาพ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เกิดการรับรู้
ดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามาบูรณาการร่วมกับชุมชน โดยใช้ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์          
ส่ือบุคคล หรือ ผ่านช่องทางเทรนด์ใหม่ในกลุ่มบล็อกเกอร์ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย อย่าง      
ครบวงจร ซ่ึงจะส่งผลใหรู้ปแบบการท่องเท่ียวชุมชนมีความหลากหลาย และน่าสนใจมากยิง่ขึ้น 
 ดว้ยเหตุผลและความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “การส่ือสาร
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด” ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบา้น     
น ้ าเช่ียว ชุมชนอ่ืนๆองคก์รต่างๆ และหน่วยงานราชการ ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีสามารถน า
ผลการศึกษาไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน พฒันาการส่ือสารทางการตลาด 
การพฒันาปรับปรุงรูปแบบการท่องเท่ียว ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว ต่อไป 
  
ปัญหำน ำวิจัย 
 1. การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราดเป็นอยา่งไร 
 2. นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้าน    
น ้าเช่ียวจงัหวดัตราดหรือไม่อยา่งไร 
  
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด      
 2. เพื ่อส ารวจความพึงพอใจของน ักท ่องเที ่ยวที ่ม ีต ่อการส่ือสารการตลาดเพื่อ           
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 
ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การส่ือสารการตลาดเพื่ อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว         
จงัหวดัตราด”  จากการศึกษาวิจยัคาดวา่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีส าคญัต่อชุมชน คือ 
  1.  ทราบถึงการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด      
เพื่อใชว้างแผนพฒันาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดภายในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
  2.   น าการส่ือสารการตลาดมาใช้ เป็น เค ร่ืองมือห รือเป็นแนวทางเพื่ อ ส่ งเส ริม                
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการท่องเท่ียว 
สินคา้หรือบริการอ่ืนๆ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายยิง่ขึ้น 
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  3. เพื่อเป็นแนวทางใหชุ้มชนท่ีเป็นผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียน าขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดมาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน
บา้นน ้าเช่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนอ่ืนๆ  
 4. ได้ทราบผลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ท่ี มีต่อการส่ือสารการตลาดเพื่ อ            
การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด และสามารถน าผลความพึงใจใจไปใช้ในการวาง
แผนการส่ือสารการตลาดของชุมชนให้ตรงหรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเพื่อ
ดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวมากขึ้น 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจยัเกี่ยวกบัการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
คร้ังน้ี ผูวิ้จยัด าเนินการศึกษาดงัปรากฏรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  1. ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาการใช้การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน     
ในการติดต่อส่ือสารท่ีมีต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
  2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา  
  2.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ผูบ้ริหารชุมชน ผูน้ าชุมชน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  
  2.2  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวภายในชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  
 3.  ขอบเขตดา้นเวลา ใชเ้วลาในการเตรียมขอ้มูล จดัล าดบัขอ้มูล การสัมภาษณ์ พร้อมทั้ง
แจกแบบสอบถาม และน าผลมาวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้ระยะเวลาในการวิจยัตั้งแต่ เดือน สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2563  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรส่ือสำรกำรตลำดเพื่อกำรท่องเท่ียวชุมชน หมายถึง กระบวนการพฒันาแนวคิดเพื่อ
วางแผนการการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ดว้ยการส่ือสารการตลาดอย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างการรับรู้ และโนม้นา้วชกัจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนบา้น
น ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดของนักท่องเท่ียว โดยการน าเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมา
ใช้ ได้แก่ การตลาดผ่านจากบุคคล การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 
การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  
  กำรตลำดผ่ำนจำกบุคคล หมายถึง ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ติดต่อส่ือสารแบบ
เผชิญหนา้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมุ่งหวงัหน่ึงคนหรือมากกว่าหน่ึงคน โดยชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอ
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ขายกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชน ท่ีสามารถตอบขอ้ซักถามของนักท่องเท่ียวไดดี้ และเป็นการ
ขายโดยอาศยักระบวนการติดต่อส่ือสารแบบตวัต่อตวั ชุมชนสามารถท่ีจะรับขอ้มูลและประเมินการ
ตอบสนองจากนักท่องเท่ียวไดใ้นทนัที ชุมชนสามารถเสนอหรือปรับขอ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนให้
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวแต่ละรายโดยเฉพาะได ้มีความใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวท่ีมุ่งหวงัมากท่ีสุด 
ชุมชนจึงสามารถท่ีจะเสนอขาย ชกัน าจูงใจให้นกัท่องเท่ียวเปล่ียนพฤติกรรม ตอบค าถามขอ้ขอ้งใจ 
สามารถให้ขอ้มูลเพื่อขจดัความไม่เขา้ใจท่ีเกิดขึ้นได ้เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียวในการ
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว 
 กำรประชำสัมพันธ์ หมายถึง วิธีการส่ือสารท่ีชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ใช้เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน บุคลากร และสถานท่ีตั้ ง รวมถึงวิถีชีวิต
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติอนัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวส าคญัของชุมชน ท าให้
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวมีความน่าเช่ือถือ ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจ เกิดการยอมรับ นกัท่องเท่ียว
ช่ืนชมยนิดี ท าใหส้ามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนมากขึ้น  
 กำรโฆษณำ หมายถึง ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการน าเสนอขอ้มูลการท่องเท่ียว
ของชุมชน เช่น สถานท่ี ราคาท่ีพกั รูปแบบการท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวชุมชน ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อโนม้นา้วจูงใจใหน้กัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  
 กำรตลำดผ่ำนส่ือออนไลน์ หมายถึง ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการน าเสนอขอ้มูล
การท่องเท่ียวของชุมชน เช่น สถานท่ี ราคาท่ีพกั รูปแบบการท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถสืบคน้ขอ้มูลการ
ท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวไดอ้ย่างสะดวก และรวดเร็วท าให้นักท่องเท่ียวสามารถตดัสินใจเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 กำรตลำดทำงตรง หมายถึง ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีระบบการติดต่อเพื่อส่ือสาร
ขอ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนระหว่างชุมชนกบันักท่องเท่ียว โดยใช้ส่ืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวสามารถเลือกเขา้ถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมายได้ดีขึ้น เพราะมีข้อมูล
ชดัเจนเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว ท าให้ลดการสูญเปล่าในการใชส่ื้อ และส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อติดต่อกบันกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น ท่ีอยู ่อีเมล ์เบอร์โทรศพัท ์ฯลฯ  
 กำรส่งเสริมกำรขำย หมายถึง  ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการจูงใจนักท่องเท่ียว
โดยการเสนอคุณค่าพิเศษแก่นักท่องเท่ียว เพื่อการกระตุน้ให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในชุมชนอยา่งรวดเร็วทนัที เช่น การลดราคา คูปองส่วนลด การสะสมแตม้ ฯลฯ 
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 กำรตลำดร่วมกับหน่วยงำนอื่น หมายถึง ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด ได้รับการ
สนบัสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองคก์ารมหาชน 
ดา้นการท่องเท่ียว ท าให้ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวสามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน มีการขยายฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น เพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวและเพิ่มรายไดใ้ห้กบั
ชุมชน   
 กำรท่องเท่ียวชุมชน หมายถึง ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวเป็นผูก้  าหนดกระบวนการทิศทาง และ
รูปแบบการท่องเท่ียวของตนเอง ร่วมกบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกนัดูแลบริหาร
จดัการทรัพยากรท่องเท่ียวต่างๆ และมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว  
 ชุมชนบ้ำนน ้ำเช่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวชุมชนเชิงวิถีชีวิต วฒันธรรม ตั้งอยู่ใน
ต าบลน ้ าเช่ียว อ าเภอแหลมงอบ จงัหวดัตราด ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมาก มีความหลากหลายทั้งธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี 
วิถีชีวิต การอนุรักษ ์ท่ีกลายมาเป็นตราสินคา้การท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 ควำมพงึพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นท่ีแสดงออกเก่ียวกบัความชอบใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ดา้นการตลาดผ่านจาก
บุคคล การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ การตลาดทางตรง การส่งเสริม
การขาย การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  
 นักท่องเท่ียว หมายถึง ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ในช่วง
เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด” ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัตามแนวคิดการส่ือสารการตลาดการท่องเท่ียว ของ ดารา 
และธนวฒัน์ ทีปะปาล (2553 : 18)  และทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ ดอน          
อี ชูลท ์ (Don E. Schultz, 1989)  
 
 
 
                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรส่ือสำรกำรตลำดกำรท่องเท่ียว 
- การตลาดผา่นจากบุคคล 
- การประชาสัมพนัธ์  
- การโฆษณา  
- การตลาดผา่นส่ือออนไลน์ 
- การตลาดทางตรง  
- การส่งเสริมการขาย  
- การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
 

ควำมพงึพอใจของนักท่องเท่ียว 
- ดา้นความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 
- ดา้นความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 
- ดา้นความสะดวกในการจองโปรแกรม 
  การท่องเท่ียว 

 

การส่ือสารการตลาดเพื่อ   
การท่องเท่ียวชุมชน        

บา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 




