
 

 

 

บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง “การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด”    
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1)  เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน
บา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยผูวิ้จยัแบ่งการน าเสนอ ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  
 2. การส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียว 
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 
1. การศึกษาการส่ือสารการตลาดเพือ่การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้าเช่ียวจังหวัดตราด 
 การวิเคราะห์การศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว     
จังหวดัตราด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสาร
การตลาด แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวชุมชน แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการท่องเท่ียว และ
แนวทางการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนจนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการยอมรับ 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด โดย
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากตวัแทนผูบ้ริหารชุมชน ผูน้ าชุมชน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลน ้ าเช่ียว รองนายก
เทศบาลต าบลน ้ าเช่ียว จ านวน 2 คน และกลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จ านวน      
3 คน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว รวมทั้งหมด     
5 คน ดงัน้ี 
 ในส่วนน้ีผู ้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกการส่ือสารการตลาดเพื่ อ               
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราดโดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
 
 1.1  การตลาดผ่านบุคคล  
  “ดว้ยความท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ไดจ้ดทะเบียนขึ้นเป็น วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 
เพื่อเขา้มาสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน ทางวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด    
จึงไดรั้บการสนบัสนุนให้ไปออกบูธตามงานกิจกรรมต่างๆ ทางดา้นการท่องเท่ียวอยู่อยา่งสม ่าเสมอ 
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ท าใหชุ้มชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ไดมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง ผา่นงาน
มหกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ีจดัตามสถานท่ีต่างๆทัว่ประเทศ“กิจกรรมการออกบูธของวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว ตามงานมหกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจดัขึ้นทัว่ประเทศ เป็นส่วน
ส าคัญท่ีท าให้การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวสามารถน าเสนอและสร้างความรู้จักให้กับ
นักท่องเท่ียว ว่ามีพื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชนอยู่ท่ีบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด และท าให้บุคลากรของ
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และความ
สนใจของนักท่องเท่ียวท่ีจะเขา้มาสนใจสอบถามท่ีบูธไดโ้ดยตรง ขอ้มูลติดต่อเบอร์โทรศพัท์ของ
นักท่องเท่ียวท่ีได้จากภายในงาน ก็สามารถติดต่อ สอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้ ง 2 ฝ่าย 
รวมทั้งการส่งขอ้มูล รูปภาพกิจกรรม รายละเอียดของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว ก็สามารถท า
ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถไดรั้บขอ้มูลไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ รวมทั้งสามารถ
กระจายขอ้มูลข่าวสารท่ีไดจ้ากการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ไปยงักลุ่มเพื่อนฝูง ครอบครัว และ
เครือข่ายคนรู้จกั เพื่อสามารถชักชวนให้มาเท่ียวท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวด้วยกนั ท าให้เกิดฐานลูกคา้
นักท่องเท่ียวจากกิจกรรมการออกบูธเป็นอย่างมาก”  (ผู ้ให้สัมภาษณ์ล าดับท่ี  1, สัมภาษณ์               
10  ตุลาคม 2563) 

 
 “การออกบูธตามงานกิจกรรมท่องเท่ียวต่างๆทั่วประเทศ ท าให้ ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว         
จงัหวดัตราด ไดส้ามารถติดต่อกบันกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง รวมทั้งสามารถขอขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ช่ือ
ท่ีอยู ่และเบอร์โทร จากการลงทะเบียนของผูท่ี้สนใจเขา้มาเยีย่มชมบูธของ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท าให้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้โดยตรง และรับรู้ถึงความ
สนใจของนักท่องเท่ียวได้อีกด้วย“จากกิจกรรมการออกบูธ ท าให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์          
ทั้งทางด้านขอ้มูล เบอร์โทรศพัท์ รวมทั้ง LINE ท าให้สามารถติดต่อส่ือสาร และสร้างความสนิท
สนมต่อกนัเพิ่มขึ้น หากมีความสงสัย หรือตอ้งการขอ้มูลใดๆ ของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว 
ก็สามารถติดต่อสอบถาม และขอขอ้มูลไดต้ลอดเวลา เป็นการสะดวกทั้งนกัท่องเท่ียว และบุคลากร
ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นนเช่ียวเอง ท่ีสามารถติดต่อส่ือสารขอ้มูลถึงกันโดยตรงไดอ้ย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งขอ้มูลดงักล่าวยงัสามารถกระจายไปยงัเครือข่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้
ส่งต่อไปไดอี้กดว้ย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 2, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “จากการพูดคุยสอบถามขอ้มูลของนักท่องเท่ียว  สามารถท าให้เขา้ใจถึงความตอ้งการ
และความสนใจของนักท่องเท่ียว ท่ีมีต่อชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท าให้วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด สามารถน าเสนอขอ้มูล และแสดงส่ิงท่ีน่าสนใจของชุมชนบา้น
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น ้าเช่ียว จงัหวดัตราด ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรง และสามารถแลกเปล่ียนมุมมองความคิดต่อกนั
ไดอี้กดว้ย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 3, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 

 
 “นอกจากการแลกเปล่ียนขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาเยีย่มชมบูธของ วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นนน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด แลว้ ยงัสามารถให้ขอ้มูลข่าวสารกลบับริษทัท่องเท่ียว หรือ
ชุมชนการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในงานไดอี้กดว้ย โดยเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั และ
ขยายเครือข่าย รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าร่วมกันได้อีกด้วย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดับท่ี 4, สัมภาษณ์       
13 ตุลาคม 2563) 

 
 “การแลกเปล่ียนเบอร์โทร ระหวา่งวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด กบั
นกัท่องเท่ียว สามารถพูดคุย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หลงัจากจบงานกิจกรรมออกบูธแลว้ โดย
การโทรศพัท์ติดต่อสอบถาม พูดคุยระหว่างกัน และส่งขอ้มูลรูปภาพรายละเอียดอ่ืนๆ ผ่านแอป
พลิเคชนั LINE เพิ่มเติมไดอี้ก ท าใหมี้การติดต่อส่ือสารต่อเน่ือง หลงักิจกรรมออกบูธอีกดว้ย”  (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 5, สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2563) 
 
 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด จ านวน 5 คน ในประเด็นหัวข้อเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน        
ดา้นการตลาดผ่านบุคคล พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 5 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
การตลาดผา่นบุคคลของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน องคก์ร
ทางดา้นการท่องเท่ียวอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองดว้ยวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด
การไดจ้ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว ท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว ไดรั้บ
ขอ้มูล และการสนบัสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการการท่องเท่ียวภายในประเทศ จึงท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียวไดรั้บโอกาสในการไปออกบูธ เพื่อน าเสนอการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ใน
งานมหกรรมทางดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจดัขึ้นทัว่ประเทศ ท าให้การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของ
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สามารถน าเสนอไปยงันักท่องเท่ียวท่ีสนใจในการ
ท่องเท่ียว ท่ีเขา้มาร่วมงานมหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัขึ้น ซ่ึงสามารถรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยตรง 
รวมทั้งสามารถรับรู้ถึงความรู้สึก ความสนใจของนักท่องเท่ียวได้จากการพูดคุย สอบถาม และ
สามารถขอข้อมูลการติดต่อส่ือสาร เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ ท าให้สามารถสอบถามขอ้มูล
เพิ่มเติมได ้เม่ือมีความสนใจ อยากไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด เพิ่มเติม    
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ก็สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวก และมีความสัมพนัธ์ดา้นการติดต่อส่ือสารกนัเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
สามารถขยายความสนใจการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ไปยงัเครือข่ายสังคม และ
ครอบครัวของนักท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเยี่ยมชมบูธของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราดไดอี้กดว้ย 
 
 1.2 การประชาสัมพนัธ์ 
  “การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล และกิจกรรม ของการท่องเท่ียวชุมชนบ้าน       
น ้ า เช่ี ยว  ได้จัดท าอยู่อย่ าง เป็นประจ าและสม ่ า เสมอ  ผ่ าน ช่องท าง และ เค รือข่ าย  ท าง                       
การประชาสัมพนัธ์ท่ีวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดมี ไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ    
Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดเอง ข่าวประชาสัมพนัธ์ ของส านัก         
ประสัมพนัธ์ จงัหวดัตราด รวมทั้งข่าวประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวท่ีสนับสนุน 
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวัดตราด ด้านต่างๆ ตามแต่วาระ และกิจกรรม              
เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว ไปยงัฐานข้อมูลประชาชนท่ีแต่ละเครือข่าย
องคก์รมี ส่วนการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ในช่องทางส่ือ
อ่ืนๆ จะใช้เครือข่ายองค์กรท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหน่ายงานราชการของ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน รวมทั้งองค์กรมหาชนท่ีมีความสัมพนัธ์สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด อยู่อย่างสม ่าเสมอ ตามแต่วาระโอกาส
กิจกรรมของแต่ละองค์กรนั้นๆ การประสานให้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว กับส านัก
ประชาสัมพนัธ์ จงัหวดัตราด มีการประสานขอ้มูลกนัอยูส่ม ่าเสมอ ตามแต่วาระ และกิจกรรมท่ีทาง
จงัหวดัตราด ตอ้งประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนต่างๆ ในจงัหวดัตราด โดยขอ้มูล
ข่าวสารจะเป็นรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์  ผ่านจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  ของส านัก
ประชาสัมพันธ์ จงัหวดัตราด ไปยงัส านักประชาสัมพันธ์ของจังหวดัต่างๆ ทั่วประเทศ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 1, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ทั้งขอ้มูลดา้นการ
ท่องเท่ียวชุมชนเองก็ดี หรือขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ท่ีจดัขึ้น ณ ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว 
จังหวดัตราด จะมีการน าเสนอผ่าน หน้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด อยูเ่ป็นประจ า และสม ่าเสมอ เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสาร และภาพกิจกรรม พิธี ประเพณีต่าง
ๆ ของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ไปยงัเครือข่ายออนไลน์ท่ีวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลข่าวสาร ของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด ทีเป็น
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ช่องทางท่ีได้รับความนิยมในการค้นหาข้อมูลในปัจจุบัน” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดับท่ี 2, สัมภาษณ์       
10 ตุลาคม 2563) 
 
 “หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชนของ วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เช่น กรมการท่องเท่ียว (DEPARTMENT OF TOURISM)  การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.) องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน:อพท.) มีการน าขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ า
เช่ียว จงัหวดัตราด ไปลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน
ของชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศ เพื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของหน่วยงานองคก์ร
นั้น สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราดได้อีกทางด้วย ซ่ึงข้อมูล
ข่าวสาร แต่ละกิจกรรมจะประสานงานน าเสนอ ตามแต่วาระของหน่วยงานองค์กรนั้นๆ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 3, สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2563) 
 
 “การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวไปยงัประชาชนผ่านช่องทางส่ือโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนจ านวนมาก ท่ีจะท าให้ประชาชน
ทราบถึงขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว โดยทางวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดไดใ้ช้ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายท่ีมี เช่น 
หน้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดเอง และเครือข่ายของกรม
ประชาสัมพนัธ์ ผ่านทางข่าวประชาสัมพนัธ์ของจงัหวดัตราด เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรม
ต่างๆของบา้นน ้ าเช่ียว เพื่อให้เกิดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนในวงกวา้ง  จากเครือข่ายท่ี
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราดมี” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดับท่ี 4, สัมภาษณ์ 13 
ตุลาคม 2563) 
 
 “วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดไดท้ าการลงรูปภาพ ขอ้มูลข่าวสาร 
และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ผ่านหน้าเพจ Face book ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด อยู่เป็นประจ า สม ่าเสมอ เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว ท่ีมีอยู่ตลอดปี ให้กับสมาชิกผูก้ดติดตามเพจกว่า 4,800 คน ซ่ึงสามารถ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปยงัเครือข่ายของผูก้ดติดตามเพจได้อีกด้วย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดับท่ี 5, 
สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2563) 
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 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด จ านวน 5 คน ในประเด็นหัวขอ้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน ดา้น
การประชาสัมพนัธ์ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 5 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นการส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดี
ของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียว วีถีชีวิต สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ฯลฯ ซ่ึงเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของชุมชน โดยอาศยัเครือข่ายการท่องเท่ียวท่ี
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดเป็นสมาชิกและร่วมเป็นเครือข่ายช่วยเผยแพร่ น า
เสนอขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมการท่องเท่ียวและการบริการหลกั และพบว่า การประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน
โดยเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม และสอดแทรกบริบทของชุมชนเพื่อให้
นักท่องเท่ียวเกิดความรู้และเขา้ใจตระหนักถึงความยัง่ยืนของการท่องเท่ียว และยงัพบอีกว่า ส่ือ
ออนไลน์  Face book ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียวจังหวัดตราด เป็น ส่ือท่ี มี
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ
ทัว่ประเทศกดติดตามเพจ Face book ซ่ึงสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวชุมชนไปยงั
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูก้ดติดตามนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และยงัพบอีกว่า เครือข่ายการ
ประชาสัมพนัธ์อ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานราชการของภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงองคก์รมหาชน ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ และสนบัสนุนชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด การสนบัสนุนดา้นต่างๆ นั้นจะขึ้นอยู่
กบัวาระของหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์พนัธกิจกรรมท่ีจะตอ้งสนบัสนุน
วิสาหกิจชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด   
   
 1.3 การโฆษณา 
  “วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราดได้จัดคลิปวิดีโอพรีเซนต ์
รายละเอียดกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด ในด้านต่างๆ รวมทั้ งเบอร์
โทรศพัทติ์ดต่อสอบถาม ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด บนคลิปวีดีโอท่ีมี
ความยาว 35 วินาที เล่มซ ้ าวนอยู่ตลอดเวลา ท่ีด้านบนสุดของหน้าเพจ Face book ของวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เพื่อกระตุน้ความสนใจ และดึงดูดการตดัสินใจ โดยมี
ขอ้มูลกิจกรรมดา้นต่างๆ และเบอร์โทรศพัท์ติดต่อ ส าหรับนักท่องเท่ียว หรือ ผูท่ี้สนใจเขา้มาเยี่ยมชม
หน้าเพจ Face book ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด อยู่ตลอดเวลา” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 1, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
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 “จากการลงคลิปวิดีโอกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท่ีดา้นบน
สุดของหน้าเพจ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท าให้มีนักท่องเท่ียวท่ีสนใจท่ี
จะเขา้มาท่องเท่ียวชุมชนในชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด โทรศพัท์เขา้มาสอบถามรายละเอียด 
และขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากเบอร์โทรศพัทท่ี์ลงไวใ้นคลิปวิดีโอ ท าให้สามารถส่ือสารพูดคุย ให้ขอ้มูล
เพิ่มเติมกบันกัท่องเท่ียวไดเ้พิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อ สอบถาม ประสานงานระหว่างกนัในเวลา
ต่อไปไดอี้กดว้ย”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 2, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “ด้วยการท่ีมีผูส้นใจโทรศพัท์เขา้มาสอบถามจากเบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่ในคลิปวิดีโอ บน
หน้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวัดตราด ท าให้สามารถขอ
รายละเอียด ข้อมูลจากนักท่องเท่ียว และผูท่ี้สนใจโทรศัพท์เข้ามา เพื่อสามารถสร้างเครือข่าย
นักท่องเท่ียวขึ้นอีกช่องทาง บริเวณพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดได้จดัท าป้ายช่ือ ชุมชน
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดไวริ้มถนน บริเวณก่อนถึงชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด และบริเวณ
พื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวเอง เพื่อสร้างความสะดุดให้กบัผูท่ี้ใชเ้ส้นทางเดินทางผ่านไปมาของชุมชน
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท่ีมีความไดเ้ปรียบเน่ืองจากเป็นชุมชนติดถนนสายหลกัเส้นทางสุขุมวิท
อีกดว้ย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 3, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 

 
 “ป้ายบอกระยะทางมาชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว มีอยู่ริมถนนเส้นทางท่ีจะเดินทางมาถึงชุมชน
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด มีอยู่เป็นระยะ หลงัจากเดินทางออกจากตวัเมืองตราดสู่เส้นทางอ าเภอ
แหลมงอบ ท่ีเป็นเส้นทางสุดถนนสายสุขุมวิท จะมีอยู่เป็นระยะช่วงก่อนถึงชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด และเม่ือถึงบริเวณชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จะมีป้าย ถึงแลว้ฮิ บา้นน ้ าเช่ียว ขนาดใหญ่ตั้งอยู่
ริมถนนสุขุมวิทท่ีมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อแสดงให้รู้ถึงบริเวณชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด
แลว้”(ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 4, สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2563) 

 
 “นอกจากการกระตุน้ความสนใจบน ดา้นบนสุดของหนา้เพจ Face book วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด และ ป้ายช่ือชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ขนาดใหญ่แลว้ วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดยงัไดรั้บการสนับสนุนโฆษณาการท่องเท่ียวชุมชน ของชุมชน
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จากองค์กรส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย หรือ ททท.  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การ
มหาชน) หรือ อพท. อยู่บา้ง ตามแต่นโยบาย และงบประมาณขององคก์รหน่วยงานนั้นๆ ท่ีมีวาระ
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โฆษณาส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนต่างๆ ภายในประเทศไทย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 5, สัมภาษณ์ 
14 ตุลาคม 2563) 
 
 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด จ านวน 5 คน ในประเด็นหัวขอ้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน ดา้น
การโฆษณา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 5 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  การโฆษณา
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ชุมชนมีการจดัท าโฆษณาตามความเหมาะสมตาม
งบประมาณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอยู่ รวมถึงการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานองคก์ร
ดา้นต่างของการท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด 
จดัท าตามความเหมาะสมคล่องตวัท่ีวิสาหกิจจะท าได้ โดยการใช้พื้นท่ีบนสุดของหน้าเพจ Face 
book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เป็นการใชพ้ื้นท่ีโฆษณาท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายใน
การท าโฆษณาไปยงันักท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเยี่ยมชมเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด ซ่ึงเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวอยู่พอสมควร ท าให้
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด สามารถสร้างฐานกลุ่มนกัท่องเท่ียวใหม่ๆ 
ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงฐานกลุ่มนกัท่องเท่ียวน้ีสามารถขยายไปตามเครือข่ายของกลุ่มนกัท่องเท่ียวนั้น
มี ส่วนการจดัท าป้ายบอกสถานท่ีชุมนุมบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เป็นงบประมาณจากหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีส่งผลให้ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว เป็นท่ีสะดุดตาจากผูเ้ดินทางผ่านไปมา 
ในด้านของหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวระดับประเทศนั้นขึ้นอยู่กับวาระ งบประมาณ และ
นโยบายแต่ละช่วงท่ีหน่วยงานนั้นมี การโฆษณาของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด เป็นการโฆษณาท่ีไม่ไดใ้ชง้บประมาณสูง ดว้ยการด าเนินงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
การใชง้บประมาณจึงตอ้งเหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้น
น ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดจึงเลือกใช้หน้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด เพื่อลงคลิปวิดีโอท่ีมีความยาว 35 วินาที เล่นวนซ ้ าอยู่ตลอดเวลา เพื่อน าเสนอข้อมูลการ
ท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ในกิจกรรมดา้นต่างๆ ท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด
มี รวมทั้งเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อขึ้นไวอ้ยู่ตลอดเวลา เพื่อความสะดวกส าหรับผูท่ี้สนใจติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนการเดินทางมีป้ายแสดงว่านักท่องเท่ียวมาถึงถึงพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ า
เช่ียวจังหวดัตราด ใช้ป้ายขนาดใหญ่เขียนข้อความ ว่า "ถึงแล้วฮิ บ้านน ้ าเช่ียว" ซ่ึงเป็นค าภาษา
ทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะโดดเด่น สะดุดตากบัผูเ้ดินทางผ่านไปมา และการสนับสนุนการโฆษณาจาก
หน่วยงานองค์กรการท่องเท่ียวระดับประเทศ จะขึ้นอยู่กับวาระ นโยบาย และงบประมาณของ
หน่วยงานองค์กรนั้นๆ การด าเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว เป็น



 

 

94 

การด าเนินงานของชุมชนจึงใชง้บประมาณดา้นการโฆษณาไม่มากนัก ทั้งน้ีเพราะในการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสาร การท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวไปสู่ประชาชนหรือนกัท่องเท่ียวนั้น ชุมชนบา้น
น ้าเช่ียวใชก้ารโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราดเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างการรับรู้น าไปสู่ความน่าสนใจ และกระตุ้นความต้องการของ
นกัท่องเท่ียวในการท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนท่ีชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 
 1.4 การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 
  “การท าการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด ช่องทางท่ีส าคญั และไดค้วามนิยมจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั คือ การตลาดผ่าน
ส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเขา้ผูค้นเป็นจ านวนมาก สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใชจ่้าย ทางวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จึงจดัท าหน้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บ้านน ้ าเช่ียว จังหวัดตราดขึ้ น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดท าข้อมูลข่าวสาร น าเสนอไปสู่
สาธารณชน ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดง้่าย และเป็นท่ีนิยมของยุคสมยั ขอ้มูล ข่าวสาร กิจกรรม แพค็เก็จ
ราคาทริปการท่องเท่ียว และท่ีพกั สามารถน าเสนอไวไ้ดบ้นหนา้เพจ Face book ของวิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด และสามารถอพัเดทขอ้มูลใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา ท าให้เกิดความ
เคล่ือนไหวส่ือสารกับนักท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็ว สะดวกง่ายดาย นอกจากน้ียงัมีช่องทางการ
ส่ือสารด้วยแอปพลิเคชัน LINE ท่ีสามารถส่งขอ้มูลโดยตรงระหว่างบุคคล รวมทั้งกลุ่มต่างๆ ใน
แอปพลิเคชัน LINE ท่ีวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด มีขอ้มูลอยู่ดว้ยเช่นกัน
“ช่องทางการท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของ ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จะใช้ช่องทางท่ี
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราดมี คือ หน้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราดเป็นหลกั และส่งเสริมการใหข้อ้มูลผ่านทางแอปพลิเคชนั  LINE 
เพื่อส่ือสารให้ขอ้มูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถพูดคุยติดต่อรายละเอียดระหว่างกันได้
ละเอียดเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด 
นอกจากน้ียงัได้รับการน าเสนอจากนักรีวิวการท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีติดตามนกัรีวิวการท่องเท่ียวผ่านส่ือออนไลน์คนนั้นๆ ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ท่ีแต่
ละคนมี ท าให้การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด มีฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์เป็นช่องทางส าคญัอีกช่องทางนึงด้วย ถือเป็นการท าการตลาดท่ีเขา้กับความนิยมในยุค
สมยั และไม่ไดมี้ค่าใช้จ่ายท่ีใช้งบประมาณของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด
มากเกินไป แต่ส่งไปในวงกวา้ง และได้รับความนิยม”  (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดับท่ี 1, สัมภาษณ์ 10 
ตุลาคม 2563) 



 

 

95 

 “การท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ ของ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด เป็นการท าการตลาดผสมผสาน โดยใชห้น้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียว จงัหวดัตราด เป็นแหล่งให้ขอ้มูลหลัก เม่ือนักท่องเท่ียวได้โทรศพัท์เข้ามาติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ทางผูดู้แลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อจะ
อนุญาตแอดบญัชีแอปพลิเคชนั LINE เพื่อความสะดวกในการส่งขอ้มูลต่างๆ ไม่วา่เป็นขอ้มูลชุมชน 
ขอ้มูลกิจกรรม ขอ้มูลเรทราคาทริปท่องเท่ียวต่างๆ รวมทั้งพิกัดแผ่นท่ีเส้นทางการเดินทางมายงั
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ผ่าน QR CODE ท่ีวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราดไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายงัชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดไดอี้กด้วย  
และพบว่านอกจากการท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ ดว้ยช่องทางของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้น
น ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดเองแลว้ และยงัพบอีกว่า ส่ือออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด ยงัเป็นช่องทางในการส่ือสารท่ีได้ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว และประชาชนทัว่ไปท า
การรีวิวกดติดตาม และกดแชร์ข่าวสารขอ้มูลการท่องเท่ียวของวิสาหกิจการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ า
เช่ียวผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเวบ็บล็อกส าหรับการท่องเท่ียว กระทูบ้นเวบ็ไซต์พนัทิพย ์
รวมถึงช่อง YouTube ท่ีนักท่องเท่ียว หรือนักรีวิวการท่องเท่ียวคนนั้นๆ เดินทางมาท่องเท่ียวใน
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด และท ารายการน าเสนอ และเขียนรีวิวบนช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ก็
มีส่วนช่วยให้การท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด อีกทาง
หน่ึงดว้ย”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 2, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “เน่ืองจากการน าเสนอขอ้มูลผ่านหน้าเพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียว จงัหวดัตราด เป็นช่องทางหลกัท่ีจะน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด ไปในวงกวา้ง จึงมีการอพัเดตขอ้มูล ลงรายละเอียดภาพกิจกรรม รวมทั้งขอ้มูลรายละเอียด
ส าหรับความสะดวกในการติดต่อสอบถาม จึงมีผูดู้แลหน้ารับผิดชอบขอ้มูลข่าวสารของวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด อยู่เป็นประจ า เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับการไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด อีกทั้งยงัตอ้งเรียนรู้หาความรู้ 
ความช านาญในการสร้างรูปแบบส่ือบนหนา้เพจ Face book วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด ให้เพิ่มพูนทนัสมยั ไม่ว่าดว้ยการอบรมการสร้างสรรค์ส่ือต่างๆ ท่ีมีหน่วยงานจดัขึ้น
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน และเรียนรู้ สอบถามจากลูกหลาน วยัก าลังศึกษา ท่ีมีความ
เช่ียวชาญช านาญในการใช้ส่ือออนไลน์อีกทางหน่ึงด้วย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดับท่ี 3, สัมภาษณ์ 13 
ตุลาคม 2563) 
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 “เม่ือมีการติดต่อสอบถามผ่านเบอร์ท่ีอยู่บนหนา้เพจ Facebook วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ผูดู้แลเบอร์โทรติดต่อ จะขออนุญาตแอดบญัชีแอปพลิเคชนั LINE เพื่อ
สามารถส่งขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งสามารถท าการส่ือสารท าความเขา้ใจระหว่างกนัไดดี้ขึ้น โดยขอ้มูลท่ี
ส่งผ่านแอปพลิเคชนั LINE จะเป็นขอ้มูลข่าวสารรายละเอียดของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด เช่น แผนท่ีการเดินทางผ่าน QR CODE ท่ีสามารถระบุพิกัดท่ีตั้งของชุมชนบ้านน ้ า
เช่ียว จงัหวดัตราด การแผนท่ีบน GOOGLE MAP ท าให้นกัท่องเท่ียวมีความสะดวกในการเดินทาง
มายงัชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดไดง้่ายขึ้น QR CODE รายละเอียดท่ีพกัโฮมสเตยท่ี์ต่างๆ ใน
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกท่ีพกัโฮมสเตยไ์ดเ้หมาะสมกบัความชอบและความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มบุคคล สอบถามขอ้มูล หรือ ขอ้สงสัยส าหรับการท่องเท่ียว
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด นอกจากน้ียงัสามารถติดต่อสอบถามเพื่อปรับทริปการท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบัขนาดและเวลาของกลุ่มนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มไดอี้กดว้ย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 4, 
สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2563) 
 
 “การติดต่อส่ือสารผ่านแอปพลิเคชัน LINE สามารถท าได้ทั้ งระหว่างบุคคล และกลุ่ม
บุคคล วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท่ีมีเครือข่ายท่องเท่ียวชุมชนในดา้นต่างๆ 
ก็สามารถส่งขอ้มูล กิจกรรม เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กบัการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดั
ตราด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนอ่ืนๆ ทัว่ประเทศท่ีอยากมาศึกษาดูงานท่ีชุมชนบา้นน ้ า
เช่ียว จงัหวดัตราด กลุ่มบริษทัทวัร์ท่ีตอ้งการจดัทริปการท่องเท่ียวชุมชน กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเคยมา
เท่ียวในชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดแลว้ตอ้งการส่งขอ้มูลข่าวสาร การท่องเท่ียวของชุมชนบา้น
น ้ าเช่ียว จังหวดัตราดต่อไป แอปพลิเคชัน LINE เป็นช่องทางการท าการตลาดออนไลน์ ของ
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด อีกช่องทางท่ีสามารถไปถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวใน
วงกวา้งได ้การจดัท าขอ้มูลเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่านการตลาดออนไลน์ ของวิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด มีความส าคญั จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อม และจดัท าขอ้มูล
ให้สะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง การจดัเตรียมขอ้มูลตอ้งมีการฝากขอ้มูลไวใ้นระบบของ GOOGLE 
เม่ือมีการส่งขอ้มูล QR CODE ไปยงันักท่องเท่ียวแลว้ จะได้มีความถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยดัเวลาส าหรับการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวอีกทางหน่ึงด้วย” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 5, สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2563) 
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 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด จ านวน 5 คน ในประเด็นหัวขอ้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน ดา้น
การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 5 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั และเป็นเคร่ืองมือการ
ส่ือสารและเป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมายในปัจจุบัน การท า
การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวมีการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสาร
การตลาดผา่นส่ือออนไลน์ เน่ืองจากเทคโนโลยกีารส่ือสารประสิทธิภาพสูง และมีราคาถูก และง่าย
ต่อการใช้งาน ท าให้วิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวสามารถใช้เคร่ืองมือการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็นเพจ Face book ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว หรือ แอปพลิเคชนั  LINE ท่ี
ช่วยให้ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับส่งขอ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวไปยงันกัท่องเท่ียว 
ไดโ้ดยตรงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ิน แพ็คเกจ และราคา รายการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว ทั้ งแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือพกัค้างคืนโดยโฮมสเตย ์แผนท่ี สถานท่ีส าคัญ 
รวมทั้งรูปแบบเส้นทางท่ีจะเดินทางมายงัชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว สามารถส่ือสารได้อย่าง
สะดวกและมีความรวดเร็ว และพบวา่ การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้น
น ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดเป็นช่องทางการตลาดท่ีส าคญัของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เน่ืองจาก
เป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และกลุ่มบุคคลในปัจจุบนั เน่ืองดว้ยเป็นส่ือท่ีทุกคน
เขา้ถึงไดง้่าย สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา  และค่าใชจ่้ายใน
การเขา้ถึงขอ้มูลการท่องเท่ียวของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ส่ือออนไลน์ 
เช่น เพจ Face book, LINE จึงเป็นส่ือหลกัท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล รายละเอียดต่างๆ และ เบอร์โทรศพัท ์
ส าหรับติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ท าให้นักท่องเท่ียวหรือประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้มาคน้หาขอ้มูล 
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด  ท าให้ขอ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวกระจาย
ออกไปในวงกวา้ง และเม่ือมีการติดต่อสอบถามขอ้มูลผ่านการโทรศพัท์ ก็สามารถแอดบญัชีแอป
พลิเคชัน LINE เพื่อการสอบถามข้อมูลรายละเอียดส าคญัด้านอ่ืน เช่น แผ่นท่ีการเดินทางมายงั
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด รายละเอียดบา้นท่ีพกัโฮมสเตยแ์ต่ละหลงัของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด และรายละเอียดต่างๆ จากผูใ้หข้อ้มูลของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ให้กบันักท่องเท่ียวไดอ้ย่างละเอียดอีกดว้ย อีกทั้งยงัพบอีกว่า นักท่องเท่ียวเม่ือเดินทางมาท่องเท่ียว
ในชุมชนแล้วจะท าการการรีวิวถึงการบริการท่ีดีมีคุณภาพ ท าให้กลุ่มเพื่อนหรือผูติ้ดตามของ
นกัท่องเท่ียวแต่ละคนทราบ ท าให้ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวไดรั้บความนิยมมากขึ้นในปัจจุบนั ส่งผลให ้
การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว และได้รับการ
ติดต่อสอบถามผา่นช่องทางออนไลนจ์ากนกัท่องเท่ียวอยู่เสมอ 
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 1.5 การตลาดทางตรง 
  “การติดต่อส่ือสารโดยตรงของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด 
กบันกัท่องเท่ียว เป็นกิจกรรมท่ีไดผ้ลตอบสนองไว และสามารถท าความเขา้ใจกบันักท่องเท่ียวได้
โดยตรง เพื่อความเขา้ใจถูกตอ้งร่วมกันระหว่างนักท่องเท่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียว จังหวดัตราด ซ่ึงส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างคล่องตัว และสามารถแลกเปล่ียน
ความรู้สึกต่อกนัไดโ้ดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างกนัขณะท่ีมีกิจกรรมออกบูธ การพูดคุย
โทรศพัท์ระหว่างกนั หรือการติดต่อส่ือสารผ่านแอปพลิเคชนั LINE ช่วยให้การตดัสินใจของนัก
ท่องเท่ียวง่ายขึ้น“นอกจากได้โทรศัพท์พูดคุยกับนักท่องเท่ียวโดยตรงแลว้ ทางวิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จะขออนุญาตแอดบญัชีแอปพลิเคชัน LINE กบันักท่องเท่ียว
เพื่อส่งขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อท่ีนักท่องเท่ียวจะไดรั้บรายละเอียดของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด เพื่อช่วยในการประกอบการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว และสามารถติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลโดยตรงผ่านแอปพลิเคชนั LINE กบัวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราดไดอี้ก
ดว้ย”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 1, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “การออกบูธตามงานมหกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ ทัว่ประเทศ ท่ีวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ไดเ้ขา้ร่วม ท าให้ไดพ้บกบันกัท่องเท่ียวมากมาย และมีความหลากหลาย 
ตามแต่ละมหกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจัดขึ้ น ซ่ึงท าให้การการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด ไดน้ าเสนอขอ้มูลไปยงันักท่องเท่ียวต่างๆ ไดโ้ดยตรง สามารถพูดคุยแลกเปล่ียน รับรู้
อารมณ์ความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรงต่อหนา้ ท าให้สามารถพดูคุยท าความเขา้ใจ และความ
สัมพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างนักท่องเท่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ได้
เป็นอย่างดี“การติดต่อส่ือสารผ่านแอปพลิเคชนั LINE มีส่วนช่วยให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกัน
ของนกัท่องเท่ียวกบัวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด มีความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถโตต้อบ ท าความเขา้ใจระหวา่งกนัได ้ดว้ยทั้งสามารถพิมพส่์งขอ้ความ โทรศพัทผ์่านระบบ
ของแอปพลิเคชัน LINE รวมทั้งการวิดีโอคอล ของแอปพลิเคชัน LINE ช่วยให้การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกนัมีความเขา้ใจชดัเจน และสามารถช่วยในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราดไดง้่ายขึ้น จากการติดต่อส่ือสารพูดคุยกนัไดโ้ดยตรงนอกจาก QR CODE บอกแผนท่ี
การเดินทางแลว้ หากนกัท่องเท่ียวสนใจ เขา้ท่ีพกัโฮมสเตยใ์นชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ทาง
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ยงัมี QR CODE ของบ้านพกัโฮมสเตยแ์ต่ละ
หลงัของพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดดู้และสามารถตดัสินใจเพื่อ
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เลือกท่ีพกัโฮมสเตยใ์ห้เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ผ่านการส่งขอ้มูลทางแอปพลิเค
ชนั LINE ไดด้ว้ย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 2, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “นอกจากจะได้พบกับนักท่องเท่ียวโดยตรงจากออกบูธแลว้ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บ้านน ้ าเช่ียว จังหวัดตราด ย ังสามารถได้ข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่  เบอร์โทรศัพท์ ของนักท่องเท่ียวท่ี
ลงทะเบียนเขา้งาน และท่ีเขา้มาเยี่ยมชมบูธของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด
อีกดว้ย ซ่ึงทางวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จะมีการโทรศพัท์ไปสอบถาม
และน าเสนอขอ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เผื่อท่ีนักท่องเท่ียวมมีความสนใจ
เขา้มาท่องเท่ียวชุมชนท่ีชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด จากการพดูคุยโทรศพัทอี์กทางหน่ึงดว้ย ซ่ึง
สามารถพูดคุยรับรู้ความรู้สึก และสร้างความเขา้ใจในกิจกรรมท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด ไดเ้ช่นกนั”  (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 3, สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2563) 
 
 “กิจกรรมการออกบูธของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด นอกจากจะ
ไดพ้บปะกบันกัท่องเท่ียวโดยตรงแลว้ การไดเ้บอร์โทรศพัทติ์ดต่อ สามารถท าใหไ้ดโ้ทรศพัทติ์ดต่อ
พูดคุยโดยตรง รวมถึงการแอดบญัชีแอปพลิเคชนั LINE เพื่อติดต่อพูดคุยเพื่อให้ขอ้มูลรายละเอียด
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด กับนักท่องเท่ียวโดยตรง ซ่ึงท าให้
สามารถติดต่อส่ือสารท าความเขา้ใจกนัไดโ้ดยตรง และสามารถชกัชวนสรุปการตดัสินใจของนัก
ท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 4, สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2563) 
 
 “ขอ้มูลท่ีส่งผา่นแอปพลิเคชนั LINE ใหน้กัท่องเท่ียว จะเป็นขอ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถ
เปิดดู ตรวจสอบไดต้ามสะดวกท่ึตอ้งการ ซ่ึงมีขอ้มูลส าคญัท่ีช่วยใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางมา
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดไดโ้ดยง่าย คือ QR CODE แผนท่ีบอกพิกดัการเดินทางของนกัท่อง
เท่ียวแต่ละคน ว่าจะสามารถเดินทางมาเส้นทางใดจากระบบแผนท่ี GOOGLE MAP” (ผู ้ให้
สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 5, สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2563) 
 
 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด จ านวน 5 คน ในประเด็นหัวขอ้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน ดา้น
การตลาดทางตรง พบวา่ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้ง 5 คนใหส้ัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  วิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการตลาดทางตรงท่ีเกิดจากจากกิจกรรมท่ีวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดมีการออกบูธแนะน าการท่องเท่ียวตามงานมหกรรมการ



 

 

100 

ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจดัขึ้นทัว่ประเทศ ท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดได้มี
โอกาสพบปะพูดคุยเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่างนักท่องเท่ียวท่ี
เขา้มาในงานกับวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดโดยตรง การส่ือสารกนั
โดยตรงสามารถท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความเขา้ใจไดง้่าย และชุมชนท่องเท่ียวบา้นน าเช่ียวสามารถ
รับรู้ถึงความตอ้งการของนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างชดัเจน การส่ือสารการตลาดทางตรงจากการพบปะ
พูดคุยผ่านกิจกรรมการออกบูธตามงานมหกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ  ดงักล่าวแลว้ ยงัพบว่า  กิจการ
การพบปะพูดคุยดงักล่าว วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนยงัสามารถสามารถทราบขอ้มูลพื้นฐานส่วนตวั
ของนกัท่องเท่ียวเพื่อขยายฐานนกัท่องเท่ียวเพื่อท าการส่ือสารการตลาดทางตรง เช่น เบอร์โทรศพัท์
แอปพลิเคชนั LINE  Face book  E-mail ฯลฯ วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนสามารถส่งขอ้มูลข่าวสาร
การท่องเท่ียวเท่ียวชุมชน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวชุมชนของนกัท่องเท่ียวไดส้ะดวกและรวดเร็ว ท าให้วิสาหกิจท่องเท่ียว
ชุมชนสามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวแต่ละคนไดโ้ดยตรง ท าให้ทราบถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความ
ต้องการท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้ งสามารถตอบโต้ข้อมูลความคิด และความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวมีความเขา้ใจ และตดัสินใจมาท่องเท่ียวชุมชนท่ีชุมชน
บา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  
 
 1.6 การส่งเสริมการขาย 
  “การแจกงอบใบจากของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมใน
การทดลองท าสานงอบใบจากดว้ยตวัเอง จากการสาธิตแนะน าของผูท้  าอาชีพสานงอบใบจากขาย 
ของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เพื่อท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถสานงอบใบจากไดด้ว้ยฝีมือตวัเอง 
ซ่ึงบางคนสามารถท าได้ดี ออกมาสวย บางคนท าไม่สวย แต่การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว 
จงัหวดัตราด จะให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกงอบใบจากท่ีตนเองสาน หรือใบท่ีคนผูป้ระกอบอาชีพสาน
งอบขายเป็นคนท าให้ ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่านนั้นๆ“การแจกงอบใบจาก และ 
การลดราคาต่อบุคคลของนักท่องเท่ียวในแต่กลุ่ม แต่ละสถานการณ์ไปนั้น มีส่วนเพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียว และสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเท่ียวได้ดี แต่อีกกิจกรรมหน่ึงท่ีก าลังเป็นท่ี
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด คือ การร่วม
สมทบทุนเพื่อเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้าใหก้บัชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด ซ่ึงสามารถร่วมสมทบทุนได้
ท่ี 20 บาทเพื่อปล่อยพนัธุ์สัตว์ให้กับธรรมชาติจากธนาคารสัตว์น ้ า ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
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บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติให้ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดไดอี้กทางหน่ึงดว้ย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์
ล าดบัท่ี 1, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 

 
 “การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด มีกิจกรรมส่งเสริมการขายของการ
ท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด อยู่บ้างตามแต่สถานการณ์และความต้องการของ
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด แต่ละคน แต่ละหมู่คณะ ซ่ึง
หลักๆ ของการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด จะเป็นการแถมงอบใบจาก ให้กับ
นกัท่องเท่ียวทุกคนท่ีสนใจเขา้มาท่องเท่ียวชุมชนท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ส่วนกิจกรรม
ส่งเสริมการขายอ่ืนๆ เช่นการลดราคาแพค็เก็จต่อหวั ต่อคนของนกัท่องเท่ียว จะขึ้นอยูก่บัการพดูคุย
ตกลงจองทริปการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ตามแต่ละสถานการณ์การไป ส่วนการ
ให้ของท่ีระลึกของการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จะจัดท าให้ตามโอกาส และ
ทรัพยากรท่ีจดัท าเป็นของท่ีระลึกในขณะช่วงเวลานั้นๆ เพื่อกระตุน้การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
จะเขา้มาเท่ียวในชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 2, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 
2563) 
 
 “การลดราคาค่าท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จะมีการท าการลดราคาตามแต่
สถานการณ์ และความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวเกินกว่า 10 
คน แลว้ขอลดราคาค่าท่องเท่ียวต่อคนลงจากราคา 990 บาทท่ีจะไดก้ารท ากิจกรรมการท่องเท่ียว
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ครบทุกรูปแบบการท่องเท่ียว ทางวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียว จังหวัดตราดจะท าท าการลดราคาลงให้นักท่องเท่ียวตามความเหมาะสมของจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในทริปนั้นๆ ตามความเหมาะสมไป เพื่อดึงดูดให้มีจ านวนนกัท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้นในแต่ละทริปของกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างๆ และช่วยในการตดัสินใจเพิ่มจ านวนผูร่้วมทริปของ
นักท่องเท่ียวได้เพิ่มขึ้น“กิจกรรมร่วมสมทบทุนพนัธุ์สัตวน์ ้ า ให้กบัธนาคารสัตวน์ ้ า ของวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้สึกมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มให้กบันักท่องเท่ียวทีเขา้มาท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ า
เช่ียว จงัหวดัตราด ไดเ้ป็นอย่างดี และไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน
บา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 3, สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2563) 
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 “ธนาคารสัตวน์ ้ าบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ไดรั้บการสนบัสนุนองคค์วามรู้ในการจดัท า
จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีจะตอ้งจดัท าและ
ด าเนินการในรูปแบบใด เร่ิมจากคนในชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดให้ความร่วมมือไม่จบัสัตว์
น ้ าขนาดเล็กวยัอนุบาล จบัสัตวข์นาดใหญ่ท่ีโตเต็มท่ีแลว้ รวมทั้งละเวน้การจบัสัตวน์ ้ าในฤดูวางไข่ 
เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ดว้ยชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เป็น
ชุมชนพื้นท่ีติดปากแม่น ้ าออกสู่ทะเล การรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นส่ิง
ส าคญั เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางอาหารทะเล และทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ซ่ึง
เป็นส่วนส าคญัของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดท่ีมีกิจกรรมเท่ียวชมความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มของชุมชน รวมทั้งอาหารทะเลท่ีจดัเล้ียงนกัท่องเท่ียวท่ี
ซ้ือแพ็คเก็จท่องเท่ียวชุมชนพร้อมรับประทานอาหาร ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ
ดา้นอาหารทะเลจึงมมีความส าคญั เม่ือเกิดความร่วมมือไม่จบัสัตวน์ ้ าขนาดเล็ก และไม่จบัสัตว์น ้ า
ในฤดูวางไข่แลว้ ท าให้ทรัพยากรสัตวน์ ้ าของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถจะหา
อาหารจากท่องถ่ินท าให้กับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจรับประทานอาหารท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราดได้โดยไม่ต้องหาซ้ือทรัพยากรอาหารจากนอกพื้นท่ีของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวแลว้ การจดัท า
ธนาคารสัตวน์ ้า จึงเป็นการต่อยอดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตวน์ ้ าของบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดั
ตราดเพิ่มขึ้นอีกทางหน่ึงดว้ย และเม่ือเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มทบทุนร่วมเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้ า เร่ิมตน้
ท่ี 20 บาท ก็ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เพราะนกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงการเป็นส่วน
หน่ึงของการอนุรักษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 4, สัมภาษณ์ 13 
ตุลาคม 2563) 
 
 “กิจกรรมส่งเสริมการขายของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดท่ีมีการลด
ราคาค่าทริปท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด รายบุคคล และการแถมงอบใบจาก ให้กบั
นกัท่องเท่ียวทุกคนท่ีร่วมท ากิจกรรมสานงอบใบจาก ช่วยเพิ่มความสนใจและจ านวนนักท่องเท่ียว
ไดร้ะดบัหน่ึง เม่ือมีกิจกรรมการร่วมสมทบทุนเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้ า ธนาคารสัตวน์ ้ า วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ก็ไดรั้บความนิยมและการไดรู้้สึกถึงการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มของนักท่องเท่ียวอีกทางหน่ึงดว้ย การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย
อ่ืนๆ จะขึ้นอยู่กบัสถานการณ์และความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด ท่ีมีขณะนั้น เพื่อสร้างความน่าสนใจ และกระตุน้การตดัสินใจมาท่องเท่ียวชุมชนในชุมชน
บา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จากนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ทั้งในประเทศ” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 5, 
สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2563) 
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 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด จ านวน 5 คน ในประเด็นหัวขอ้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน ดา้น
การส่งเสริมการขาย พบว่า ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญทั้ ง 5 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายตามบริบท หรือ
ความเหมาะสมของสถานการณ์ในการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง แต่ละฤดูกาล และทรัพยากรในการ
บริหารจดัการในขณะนั้นๆ  และพบว่า การส่งเสริมการขายมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
และการกระตุน้ความสนใจ และช่วยเสริมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวใหต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางเขา้
มาท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดให้เพิ่มจ านวนขึ้น เช่น การแจกงอบใบจาก
ให้กบันักท่องเท่ียว ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะไดรั้บประสบการณ์ความรู้ในการสานงอบใบจากไปในตวั
ด้วย และพบอีกว่า การส่งเสริมการขายในส่วนของการลดราคาค่ากิจกรรมการท่องเท่ียวให้กับ
นักท่องเท่ียว นั้นชุมชนจะมีการประชุมเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัท าให้กิจกรรมการลดราคาเป็นไป
ตามก าหนดจึงไม่มีการลดราคาท่ีเป็นการแย่งชิงนักท่องเท่ียว อีกทั้งยงัพบอีกวา่ การส่งเสริมการขาย
ดว้ยวิธีการลดราคาค่ากิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน แตส่่วนต่างของราคาท่ีลดใหก้บันกัท่องเท่ียวนั้น
ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจะจดักิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ให้นกัท่องเท่ียวสมทบทุน
ร่วมเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้ ากบัธนาคารสัตวน์ ้ าของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ซ่ึง
เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนของ
การลดราคาจึงกลายเป็นเงินบริจาคเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบของการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอนัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด ไดอี้กทางหน่ึง 
 
 1.7 การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอื่น 
  “วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เป็นหน่วยงานท่ีจดทะเบียนกบั
ส านักงานเกษตรจงัหวดัตราด ไดรั้บการรับรองตามกฎหมาย จึงสามารถไดรั้บการสนับสนุนจาก
หน่วยงานหน่วยงานภาครัฐท่ีจะสนบัสนุนการท่องเท่ียวชุมชน ในดา้นต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถท าให้
การท่องเท่ียวชุมชนของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ด าเนินการขบัเคล่ือน ดูแลตวัเองได ้เพื่อ
สร้างกระแสการท่องเท่ียวชุมชนท่ีเป็นปัจจัยหน่ึงของนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีนโยบายดา้นการท่องเท่ียวชุมชนของจงัหวดัตราด หากมีโครงการสนับสนุน
การท่องเท่ียวชุมชนโครงการใดๆ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดจะได้การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของโครงการนโยบายนั้นๆ ซ่ึงด้วยการสนับสนุนการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด ของหน่วยงานราชการ ท่ีมีการจัดขึ้นอย่างสม ่าเสมอ ตามแต่
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นโยบายและงบประมาณของหน่วยงานราชการนั้นๆ ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดจะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการต่างๆ นั้นๆ ดว้ยเป็นนโยบายของรัฐบาล จึงมีการสนับสนุนท่ีเป็นรูปแบบ
ทางการ และไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นท่ีจงัหวดัตราด เป็นอย่างดี เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมของโครงการต่างๆ นั้นๆ ส่วนโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. 
องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หรือ อพท. ก็มีการสนบัสนุนเขา้
มาดว้ยเช่นกนั” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 1, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “โครงการสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ผ่านทางหน่วยงาน
ภาครัฐจะมีขึ้ นตามนโยบาย และงบประมาณของหน่วยงานราชการนั้ นๆ ซ่ึงวิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด จะไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน 
ในด้านต่างๆ ซ่ึงท่ีผ่านมาจะมีโครงการโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้การด าเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีส่งเสริมชุมชนไดด้า้นผลิตภณัฑ ์วิถีชีวิต และเอกลกัษณ์ของความเป็นตวัตน
ของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงทางวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดก็ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี
ด้วย หรือโครงการ บวร (บ้าน วดั โรงเรียน)  On Tour ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวง
วฒันธรรม ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชุมชน ของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ท่ีมีวิถีความเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว จังหวดัตราด ก็ได้เข้าร่วม
โครงการน้ี เช่นกัน ซ่ึงโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของหน่วยงานราชการ ก็ขึ้นอยู่กับ
นโยบาย และงบประมาณของหน่วยงานราชการนั้นๆ แต่หากโครงการของหน่วยงานราชการ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชน และวิถีชีวิตชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จะไดรั้บการ
สนับสนุนเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ ของภาครัฐบาลอยู่อย่างสม ่าเสมอ” (ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 2, สัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2563) 
 
 “การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หรือ อพท. เป็น องคก์ารมหาชน ท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอยู่อยา่งสม ่าเสมอ ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในรูปแบบใด ซ่ึง
หากเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด 
จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การมหาชน ด้านการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาด้วยเช่นกัน กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวขององคก์ารมหาชน ดา้นการท่องเท่ียว จะมาในรูปแบบต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวชุมชน เช่น การสนับสนุนให้การท่องเท่ียวชุมชนไดอ้อกบูธแสดงผลิตภณัฑ์และกิจกรรม
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ของชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด ในมหกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีองคก์ารมหาชน ดา้น
การท่องเท่ียวนั้นจดัขึ้น หรือการโปรโมทการท่องเท่ียวชุมชนให้บริษทัทวัร์ต่างๆ ท่ีมีความสนใจ
การท่องเท่ียววิถีชุมชน รวมถึงการน าบริษทัทวัร์เขา้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว 
จังหวดัตราด เพื่อให้ค  าแนะน า และ ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวให้กับ
วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดอีกดว้ย” (ผูใ้ห้สัมภาษณ์ล าดบัท่ี 3, สัมภาษณ์  13 
ตุลาคม 2563) 
 
 “ซ่ึงจากการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวชุมชน ของ องค์การมหาชน ด้านการ
ท่องเท่ียวต่างๆ นั้น ท าให้วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ได้มีเครือข่ายของ
บริษทัดา้นการท่องเท่ียว ท่ีเป็นหน่วยงานเอกชน ซ่ึงจะมีกลุ่มฐานนักท่องเท่ียวของแต่ละบริษทัอยู ่
จะมีการจดัการท่องเท่ียวของบริษทันั้นๆ มาลงพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราดอยู่บา้ง ตาม
รูปแบบฤดูกาลของการจดัการท่องเท่ียวของบริษทัทวัร์นั้นๆ ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวผ่านบริษทั
ทัวร์ ท่ีเป็นบริษัทเอกชน จะมีอยู่บ้าง ตามแพ็คเก็จทัวร์ของบริษัทนั้นๆ ท่ีจะจัดขึ้นตามฤดูกาล
ท่องเท่ียวต่างๆ ภายในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทยนอกจากการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว 
จังหวดัตราด จะจัดกิจกรรมทางการตลาดของตัวเองแล้ว ยงัมีกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ อีกด้วย เช่นหน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กร
มหาชน ท่ีต่างมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศของแต่ละองคก์ร โดยหาพื้นท่ีชุมชน
การท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในประเทศเขา้ร่วมโครงการขององค์กรนั้นๆ วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียว จงัหวดัตราดก็จะเขา้ร่วมโครงการตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดแนว
ร่วมเครือข่ายแนวร่วมกิจกรรมทางการตลาดส าหรับการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด
กบัหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวนั้นๆ อีกดว้ย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายส าหรับการท่องเท่ียว
และการบริการภายในประเทศไทยกบัหน่วยงานองคก์รดา้นการท่องเท่ียว เพื่อเป็นพนัธมิตรส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีพื้นท่ีการท่องเท่ียวอยู่ในชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศไทย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบั
ท่ี 4, สัมภาษณ์ 13 ตุลาคม 2563) 
 
 “การท าการตลาดและจดักิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของวิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด มีการจดักิจกรรมอยู่สม ่าเสมอตามแต่นโยบายและงบประมาณ
ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมทั้งองค์การมหาชน ดา้น
การท่องเท่ียว ซ่ึงจะมีโครงการนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนขึ้น ตามแต่สถานการณ์และ
นโยบายบวกงบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด 
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ไดมี้ส่วนร่วมกบัโครงการต่างๆ ไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองดว้ยการจดทะเบียนขึ้นเป็น วิสาหกิจชุมชน 
อย่างชดัเจน มีกฎหมายรับรอง สามารถด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ส่งผลให้การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดั
ตราด สามารถขยายฐานนกัท่องเท่ียวจากหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด
ไดอี้กดว้ย” (ผูใ้หส้ัมภาษณ์ล าดบัท่ี 5, สัมภาษณ์ 14 ตุลาคม 2563) 
 
 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด จ านวน 5 คน ในประเด็นหัวขอ้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน ดา้น
การตลาดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญทั้ง 5 คนให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั กิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์การมหาชน ด้านการท่องเท่ียวเน่ืองจากการด าเนินการด้านการ
ท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นการจดทะเบียนขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด จึงไดรั้บการสนับสนุน การรับรองกิจกรรมต่างๆ  ว่าชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว
เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย การไดรั้บการสนับสนุนและการรับรองดงักล่าว
เป็นส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว และชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวสามารถด าเนิน
กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน มกัจะไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดเวลา ตามแต่นโยบายและงบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงส่งผลให้
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดมีการขยายฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น และ
พบว่า การพัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวัดตราดในปัจจุบันให้
ความส าคญักบัการด าเนินงานการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ในลกัษณะเครือข่ายเน่ืองจากเครือข่าย
การท่องเท่ียวเป็นความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้าเช่ียวกบัหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชน  อีกทั้งยงัพบอีกว่า การจดั
กระบวนการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้นั้ น 
การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวมีความรู้ มีความเข้าใจเห็นถึงความส าคัญของการท่องเท่ียว ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ การตลาดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเป็นการเปิดโอกาสให้องค์การและภาคส่วนต่างๆ ได้มี
โอกาสเขา้มาด าเนินการร่วมกนั ตลอดจนเป็นการแบ่งปันทรัพยากรและความรู้ในดา้นต่างๆ รวมถึง 
คน้พบแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนั ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งบรรยากาศ
สมานฉันท์ ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีต่างๆ  มีท่ีคุณภาพมากเพียงพอมาช่วยกัน
ผลกัดนัการท่องเท่ียวชุมชนของวิสาหกิจการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
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2. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพือ่การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้าเช่ียว 
 จังหวัดตราด 
 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน
บา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ในส่วนน้ีผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) กบั
นกัท่องเที่ยวที่เขา้มาท่องเที่ยวชุมชนบา้นน ้ าเชี่ยวจังหวดัตราด ในระหว่าง เดือน สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2563 จ านวน 400 คนโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร 
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ าแนกตามเพศ (N =400) 

 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 164 41.00 
หญิง 236 59.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน    
236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 เป็นเพศชายจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  
 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร     

การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ าแนกตามอาย ุ(N =400) 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายตุ ่ากวา่ 10 ปี 12 3.00 
อาย ุ10 – 20  ปี 36 9.00 
อาย ุ20 – 30  ปี 46 11.50 
อาย ุ30 – 40  ปี 111 27.75 
อาย ุ40 – 50  ปี 126 31.50 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ50 – 60  ปี 55 13.75 
อายมุากกวา่ 60  ปี 14 3.50 
             รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า นกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 40 – 50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมามีอายุ 30 – 40 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 
รองลงมามีอาย ุ50 – 60 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 รองลงมามีอาย ุ20 – 30 ปี จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 รองลงมามีอายุ 10 – 20 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  รองลงมามี
อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และมีอายุต ่ากว่า 10 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.00 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร

การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ าแนกตามศาสนา (N =400) 
 

ศาสนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
พุทธ 284 71.00 
อิสลาม 106 26.50 
คริสต ์ 10 2.50 
ฮินดู 0 00.00 
ซิกข ์ 0 00.00 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า นกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูน้ับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด 
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมาเป็นผูน้บัถือศาสนาอิสลาม จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.50 รองลงมาเป็นผูน้บัถือศาสนาคริสต ์จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั และ
ไม่มีนกัท่องเท่ียวท่ีนบัถือศาสนาฮินดูและซิกข ์ 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ าแนกตามอาชีพ (N =400) 

 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 186 46.50 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 102 25.50 
พนกังานบริษทัเอกชน 98 24.50 
เจา้ของธุรกิจ 8 2.00 
อาชีพอิสระ 6 1.50 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพรับราชการมากท่ีสุด 
จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมามีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.50 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 
รองลงมามีอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และมีอาชีพอิสระ จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร

การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ าแนกตามภูมิล าเนา (N =400) 
 

ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภาคเหนือ 78 19.50 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 82 20.50 
ภาคกลาง 60 15.00 
ภาคตะวนัออก 96 24.00 
ภาคใต ้ 84 21.00 

รวม 400 100.00 
  
  



 

 

110 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า นกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออก มาก
ท่ีสุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมามีภูมิล าเนาอยูภ่าคใต ้จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.00 รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 
รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และมีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร

การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ าแนกตามการศึกษา (N =400) 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ประถมศึกษา 00 00.00 
ประถมศึกษา 56 14.00 
มธัยมศึกษา 116 29.00 
ปริญญาตรี 184 46.00 
ปริญญาโท 28 7.00 
ปริญญาเอก 16 4.00 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี 6 พบว่า นกัท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มากท่ีสุด จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.50 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.00 รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสาร

การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ าแนกตามรายได ้(N =400) 
 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 64 16.00 
10,000 – 15,000 บาท 128 32.00 
15,001 – 20,000 บาท 106 26.50 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 
 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20,001 – 25,000 บาท 51 12.75 
25,001 – 30,000 บาท 36 9.00 
มากกวา่ 30,000 บาท 15 3.75 

รวม 400 100.00 
  
 จากตารางท่ี  7 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 10,000 – 15,000 บาท มากท่ีสุด 
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมามีรายได ้15,001 – 20,000 บาท จ านวน 106 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.50 รองลงมามีมีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 
รองลงมามีรายได้ 20,000 – 25,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 รองลงมามีรายได ้
25,001 – 30,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และมีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 
 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อ
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
 
ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอนัดับท่ีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผา่นการตลาดผา่นจากบุคคล (N =400) 

 
การตลาดผ่านจากบุคคล X  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1 ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 4.22 0.69 มากท่ีสุด 1 
2 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 4.16 0.72 มากท่ีสุด 2 
3 ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว 4.12 0.79 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.23 0.51 มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
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ดา้นการตลาดผ่านจากบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ความสะดวกในการ
ไดรั้บขอ้มูล ( X = 4.22) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ( X = 4.16) ความสะดวกในการจอง   
ทริป ท่องเท่ียว ( X = 4.12) 
 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ และอนัดับท่ีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผา่นการประชาสัมพนัธ์ (N =400) 

 
การประชาสัมพนัธ์ X  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1 ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 4.26 0.60 มากท่ีสุด 1 
2 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 4.15 0.63 มากท่ีสุด 2 
3 ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว 4.12 0.66 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.18 0.03 มากท่ีสุด  
 
 จากตาราง 9 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด ผ่านการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกขอ้อยู่
ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความสะดวกในการได้รับข้อมูล             
( X = 4.26) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ( X = 4.15) ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว    
( X = 4.12) 
 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผา่นการโฆษณา (N =400) 

 
การโฆษณา X  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1 ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 4.28 0.63 มากท่ีสุด 1 
2 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 4.21 0.70 มากท่ีสุด 2 
3 ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว 4.18 0.67 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.22 0.03 มากท่ีสุด  



 

 

113 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 

ผ่านการโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกขอ้
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความสะดวกในการได้รับขอ้มูล        
( X = 4.28) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ( X = 4.21) ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว    
( X = 4.18) 
 

ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด 

ผา่นการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ (N =400) 
 

การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ X  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1 ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 4.54 0.55 มากท่ีสุด 1 
2 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 4.46 0.55 มากท่ีสุด 2 
3 ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว 4.41 0.69 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.47 0.02 มากท่ีสุด  
 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 

ผ่านการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ความสะดวกในการ
ไดรั้บขอ้มูล ( X = 4.54) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ( X = 4.46) ความสะดวกในการจอง 
ทริปท่องเท่ียว ( X = 4.41) 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 

ผา่นการตลาดทางตรง (N =400) 
 

การตลาดทางตรง X  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1 ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 4.22 0.69 มากท่ีสุด 1 
2 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 4.16 0.72 มากท่ีสุด 2 
3 ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว 4.12 0.79 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.23 0.51 มากท่ีสุด  
  
 จากตารางท่ี 12 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ผ่านการตลาด
ทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ความสะดวกในการได้รับข้อมูล                 
( X = 4.22) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ( X = 4.16) ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว   
( X = 4.12) 
 
ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ

ของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 

ผา่นการส่งเสริมการขาย (N =400) 
 

การส่งเสริมการขาย X  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1 ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 4.16 0.72 มากท่ีสุด 1 
2 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 4.15 0.75 มากท่ีสุด 2 
3 ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว 4.12 0.79 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.14 0.03 มากท่ีสุด  
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 จากตารางท่ี 13 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 

ดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ความสะดวกใน
การได้รับข้อมูล ( X = 4. 16) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ( X = 4.15) ความสะดวกใน       
การจอง  ทริปท่องเท่ียว ( X = 4.12) 
 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั และอนัดบัท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราดผา่น
กิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน (N =400) 

 

การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ X  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1 ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล 4.11 0.71 มากท่ีสุด 1 
2 ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 4.09 0.71 มากท่ีสุด 2 
3 ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว 4.07 0.75 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.09 0.02 มากท่ีสุด  
  
 จากตารางท่ี 14 พบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 

ผ่านกิจกรรมการตลาดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.09) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล ( X = 4.11) ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ( X = 4.09) ความ
สะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว ( X = 4.07) 
 




