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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด    
ซ่ึงการวิจัยเร่ือง การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด ซ่ึงใช้
ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mix research Method ) คือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research Method) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research)  โดยใช้แบบสอบถาม ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนวทางส าคญัใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือจาก
ผูบ้ริหารชุมชน ผูป้ระกกอบการวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการจากบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการการส่ือสารการตลาด
เพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  จ านวน 5 คน และวิจยัเชิงปริมาณการโดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด จ านวน 400 คน  
  การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้น าเสนอเอกสารวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการอ้างอิง เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาด แนวคิด
เก่ียวกบัการส่ือสาร แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวชุมชน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสร้าง
แบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และระบุตวัแปร
ในกรอบแนวคิด เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาและตอบ
วตัถุประสงค์ โดยไดข้อ้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียด
ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 1.  สรุปผลการวิจยั 
 2.  อภิปรายผลการวิจยั 
 3.  ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดเพือ่การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้าเช่ียวจังหวัดตราด   
   ผู ้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ ศึกษาถึงการส่ือสารการตลาดเพื่อ         
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
 
 1. การตลาดผ่านจากบุคคล 
  ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด มีการจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว ท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ได้
รับการสนบัสนุนงบประมาณ ขอ้มูลเก่ียวการท่องเท่ียว และโอกาส เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน การ
สนับสนุนงบประมาณ และขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการ
ส่งเสริมการการท่องเท่ียวภายในประเทศ จึงท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียวได้รับ
โอกาสในการไปออกบูธเพื่อน าเสนอการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ในงานมหกรรม
ทางดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจดัขึ้นทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของการท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด ไปยงันักท่องเท่ียวท่ีสนใจในการท่องเท่ียวท่ีเข้ามาร่วมงาน
มหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัขึ้น ซ่ึงท าให้สามารถรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยตรง รวมทั้งสามารถรับรู้
ถึงความรู้สึก ความสนใจของนักท่องเท่ียวได้จากการพูดคุย สอบถาม และสามารถขอขอ้มูลการ
ติดต่อส่ือสาร เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ท าให้สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ เม่ือมีความ
สนใจ อยากไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อส่ือสาร
กนัไดส้ะดวก และมีความสัมพนัธ์ดา้นการติดต่อส่ือสารกนัเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถขยายความสนใจ
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ไปยงัเครือข่ายสังคม และครอบครัวของนกัท่องเท่ียว
ท่ีสนใจเขา้มาเยีย่มชมบูธของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราดไดอี้กดว้ย 
 
 2. การประชาสัมพนัธ์ 
  ผลการวิจยัพบว่า การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด เป็นการส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียว 
วีถีชีวิต สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ฯลฯ ซ่ึงเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของชุมชน โดย
อาศยัเครือข่ายการท่องเท่ียวท่ีวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราดเป็นสมาชิกและร่วม
เป็นเครือข่ายช่วยเผยแพร่ หรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมการท่องเท่ียว และการบริการหลกั ซ่ึง
เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดแทรกบริบทของชุมชนเพื่อให้
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นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้และเขา้ใจตระหนกัถึงความยัง่ยนืของการท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือออนไลน์  Face book ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียวจังหวัดตราด เป็นส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ
ทัว่ประเทศกดติดตามเพจ Face book ของวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ซ่ึงสามารถกระจายขอ้มูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวชุมชนไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลนข์องผูก้ดติดตามนั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 
 3. การโฆษณา 
  ผลการวิจยัพบว่า วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการจดัท า
โฆษณาตามความเหมาะสมตามงบประมาณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอยู่   และจัดท าโฆษณาตาม
บริบทชุมชนท่ีมีการประชุมเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการก าหนดเน้ือหาท่ีจะท าการโฆษณา ท าให้
การส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณาเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดเป็นเอกภาพ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยการใชพ้ื้นท่ีการโฆษณา ผ่านเพจ Face book ซ่ึงเป็นส่ือท่ีไดรั้บความ
นิยมจากนกัท่องเท่ียว ท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด สามารถสร้าง
ฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวใหม่ๆ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวน้ีสามารถขยายไปตามเครือ
ข่ายของกลุ่มนักท่องเท่ียวนั้นมี การโฆษณาผ่านส่ือ Face book สามารถประหยดัต้นทุน และมี
ประสิทธิภาพในการเผยแพร่สูง และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตได้
ง่าย จึงเป็นส่ือท่ีเหมาะสมในการโฆษณาการท่องเท่ียวชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  
 
 4. การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 
  ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียวจงัหวดัตราด สามารถตอบวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะนักท่องเท่ียวหรือประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้ส่ือออนไลน์เป็น
จ านวนมาก อีกทั้งส่ือออนไลน์ก็เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
ชุมชน และในปัจจุบนัส่ือออนไลน์กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาด
และเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมาย ซ่ึงวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบา้น
น ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ โดยมีการเลือกใชช่้องทางการส่ือสารการตลาด
ผ่านส่ือออนไลน์ ทั้งน้ีเพราะสามารถผลิตเน้ือหาเพื่อการส่ือสารการตลาดในส่ือออนไลน์ท าไดง้่าย 
และส่ือออนไลน์ยงัมีประสิทธิภาพในการส่ือสารง่ายต่อการใชง้านง่าย และมีราคาถูก ส่ือออนไลน์
ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งขอ้มูลการท่องเท่ียวระหว่างวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ า
เช่ียวจงัหวดัตราด และนกัท่องเท่ียวไดโ้ดยตรงไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลในรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
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ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน แพ็คเกจ และราคา ตลอดจนถึงข้อมูลท่ีเป็นแผนท่ี เส้นทาง สถานท่ีส าคัญ 
การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราดเป็นช่องทาง
การตลาดท่ีส าคญัของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมจาก
นักท่องเท่ียว และกลุ่มบุคคลในปัจจุบัน เน่ืองด้วยเป็นส่ือท่ีทุกคนเขา้ถึงได้ง่าย สามารถกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา  และค่าใชจ่้ายในการเขา้ถึงขอ้มูลการท่องเท่ียว
ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  
 
 5. การตลาดทางตรง 
       ผลการวิจยัพบว่า วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดทางตรงท่ีเกิดจากจากวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราดมีการออกบูธแนะน าการท่องเท่ียวตามงานมหกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจดัขึ้นทัว่ประเทศ ท า
ให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดไดมี้โอกาสส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกิจกรรม
การท่องเท่ียวระหว่างกันกับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในงานมหกรรมการท่องเท่ียว ท าให้วิสาหกิจ
ท่องเท่ียวชุมชนสามารถส่ือสารกับนักท่องเท่ียวแต่ละคนได้โดยตรง ท าให้ทราบถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก ความตอ้งการท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งสามารถตอบโตข้อ้มูลความคิด 
และความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากนักท่องเท่ียวมาวางแผนการส่ือสารการตลาด และวางแผนการบริหารกิจกรรม             
การท่องเท่ียวให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียว มีความ
สนใจ และตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนท่ีชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด  
 
 6. การส่งเสริมการขาย 
       ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายตามบริบท 
หรือความเหมาะสมของสถานการณ์ในการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง แต่ละฤดูกาล และทรัพยากรใน
การบริหารจดัการในขณะนั้นๆ การส่งเสริมการขายมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ    
การกระตุน้ความสนใจ และช่วยเสริมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวให้ตดัสินใจท่ีจะเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดให้เพิ่มจ านวนขึ้น เช่น การแจกงอบใบจากให้กบั
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะไดรั้บประสบการณ์ความรู้ดว้ยตวัเองจากการสานงอบใบจาก และ
การส่งเสริมการขายในส่วนของการลดราคาค่ากิจกรรมการท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียว นั้นชุมชน
จะมีการประชุมเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัท าให้กิจกรรมการลดราคาเป็นไปตามก าหนดจึงไม่มีการลด
ราคาท่ีเป็นการแย่งชิงนักท่องเท่ียว ทั้งยงัพบว่า การส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการลดราคาค่ากิจกรรม
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การท่องเท่ียวชุมชน แต่ส่วนต่างของราคาท่ีลดให้กับนักท่องเท่ียวนั้นชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจะจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ให้นักท่องเท่ียวสมทบทุนร่วมเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้ า
กบัธนาคารสัตวน์ ้ าของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ซ่ึงเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในอนุรักษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนของการลดราคาจึงกลายเป็น
เงินบริจาคเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอนัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ไดอี้ก
ทางหน่ึง 
 
 7. การตลาดร่วมกบั หน่วยงานอืน่ 
       ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของวิสาหกิจท่องเท่ียว
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงองคก์ารมหาชน ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียวจงัหวดัตราด จึงท าใหไ้ดรั้บการสนบัสนุน การรับรองกิจกรรมต่างๆ  วา่ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเป็น
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความเช่ือมัน่ถึงการบริการ ความ
ปลอดภยั และพบวา่ การไดรั้บการสนบัสนุนและการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ มีส่วนช่วยส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ส่งผลให้การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดมีการขยาย
ฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น และยงัพบว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวมีการด าเนินงาน
การตลาดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ในลักษณะของการเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือของวิสาหกิจ
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวกบัหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียว
และเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชน การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้วิสาหกิจชุมชน
บา้นน ้ าเช่ียว ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว มีความรู้ มีความ
เขา้ใจการท างานเครือข่าย กิจกรรมการตลาดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้มี
ความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้ และทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมถึงการคน้พบแนวทางการจดัการ
ท่องเท่ียวชุมชน การปฏิบติังานร่วมกันก่อให้เกิดความร่วมมือในการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน   
บา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 การศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด    
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารชุมชน ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวชุมชนของวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เพื่อศึกษาถึงการส่ือสาร
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
 
 1. การตลาดผ่านจากบุคคล 
      ผลการวิจัยพบว่า วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด มีการจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว ท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดได้
รับการ สนบัสนุนงบประมาณ และขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การส่งเสริมการการท่องเท่ียวภายในประเทศ ส่งผลท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวได้
รับโอกาสในการไปออกบูธเพื่อน าเสนอการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด ในงาน
มหกรรมทางดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจดัขึ้นทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของ   
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ไปยงันักท่องเท่ียวท่ีสนใจในการท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
ร่วมงานมหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจดัขึ้น ซ่ึงท าให้สามารถรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารได้โดยตรง รวมทั้ง
สามารถรับรู้ถึงความรู้สึก ความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดจ้ากการพูดคุย สอบถาม และสามารถขอ
ขอ้มูลการติดต่อส่ือสาร เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ท าใหส้ามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได ้เม่ือมี
ความสนใจ อยากไดข้อ้มูลการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว จงัหวดัตราด เพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อ
ส่ือสารกนัไดส้ะดวก และมีความสัมพนัธ์ดา้นการติดต่อส่ือสารกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถขยาย
ความสนใจการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ไปยงัเครือข่ายสังคม และครอบครัวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเขา้มาเยี่ยมชมบูธของการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดไดอี้กดว้ย 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จเร เถ่ือนพวงแกว้ (2563) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวดัจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า        
การส่ือสารการตลาดโดยบุคคลมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าการตลาด
โดยบุคคลเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุ รีใช้ใน              
การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีคาดหวงัเพื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือ 
และยงัพบว่าการส่ือสารการตลาดโดยบุคคลสามารถจูงใจให้นักท่องเท่ียวท่ีเป็นลูกค้าเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการของธุรกิจ และการขายโดยบุคคลยงัสามารถสร้างทัศนคติและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหเ้กิดขึ้นกบัธุรกิจและบริการของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี 
ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Don  E. Schultz (1993) ท่ีกล่าวว่า ความประทบัใจซ่ึงการน าเสนอ
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แนวคิดเดียวกนัอยา่งสม ่าเสมอจะก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน การโตต้อบระหว่างกนัโดยการเนน้
การติดต่อส่ือสารสองทาง เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูล รวมทั้ งยงัช่วยใน         
การสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเจ้าของสินค้าหรือผูดู้แลการส่ือสารการตลาดกับ
กลุ่มเป้าหมายไดง้่ายยิง่ขึ้น 
 
 2. การประชาสัมพนัธ์ 
  ผลการวิจยัพบว่า การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
เป็นการส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียว วีถี
ชีวิต สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ฯลฯ ซ่ึงเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของชุมชน โดยอาศยั
เครือข่ายการท่องเท่ียวท่ีวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดเป็นสมาชิกและร่วมเป็น
เครือข่ายช่วยเผยแพร่ หรือน าเสนอขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมการท่องเท่ียว และการบริการหลกั ซ่ึงเป็น
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดแทรกบริบทของชุมชนเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความรู้และเขา้ใจตระหนกัถึงความยัง่ยนืของการท่องเท่ียว การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ส่ือออนไลน์  Face book ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียวจังหวัดตราด เป็นส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของชุมชน เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ
ทัว่ประเทศกดติดตามเพจ Face book ของวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ซ่ึงสามารถกระจายขอ้มูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวชุมชนไปยงัเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูก้ดติดตามนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชนกพล ชัยรัตนศกัด์ิดา (2557:76) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพ
ของส่ือประชาสัมพนัธ์ การท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวไดรั้บข่าวสาร 
ขอ้มูลท่ีเป็นจริงดา้นการท่องเท่ียว และตดัสินใจเดินทางเท่ียว และยงัพบว่า การประชาสัมพนัธ์ดา้น
การท่องเท่ียวผ่านส่ือสารมวลชนเป็นการสร้างรายไดข้องคนในชุมชน ซ่ึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ส่ือมวลชนเป็นผูเ้สนอความช่วยเหลือแก่สังคมผ่านการให้บริการสังคมและชุมชน
เป็นการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมอนัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั เป็นอาชีพน ามาซ่ึง
รายได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ (2552 : 461) ท่ีไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีท าให้การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ไดรั้บความนิยมเพิ่มขึ้น จนถูกยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบนั ซ่ึงอธิบายรายละเอียดท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดการประชาสัมพนัธ์ได้
ดงัน้ี เน่ืองจากผลิตภณัฑใ์นตลาดมีความแตกต่างกนันอ้ยลง ท าให้ธุรกิจตอ้งหาทางสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นใหก้บัผลิตภณัฑ ์ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีความหลากหลาย เพื่อเปล่ียนแปลง
และสร้างเสริมภาพลกัษณ์ใหม่ให้แก่ผลิตภณัฑ์เน่ืองจากบางคร้ังผูบ้ริโภคเกิดทัศนคติหรือความ
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เขา้ใจผิดต่อผลิตภณัฑห์รือธุรกิจ จึงจ าเป็นตอ้งสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติหรือความรู้สึก 
โดยการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้แก่ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นการรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่าง
ผูบ้ริโภคกบัผลิตภณัฑ ์ 
 
 3. การโฆษณา 
  ผลการวิจยัพบว่า วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการจดัท า
โฆษณาตามความเหมาะสมตามงบประมาณของวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอยู่   และจัดท าโฆษณาตาม
บริบทชุมชนท่ีมีการประชุมเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการก าหนดเน้ือหาท่ีจะท าการโฆษณา ท าให้
การส่ือสารการตลาดดา้นการโฆษณาเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดเป็นเอกภาพ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยการใชพ้ื้นท่ีการโฆษณา ผ่านเพจ Face book ซ่ึงเป็นส่ือท่ีไดรั้บความ
นิยมจากนกัท่องเท่ียว ท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียว จงัหวดัตราด สามารถสร้าง
ฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวใหม่ๆ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวน้ีสามารถขยายไปตามเครือ
ข่ายของกลุ่มนักท่องเท่ียวนั้นมี การโฆษณาผ่านส่ือ Face book สามารถประหยดัต้นทุน และมี
ประสิทธิภาพในการเผยแพร่สูง และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตได้
ง่าย จึงเป็นส่ือท่ีเหมาะสมในการโฆษณาการท่องเท่ียวของวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ จเร เถ่ือนพวงแก้ว (2563) ท่ี
ศึกษาเร่ืองการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั
จนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารการตลาดเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีคาดหวงัเพื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจให้
เกิดความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือ โดยภาพรวมการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวดัจันทบุรีอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การตลาดทางตรงออนไลน์  การโฆษณา
ออนไลน์ และการขายโดยบุคคลออนไลน์ อยู่ในระดบัมากที่สุด และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ประภาศรี สวสัด์ิอ าไพรักษ์ (2545 : 34) ท่ีได้กล่าวถึงการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวว่าหมายถึง 
การตลาดโดยมุ่งสร้างความตอ้งการในการผลิตผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว โดยใช้ส่วนประสม
การตลาด ในด้านการส่งเส ริมการการตลาด (Promotion) อันประกอบด้วย การโฆษณา                 
การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยบุคคล และการส่งเสริมการขาย  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับแนวคิด
เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว ของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) ท่ีได้อธิบายว่าการส่งเสริม
การตลาด การท่องเท่ียว หมายถึง การส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวท่ีเป็นลูกคา้เก่ียวกบัสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นการให ้ขอ้มูล ชกัชวน และท าใหเ้กิดการตอบสนองจากลูกคา้ 
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 4. การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 
  ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของชุมชนท่องเท่ียวบ้าน    
น ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สามารถตอบวตัถุประสงค์ในการเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะนกัท่องเท่ียวหรือประชาชนส่วนใหญ่มีการใชส่ื้อออนไลน์เป็น
จ านวนมาก อีกทั้งส่ือออนไลน์ก็เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการสืบคน้ขอ้มูลการท่องเท่ียวของ
ชุมชน และในปัจจุบนัส่ือออนไลน์กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาด
และเป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมาย ซ่ึงวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชน    
บา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน์เน่ืองดว้ยเป็นส่ือท่ีทุกคนเขา้ถึงไดง้่าย
เป็นช่องทางท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และกลุ่มบุคคลในปัจจุบนั ซ่ึงส่ือออนไลน์สามารถ
กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา  และค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล    
การท่องเท่ียวของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียว
บา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สามารถผลิตเน้ือหาเพื่อการส่ือสารการตลาดในส่ือออนไลน์ท าได้ง่าย 
และส่ือออนไลน์ยงัมีประสิทธิภาพในการส่ือสาร ง่ายต่อการใชง้าน และมีราคาถูก ส่ือออนไลน์ช่วย
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งขอ้มูลการท่องเท่ียวระหว่างวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว
จงัหวดัตราด และนักท่องเท่ียวได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน แพ็คเกจ และราคา ตลอดจนถึงข้อมูลท่ีเป็นแผนท่ี เส้นทาง สถานท่ีส าคัญ 
การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราดเป็นช่องทาง
การตลาดท่ีส าคัญของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชญา       
ณัฐพงศ์พฤทธ์ิ (2559) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือ
ออนไลน์ ความน่าเช่ือถือและพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจท่องเท่ียว 
นอกจากน้ีความน่าเช่ือถือและการรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวเช่นกนั และยงัสอดคลอ้งกบัความหมายของส่ือออนไลน์ ของ
เว็บไซต์วิ กิพี เดีย (2555) ว่าส่ือสังคมออนไลน์ เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่คนท่ีสร้าง              
การแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดกันในเครือข่าย (Networks) และชุมชนเสมือน 
(Virtual communities) ส่ือสังคมนั้นใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บไซต์สามารถ 
เปล่ียนส่ือธรรมดาให้เป็นการกระจายเสียงไปยงัผูค้นหลายคน (กระจายจากหน่ึงคนไปยงัหลายคน) 
และยังสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู ้ใช้หลายคนเพื่อสนับสนุนความรู้และข้อมูลใน             
การตดัสินใจ ทั้งยงัสามารถเปล่ียนผูบ้ริโภคเน้ือหาให้เป็นผูผ้ลิตเน้ือหาได ้อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ท่ีกล่าวถึงประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ (Social media)    
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การสนทนาผา่นเครือข่าย (Online Forum) ถือเป็นรูปแบบของส่ือสังคมท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เป็นสถานท่ีให้
ใช้บริการเขา้มาพูดคุยในหัวขอ้ท่ีสนใจ เช่น เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุน 
และอ่ืน ๆ ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น แสดงขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการแนะน า สินคา้หรือบริการ
ต่าง ๆ นักการตลาดควรสนใจเน้ือหาท่ีพูดคุยในฟอร่ัมเหล่าน้ี เพราะบางคร้ังอาจจะเป็นค าวิจารณ์
เก่ียวกบัตวัสินคา้และบริการของเขา ซ่ึงสามารถเขา้ไปท าความเขา้ใจ แกปั้ญหา ตลอดจนใช้สร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ได้ และเว็บไซต์ประเภทฟอร่ัมอาจเปิดให้แลกเปล่ียน ความคิดเห็นกัน
โดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นส่วนหน่ึงในเวบ็ไซตเ์น้ือหาต่าง ๆ 
 
 5. การตลาดทางตรง 
      ผลการวิจยัพบว่า วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด มีการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการตลาดทางตรงท่ีเกิดจากจาก วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบ้านน ้ าเช่ียว      
จงัหวดัตราด มีการออกบูธแนะน าการท่องเท่ียวตามงานมหกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีจดัขึ้นทัว่
ประเทศ ท าให้วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดได้มีโอกาสส่ือสารแลกเปล่ียน
ขอ้มูลกิจกรรมการท่องเท่ียวระหวา่งกนักบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในงานมหกรรมการท่องเท่ียว ท าให้
วิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนสามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวแต่ละคนไดโ้ดยตรง ท าให้ทราบถึงอารมณ์ 
ความรู้สึก ความตอ้งการท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งสามารถตอบโตข้อ้มูลความคิด 
และความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากนักท่องเท่ียวมาวางแผนการส่ือสารการตลาด และวางแผนการบริหารกิจกรรม              
การท่องเท่ียวให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียว มีความ
สนใจ และตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวชุมชนท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ธนินนุช เงารังสี (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เคร่ืองมือ     
การส่ือสารการตลาด ด้านการตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเท่ี ยว
ภายในประเทศอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และพบว่า เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 
ด้านการตลาดทางตรง เป็นปัจจยัส าคัญท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวเกิดความใส่ใจในขอมูลท่ีได้รับ      
เกิดความสนใจในขอ้มูลท่ีได้รับ เกิดความตอ้งการเดินทาง และการตดัสินใจออกเดินทาง  และยงั
สอดคล้องกับแนวคิดของดรุณี อัศวพรชัย (2533: 44) ได้อธิบายถึงการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) ว่าเป็นการติดต่อส่ือสารส่วนตวั ระหวา่งนกัการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดยใช ้การส่ง
จดหมายตรง โทรศพัท์ หรือวิธีการอ่ืนๆ ผ่านส่ืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างร่วมกัน โดย
นกัการตลาดสามารถวดัผลการตอบสนองจากผูบ้ริโภคได ้และการตลาดทางตรงมีความส าคญัต่อ
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เจา้ของสินคา้หรือบริการ เช่น ช่วยให้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน, ส่งข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกับ
สินคา้หรือบริการไปยงักลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง, สามารถประเมินผลไดรู้้จ านวนผูส้นใจสินคา้อยา่ง
ชดัเจน และสามารถรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายได ้ 
 
 6. การส่งเสริมการขาย 
  ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายตามบริบท 
หรือความเหมาะสมของสถานการณ์ในการท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง แต่ละฤดูกาล และทรัพยากรใน
การบริหารจดัการในขณะนั้นๆ การส่งเสริมการขายมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ   
การกระตุน้ความสนใจ และช่วยเสริมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวให้ตดัสินใจท่ีจะเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดให้เพิ่มจ านวนขึ้น เช่น การแจกงอบใบจากให้กบั
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะไดรั้บประสบการณ์ความรู้ดว้ยตวัเองจากการสานงอบใบจาก และ
การส่งเสริมการขายในส่วนของการลดราคาค่ากิจกรรมการท่องเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียว นั้นชุมชน
จะมีการประชุมเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัท าให้กิจกรรมการลดราคาเป็นไปตามก าหนดจึงไม่มีการลด
ราคาท่ีเป็นการแย่งชิงนักท่องเท่ียว ทั้งยงัพบว่า การส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการลดราคาค่ากิจกรรม
การท่องเท่ียวชุมชน แต่ส่วนต่างของราคาท่ีลดให้กับนักท่องเท่ียวนั้นชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจะจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ให้นักท่องเท่ียวสมทบทุนร่วมเพาะพนัธุ์สัตวน์ ้ า
กบัธนาคารสัตวน์ ้ าของวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ซ่ึงเป็นกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในอนุรักษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนของการลดราคาจึงกลายเป็น
เงินบริจาคเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนอนัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดไดอี้กทาง
หน่ึง สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ปุญญพฒัน์ อนันตธนวิทย์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันา
เวบ็ไซตเ์พื่อส่งเสริมการขายผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวประเภทภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา จงัหวดั
อ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวมีความต้องการรับรู้ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการขายผ่านเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก และยงัพบว่า เน้ือหาท่ีปรากฏในเว็บไซต์เพื่อใช้ใน
การเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย เป็นการน าเร่ืองราวความเป็นมาของทุนทางวฒันธรรม
ของเคร่ืองจักสาน และน าเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลวดลายเคร่ืองจักรสานมาเป็นจุดแข็งใน          
การน าเสนอแลว้ เน้ือหาขอ้มูลอีกประการหน่ึงท่ีส าคัญคือเทคนิคการส่งเสริมการขาย โดยเพิ่ม
ช่องทางจ าหน่าย ราคา ภาพลกัษณ์ กิจกรรมทางการตลาด การเดินทาง เพื่อส่งเสริมการขายสินคา้     
ท่ีสามารถท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มน้ีได้อย่างน่าจดจ าและทันสมัย             
ผลการศึกษายงัพบว่าสามารถสร้างความต่ืนตาต่ืนใจรวมถึงดึงดูดความสนใจของผูเ้ขา้ชมเว็บไซต ์
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สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ของทอ้งถ่ินให้ทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นสามารถแรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียวด้วยตนเองและกระตุน้อ านาจการ ตดัสินใจซ้ือของนักท่องเท่ียวและผูม้าเยือน รวมไป
จนถึงสามารถเป็นแรงกระตุน้บรรยากาศการซ้ือขายและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2557) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) คือ 
กิจกรรมหรือเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดการซ้ือสินค้าและบริการทาง       
การท่องเท่ียวมากขึ้น และอาจจะเกิดการซ้ือซ ้ า ซ่ึงเป็นการเพิ่มยอดขายให้กบัธุรกิจการท่องเท่ียวอีก
ดว้ย ทั้งน้ีธุรกิจการท่องเท่ียวอาจมีวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการขายอยู่หลายประการ เช่น เพื่อ
ชกัชวน กระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือสินคา้และบริการการท่องเท่ียวรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  Victor T.C. Middleton (1994 : 18- 35) ท่ีได้กล่าวว่าการส่งเสริมการขาย (Sale 
Promotion) เป็น กิจกรรมหรือเค ร่ืองมือทางการตลาดอย่างห น่ึ งท่ีกระตุ้นให้ ร้านค้าและ
ผูป้ระกอบการสนใจซ้ือขาย สินคา้มากขึ้น เป็นการผลกัดนัให้สินคา้ท่ี ขายอยู่สามารถท ายอดขายได้
สูงกว่าคู่แข่ง และการกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือเร็วขึ้น และในการส่งเสริมการขายสินค้า 
ทางการท่องเท่ียวนั้น ผูผ้ลิตทางการ ท่องเท่ียวหลายๆ รายมกัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการขาย 
ณ จุดขาย 
 
 7. การตลาดร่วมกบั หน่วยงานอืน่ๆ 
  ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของวิสาหกิจท่องเท่ียว
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการสนบัสนุน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงองคก์ารมหาชน ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม สนบัสนุนการท่องเท่ียว 
เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นน ้ า
เช่ียวจงัหวดัตราด จึงท าใหไ้ดรั้บการสนบัสนุน การรับรองกิจกรรมต่างๆ  วา่ชุมชนบา้นน ้าเช่ียวเป็น
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความเช่ือมั่นถึงการบริการ   
ความปลอดภยั และพบว่า การไดรั้บการสนับสนุนและการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ มีส่วนช่วย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ส่งผลให้การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราดมี
การขยายฐานกลุ่มนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้ น  และยังพบว่า วิสาหกิจชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวมี                 
การด าเนินงานการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ในลกัษณะของการเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ของวิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวกบัหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียวและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
วิสาหกิจชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว ผูป้ระกอบการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียว     
มีความรู้ มีความเขา้ใจการท างานเครือข่าย กิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเป็นกิจกรรมท่ี
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เปิดโอกาสให้มีความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้ และทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมถึงการคน้พบแนว
ทางการจัดการท่องเท่ียวชุมชน การปฏิบัติงานร่วมกันก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา           
การท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพฑูลย ์ทองฉิม 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดการด้านความร่วมมือการท่องเท่ียวชุมชนเกาะลันตาจังหวดักระบ่ี         
ผลการศึกษาพบวา่ ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งชุมชนท่ีใชป้ระโยชน์
จากการท่องเท่ียวเกาะลันตาจังหวดักระบ่ีมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เน่ืองจากการได้รับ           
การสนับสนุนและได้รับการขบัเคล่ือนจากแนวทางพฒันาท้องถ่ินและการท่องเท่ียวชุมชนจาก
หน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจงัหวดักระบ่ี การท่องเท่ียว และ
กีฬาจงัหวดักระบ่ี พฒันาชุมชนจงัหวดักระบ่ี ซ่ึงแนวทางการพฒันาชุมชนเป็นความร่วมมือของคน
ในชุมชนและหน่วยงานท่ีสนับสนุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องด้าน     
การท่องเท่ียว และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้ เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่ชุมชน และมี              
การด าเนินการเช่ือมโยงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียงขอ้งทั้งหมด และยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดการส่ือสาร
การตลาดบูรณาการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 461) ท่ีได้อธิบายถึงสาเหตุท่ีท าให้     
การติดต่อส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการไดรั้บความนิยมเพิ่มขึ้นจนถูกยอมรับวา่เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าอยา่งยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจในยคุปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้ากสัดส่วนของ
ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จจากการใช้ IMC มีมากถึงร้อยละ 75 โดยประโยชน์จากการประยุกตใ์ช ้
IMC สามารถสรุปได้ว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา มีขั้นตอนท่ีชัดเจนเป็นกระบวนการ 
ผสมผสานเคร่ืองมือการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ เป็นการผสมผสานทั้งแนวคิด และกระบวนการ
ของการส่ือสารทุกรูปแบบเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการส่ือสาร และ
ภาพรวมของการส่ือสารจะมีความชดัเจนจนสามารถบรรลุวตัถุประสงคม์ากยิ่งขึ้น หรืออาจกล่าวได้
ว่าการส่ือสารทางการตลาดบูรณาการ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้บทบาทของกลยุทธ์เคร่ืองมือ
ส่ือสารต่างๆ โดยผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีเพื่อให้เกิดการสอดคลองกัน และมีผลส าเร็จใน        
การส่ือสารการตลาดสูงสุด 
 
 ส่วนที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อ    
การท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด 
   ผูวิ้จยัได้เก็บขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนบ้านน ้ าเช่ียว
จงัหวดัตราด จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่ือสาร
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 
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 1. การตลาดผ่านจากบุคคล 
  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ด้านการตลาดผ่านจากบุคคล ด้านความสะดวกในการได้รับข้อมูล ความสะดวกในการติดต่อ
สอบถาม และความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.23 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ไพรัตน์ สุระศิรานนท์ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวชาวจีนแบบแบ็คแพ็คเกอร์ต่อการเลือกร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกร้านอาหารของนักท่องเท่ียวชาวจีน คือ ค าแนะน าจาก
เพื่อน และเวบ็ไซต ์ในการเลือกไปยงัร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Ferrell & Michael Hartline (2007: 18) ท่ีได้กล่าวว่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การจดับริการและการอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดความสุขสบายในการเดินทาง เป็นการจดั
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการสร้างความประทบัใจและสร้างความพึงพอใจ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับ
พระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ท่ีนิยามความหมายของอุตสาหกรรม    
การท่องเท่ียวไวว้่า หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีจดัให้มีหรือให้บริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ทั้งภายใน 
และภายนอกราชอาณาจักรโดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง การด าเนินงานนิทรรศ        
การ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการด าเนินการอ่ืนใด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
ชกัน าหรือส่งเสริมใหมี้การเดินทางท่องเท่ียว 
 
  2. การประชาสัมพนัธ์ 
   ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจังหวดัตราด  ผ่าน          
การประชาสัมพนัธ์ ดา้นความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม และ
ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 
สอดคล้องกับการศึกษาของวิกคิเนีย มายอร์ (2557) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจเร่ือง
ท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบ่อน ้ าร้อนรักษะวาริน
และบ่อน ้ าร้อนพรร้ัง จงัหวดัระนอง ท่ีผลจากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ 
ท่ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีการส่งเสริมและพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของบ่อน ้ า
ร้อนรักษะวารินและบ่อน ้ าร้อนพรร้ังจงัหวดัระนองให้ยงัคงเป็นธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิอยู่ตลอดไป 
และควรผลกัดนัและเพิ่มการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวแหล่งใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อความ
ทันสมัยแต่ย ังคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้  และถ้ามีการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้ นกลุ่ม
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นักท่องเท่ียวจะได้รับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวสามารถเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวให้มากยิ่งขึ้น และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) ท่ีได้กล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์ (Public 
Relations) คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของธุรกิจไปยังผู ้บริโภคหรือนักท่องเท่ียว
กลุ่ม เป้ าหมาย เพื่ อให้ เกิดการรับ รู้และการตัดสินใจซ้ือสินค้า และบริการการท่องเท่ี ยว                  
การประชาสัมพนัธ์จะตอ้งมีการกระท าอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีชดัเจน ทนัสมยั 
ทนัเวลา และกระจายได้ทั่วถึง และยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดการประชาสัมพนัธ์ของ  Victor T.C. 
Middleton (1994 : 18-35) ท่ีกล่าวถึง การประชาสัมพันธ์  (Public Relations) ว่าหมายถึง การ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน องค์กร สถาบนั บริษทัในการเผยแพร่ข่าวสาร และด าเนินงานวิธีอ่ืนๆ 
อย่างมีแบบแผนการกระท าอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกับการสร้างความพึง
พอใจ ก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความเขา้ใจอนัดีมีมนุษยส์ัมพนัธ์และทศันคติท่ีดีทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน 
 
 3. การโฆษณา  
  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผ่านการโฆษณา ด้านความสะดวกในการได้รับขอ้มูล ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม และ
ความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภูริพฒัน์ แกว้ตาธนวฒั (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวดัจันทบุรี  ท่ีผล
การศึกษาพบวา่ การให้บริการดา้นการตอ้นรับ อธัยาศยัไมตรี การให้บริการของเจา้หนา้ท่ี และดา้น
การให้ขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ชูสิทธ์ ชูชาติ (2554 : 68-73 ) ท่ีไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการโฆษณา เพื่อให้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่ผูส้นใจ เช่น โรงแรม โฆษณาการบริการต่าง ๆ ภายในโรงแรม ได้แก่ ห้องพกั ห้อง
ประชุม ห้องอาหาร หรือส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงค์ในการโฆษณา
เพื่อชกัชวนใหบุ้คคลมาใชบ้ริการเพิ่มขึ้นอีก หลงัจากแนะน า หรือเปิดกิจการแลว้ และมีการโฆษณา
เพื่อเตือนความทรงจ าของลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้คิดถึง ผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีเคยใชอ้ยู่แลว้ ให้อยู่ใน
ความทรงจ าตลอดไป อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) ท่ีกล่าวถึง
ลักษณะเด่นของการโฆษณาว่าการโฆษณาเป็นการขายโดยอาศัยเหตุผล เพราะการท่ีน าเสนอ       
การขายดว้ยเหตุผลจริงแต่อาจจะไม่ทั้งหมดและเหตุผลสมมติก็สามารถจูงใจได ้
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 4. การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ 
  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผ่านการตลาดผ่านส่ือออนไลน์  ด้านความสะดวกในการได้รับขอ้มูล ความสะดวกในการติดต่อ
สอบถาม และความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.47 สอดคล้องกับการศึกษาของ จเร เถ่ือนพวงแก้ว (2563) ศึกษาเร่ืองการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ การใช้
ส่ือออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรีอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา อภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธ์ิ 
(2559) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้ข้อมูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์      
ความน่าเช่ือถือและพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ ที่ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบ  
การด าเนินชีวิต ความน่าเช่ือถือ การรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือออนไลน์มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิกิพี
เดีย (2555) ท่ีไดนิ้ยามว่าส่ือสังคมออนไลน์เป็นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมในหมู่คนท่ีสร้างการแบ่งปัน
หรือแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดกันในเครือข่าย (Networks) และชุมชนเสมือน  (Virtual 
communities) ส่ือสังคมนั้นใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บไซต์ สามารถเปล่ียนส่ือ
ธรรมดาให้เป็นการกระจายเสียงไปยงัผูค้นหลายคน (กระจายจากหน่ึงคนไปยงัหลายคน)  และยงั
สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผูใ้ช้หลายคนเพื่อสนับสนุนความรู้และขอ้มูลใน  การตดัสินใจ    
ทั้งยงัสามารถเปล่ียนผูบ้ริโภคเน้ือหาใหเ้ป็นผูผ้ลิตเน้ือหาได ้
 
 5. การตลาดทางตรง 
  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผ่านการตลาดทางตรง ด้านความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม 
และความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ภูริพฒัน์ แก้วตาธนวฒั (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือ และ   
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจงัหวดัจนัทบุรี     
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้าน         
การบริการคือ การให้บริการตอ้นรับและการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี อธัยาศยัไมตรี การให้บริการ
ของเจา้หน้าท่ี และด้านการให้ขอ้มูลของเจา้หน้าท่ี นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จนัทา ไชยะโวหาร (2562) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อถ ้ านางแอ่น แขวงค าม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีต่อถ ้านางแอ่นมากจากการตอบสนอง
ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีต่อความพึงพอใจ ได้แก่ ความรู้สึก ความคาดหวงั การตอบสนองด้านสภาพ
แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และด้านความสะดวกสบายต่อจิตใจเม่ือเข้าเยี่ยมชม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการมาเยี่ยมชม และยงัพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเป็นประโยชน์ต่อ            
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของผูป้ระกอบการแหล่งท่องเท่ียว และ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการสร้างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ี ยว
ธรรมชาติถ้านางแอ่น และอ่ืนๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดจุดเด่นของการส่ือสารการตลาดทางตรงของ กมล ชยัวฒัน์ (2551) การตลาด
ทางตรงนั้นทั้งจุดเด่น ความยืดหยุ่น การตลาดทางตรงสามารถออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานได ้
หลากหลายรูปแบบ เช่น การให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการไปกับจดหมายเพื่อให้ข้อมูล 
เพิ่มเติมกับลูกคา้ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ศิรสา สอนศรี (2541) ท่ีได้ให้อธิบายขยาย
ความหมายการตลาดทางตรงว่าการตลาดทางตรงไดรั้บความนิยมจากนกัการตลาดอย่างมาก เพราะ
มีลกัษณะเด่น คือ สามารถเลือกเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดเ้พราะขอ้มูลชดัเจนเก่ียวกบัผูบ้ริโภค ท าให้
ลดการสูญเปล่าในการใชส่ื้อ และส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 
 
 6. การส่งเสริมการขาย 
  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการขาย ดา้นความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล ความสะดวกในการติดต่อ
สอบถาม และความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.14 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐชยา ธรรมสิทธิรักษ์ (2562) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท่องเท่ียวในประเทศ กรณีศึกษากลุ่ม  
ประชากรวยัท างาน ท่ีผลการวิจยัพบว่า การส่งเสริมการขาย ดว้ยการลดราคามีระดับความส าคญั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.39 และพบว่า การส่งเสริมการขายด้วยการลดราคา เป็นกลยุทธ์ใน  
การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไปท่องเท่ียวในประเทศของ
ประชากรวยัท างาน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2557) กล่าวว่า การ
ส่งเส ริมการขาย (Sale Promotion) คือ  กิจกรรมหรือเค ร่ืองมือท่ีส าคัญในการกระตุ้น  ให้
นกัท่องเท่ียวเกิดการซ้ือสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวมากขึ้น และอาจจะเกิดการซ้ือซ ้า ซ่ึงเป็น
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การเพิ่มยอดขายให้กบัธุรกิจการท่องเท่ียวอีกดว้ย ทั้งน้ีธุรกิจอาจมีวตัถุประสงคก์ารส่งเสริมการขาย
เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดการทดลองใช้สินค้าและบริการการท่องเท่ียวใหม่ๆ อีกทั้ งยงั
สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Victor T.C. Middleton (1994 : 18- 35) ท่ีกล่าวว่าการส่งเสริมการขาย 
(Sale Promotion) เป็นกิจกรรมหรือเคร่ืองมือทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ีกระตุ้นให้ร้านค้า  และ
ผูป้ระกอบการสนใจซ้ือขาย สินคา้มากขึ้น เป็นการผลกัดนัให้สินคา้ท่ีขายอยู่สามารถท ายอดขายได้
สูงกว่าคู่แข่ง และการกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือเร็วขึ้น และในการส่งเสริมการขายสินค้า
ทางการท่องเท่ียวนั้น ผูผ้ลิตทางการ ท่องเท่ียวหลายๆ รายมกัใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการขาย 
ณ จุดขายซ่ึงมีรูปแบบของจุดขาย  หลายรูปแบบท่ีความต่างกนั 
 
 7. การตลาดร่วมกบัหน่วยงานอืน่ 
  ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวต่อการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด 
ผ่านกิจกรรมการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ดา้นความสะดวกในการไดรั้บขอ้มูล ความสะดวกใน
การติดต่อสอบถาม และความสะดวกในการจองทริปท่องเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ไพฑูลย ์ทองฉิม (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง การจดัการ
ดา้นความร่วมมือการท่องเท่ียวชุมชนเกาะลนัตาจงัหวดักระบ่ี  ท่ีผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนท่ีใช้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวเกาะลนัตา
จังหวัดกระบ่ี มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  เน่ืองจากการได้รับการสนับส นุนและได้รับ                 
การขบัเคล่ือนจากแนวทางพฒันาทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียวชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ จงัหวดั
กระบ่ี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจงัหวดักระบ่ี การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักระบ่ี และพฒันา
ชุมชนจงัหวดักระบ่ี ซ่ึงแนวทางการพฒันาชุมชนเป็นความร่วมมือของคนในชุมชน และหน่วยงาน
ท่ีสนับสนุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียว และสามารถ
น ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดการพฒันาแบบยัง่ยืนแก่ชุมชน และมีการด าเนินการเช่ือมโยงต่อหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด และผลการศึกษาน้ียงัพบว่า แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวของเกาะลนัตา
จงัหวดักระบ่ีเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งและยัง่ยืน การท่องเท่ียวชุมชนเกาะลนัตาจงัหวดักระบ่ีตอ้งมี
การจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและประสานงานซ่ึงกนัและกนัและตอ้งสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2551 : 12-14) ท่ีได้
อธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพการบริการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตลาดร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
ที ่ท าให ้ผู ร้ ับบริการเกิดความพึงพอใจไวใ้นขอ้ที ่ 1 ค ือผูร้ ับบริการหรือลูกคา้ ซ่ึงนบัว่าเป็น
องคป์ระกอบของการบริการท่ีมีความส าคญัท่ีสุดเน่ืองจากเป้าหมายหลกัของการบริการ คือ ความ
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พึงพอใจอย่างสูงสุดของผูร้ับบริการ องคป์ระกอบอื่น ๆ อีก 4 องคป์ระกอบนั้นต่างก็ถูกก าหนด
หรือสร้างสรรคข์ึ้นมาเพื่อการสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้เกิดขึ้นกบัผูรั้บบริการทั้งส้ิน หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึง ค ือ ผู ร้ ับบริการ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการบริการ หากไม่ม ีผู ร้ ับบริการแลว้ 
องคป์ระกอบอื่นๆ ย่อมไม่เกิดขึ้น อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ตรีเพชร อ ่าเมือง (2556)      
ท่ีอธิบายว่าความเป็นเลิศในงานบริการ การพฒันาบุคลากรมีความจ าเป็นต่อวิชาชีพการบริการเพื่อ
เพิ่มพูนศกัยภาพของบุคคลหน่วยงานหรือองคก์ร ดงันั้นการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจากตวับุคคลโดย
อาศยัทกัษะ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ท่ีจะท าให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ และอยากกลบัมา
ใชบ้ริการอีก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดั
ตราด ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1.  ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเพื่อ
การท่องเท่ียวชุมชนน้ีไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน การส่งเสริมการตลาด
ท่องเท่ียวชุมชนให้กบันกัท่องเท่ียวและประชาชนทัว่ไป และประยกุตใ์ชก้ารส่ือสารตลาดเพื่อ   การ
ท่องเท่ียวชุมชนใหก้บัหน่วยงานการท่องเท่ียวหรือชุมชนการท่องเท่ียวอ่ืนๆ  
 2.  การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด โดยการจดัตั้ง
เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน สร้างเสริม           
ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ดา้นการท่องเท่ียว เทคนิควิธีการการส่ือสารการตลาดแก่กนัและ
กนั โดยการน าผูมี้ความรู้ และมีประสบการณ์ดา้นการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว การส่ือสารการตลาด     
การท่องเท่ียว เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียว หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน มาท าหนา้ท่ีในการแลกเปล่ียนหรือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการ การส่ือสาร
การตลาดเพื่อการท่องเท่ียว ท าให้ชุมชนเกิดแนวคิด แนวทาง ก าลงัใจ และความเช่ือมัน่ว่าชุมชน
ของตนเองสามารถบริหารจดัการการท่องเท่ียวชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
 3.  การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืนให้กบัชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีชุมชนก าหนดไว ้
ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ในฐานะผูส่้งสาร และมีการส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ไปสู่นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย และนักท่องเท่ียวให้ความสนใจ ดงันั้นวิสาหกิจท่องเท่ียวชุมชน
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บา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ควรใช้การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน เป็นเคร่ืองมือใน    
การส่ือสารข่าวสาร ขอ้มูลการท่องเท่ียวของชุมชน ไปสู่ประชาชนและนักท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริม   
การท่องเท่ียวชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากขึ้น 
 4.  ชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด สามารถน าผลการศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อ  
การท่องเท่ียวชุมชน ไปก าหนดเป็นแนวทาง หรือนโยบาย ในการขับเคล่ือนวิธีการส่งเสริม         
การท่องเท่ียวไดอี้กทางเลือกหน่ึง 
 5.  ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีสนใจหรือตอ้งการพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่างๆ สามารถน าแนว
ทางการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้าเช่ียวจงัหวดัตราด ไปใชไ้ด ้
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด ในลกัษณะของการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวให้
มากขึ้น และสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ควรมีศึกษาการส่ือสารเพื่อส่งเสริม   
ความยัง่ยนืของทรัพยากรการท่องเท่ียวอ่ืนๆ  
 2.  การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ในลกัษณะของการส่ือสารในแง่บวกเพื่อหวงัผลในเชิง
พาณิชย ์ควรมีการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากการส่ือสารการตลาดท่ีมีต่อสังคม ชุมชน ทอ้งถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืท่ีเกิดประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 
    3.  การส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด เป็นการศึกษา
ความพึงพอใจเก่ียวกับความสะดวกในการได้รับขอ้มูล ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม และ
ความสะดวกในการจองทริปการท่องเท่ียวของชุมชนบ้านน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด ควรมีการศึกษา
เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการ หรือการศึกษาปัจจยัส าคญัต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวชุมชน หรือการจดัการการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เพื่อได้แนวทาง  
การจดัการการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน ลกัษณะทางประชากร 
ลกัษณะของการท่องเท่ียว และประเภทของการท่องเท่ียว 
 4.  จากการศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนบา้นน ้ าเช่ียวจงัหวดัตราด
พบว่า นอกจาก การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืน การตลาดผ่านบุคคล และการตลาดทางตรง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดเพื่อ             
การท่องเท่ียวชุมชนท่ีส าคญัแลว้ มีขอ้คน้พบว่า การตลาดผ่านส่ือออนไลน์ เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ี
ส าคัญของการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพสูง ควรมีการศึกษาการใช้ส่ือ
ออนไลน์เพื่อส่ือสารการตลาดการท่องเท่ียวชุมชนโดยเฉพาะ  




