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การใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวในจังหวัดจนัทบุร ี
The Use of Online Media to Promote the Marketing 

of Tourism Industry in Chanthaburi Province. 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยเร่ืองการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด
จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาการใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด 5 ด้าน ประกอบด้วยการโฆษณาออนไลน์ การ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์  การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ และ
นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบร้อยละ และสถิติ ประกอบการอธิบายเชิงพรรณนาผลการวิเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี 6 
ประเภท คือ 1) ธุรกิจนําเท่ียว 2) ธุรกิจท่ีพักแรม 3) ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 4) ธุรกิจจําหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก 
5) ธุรกิจคมนาคมขนส่ง  และ 6) ธุรกิจนันทนาการ จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ 
Pearson Correlation และ One way ANOVA (F-test) เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe 
ผลการวิจัย พบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด ผ่าน
เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด ท้ัง 5 ด้าน คือด้านการโฆษณาออนไลน์ ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้านการ
ส่งเสริมการขายออนไลน์ ด้านการขายโดยบุคคลออนไลน์ และด้านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และผลการวิจัยยังพบว่า ประเภทของอุตสาหกรรม ลักษณะการจดทะเบียน และขนาดของธุรกิจ ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และประเภทของอุตสาหกรรม ลักษณะการจด
ทะเบียน และขนาดของธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีอย่างมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ : สื่อออนไลน์, ส่งเสริมการตลาด, ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

Abstract 
Research article on using online media to promote the marketing of the tourism industry 

business in Chanthaburi Province The objective is to present the results of the study of using online 
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media as a marketing media for the tourism industry business in Chanthaburi province. Use 5 
marketing communication tools, consisting of online advertising Online public relations Online 
promotion Selling by people online And direct marketing online And present the study results in 
percentage and statistical form with descriptive explanation of the analysis results This study is a 
survey research (sample research) used in this study. Is the tourism industry business in Chanthaburi 
Province, consisting of 6 types1) Tour business 2) Accommodation business 3) Food and beverage 
business 4) Business selling goods and souvenirs 5) Transport business and transportation 6) 
Recreation business of 400 people. 

The research instruments are questionnaires and statistics. Used in the research are 
Frequency distributions, Percentage, Mean. And the standard deviation used to test the hypothesis 
using T-test and One way ANOVA (F-test). Compare the differences in pairs by Scheffe method.  
 The results showed that the tourism industry business in Chanthaburi Province Use online 
media to promote marketing. Through marketing communication tools in all 5 areas, which are online 
advertising (Advertising online), public relations online (Public Relation online), sales promotion online 
(Sale Promotion online), sales by online people (Personal Selling online) and Direct online marketing 
(Direct Marketing online) Overall is at the highest level. And the research found that Industry type 
Registration characteristics And the size of the business Using online media to promote the marketing 
were statistically different at the 0.05 level and type of industry. Registration characteristics And the 
size of the business There is a significant relationship with the use of online media to promote the 
tourism industry business in Chanthaburi Province. 
Keywords :  Online media, Marketing promotion, Tourism industry. 

 
ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย          

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจบริการหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ 

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีนํารายได้เข้าประเทศในรูปแบบเม็ดเงินท่ีมีมูลค่ามหาศาล ก่อให้เกิดการจ้างงานและ

สร้างรายได้ให้กับคนในประเทศต้ังแต่ระดับบนจนถึงระดับรากหญ้าอีกเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นยังเป็นอุตสาหกรรม

ท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองไปยังธุรกิจอ่ืนๆ อีกหลายประเภท  ซ่ึงทําให้ธุรกิจเหล่านี้มีการขยายตัวเติบโตตามไปด้วย กล่าวได้ว่า

อุสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่เพียงก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างกว้างขวางแต่ยังเป็นวิถีทางท่ีจะนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่

ประเทศวิธีหนึ่ง ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก ใน พ.ศ. 2557 มี

รายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน 1.17 ล้านล้านบาท และในปี พ.ศ. 2558  มีรายได้จากการท่องเท่ียว จํานวน 1.44 

ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน จํานวน 0.27 ล้านล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2559) รายได้จากการท่องเท่ียวจึง

เปรียบเสมือนเป็นเส้นทางลัดท่ีเป็นส่วนสําคัญท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และประเทศไทยได้นําการ

ท่องเที่ยวมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรม

ท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับท่ี 1-3 จาก 10 อันดับในอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศไทย (อานนท์ หวังสว่างกุล, 2559: 4) 
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ปัจจุบันคนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 90% หรือประมาณ 57 ล้านคน โดยมีการใช้งาน Social 

Media มากถึง 51 ล้านคน มีการซ้ือสินค้าผ่าน E-Commerce 71%  ค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจซ้ือ 

70%  เข้าไปดูร้านค้าออนไลน์  62% ตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการบนออนไลน์ 52 % และจะซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่าน

แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 52 % ซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในยุคดิจิทัล 

การซ้ือสินค้าหรือบริการใดก็ตามบนออนไลน์ ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซ้ือ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มการ

สั่งซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสั่งซ้ือผ่านสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด สินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเท่ียวก็เป็นกลุ่ม

สินค้าท่ีคนไทยนิยมซ้ือบนระบบ  E-Commerce มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนถึง 29 % คิดเป็นมูลค่ามากถึง 43,470 ล้าน

บาท ในปี 2561 (2018 Digital Year book)  

สื่อออนไลน์ท่ีมีระบบเครือข่ายและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซ่ึงเกิดจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําให้ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกมีความเกี่ยวโยงกันมากข้ึน ระบบตลาดมีความเป็นสากล ทุกคนสามารถหา

ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวและบริการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกันได้อย่าง

รวดเร็ว ง่ายและสะดวกมากขึ้น ฉะนั้นธุรกิจท่องเท่ียวจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเป็น

นักท่องเที่ยว ท่ีมีการใช้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นเพ่ือหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการทางด้านการท่องเที่ยวก่อน

ตัดสินใจซ้ือบริการทางการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ในการส่งเสริมการตลาด

ของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้สื่อออนไลน์จึงเป็นเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาด ท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ในการเป็นสื่อท่ีเป็นพาหนะนําพากิจกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง ซ่ึงเป็นส่วน

หนึ่งของการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สื่อออนไลน์มีต้นทุนตํ่า แต่ประสิทธิภาพสูง 

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันกันในทางธุรกิจท่ีสูงมาก (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

2560: 66) การใช้การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์จึงกลายเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของธุรกิจการท่องเที่ยว 

หรือธุรกิจอ่ืนๆ สื่อออนไลน์ได้กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบันท่ีจะมีบทบาทหน้าท่ีตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือทําให้

มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวโดยตรง (Victor T.C. Middleton. 1994:138)  การใช้สื่อออนไลน์เป็นการวางกล

ยุทธ์การสื่อสารท่ีแสดงให้เห็นความสอดคล้องท่ีองค์กรมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวและเกิดการคุ้นเคยในสถานท่ีท่องเที่ยว

ตลอดเวลา สร้างการตระหนักรู้ถึงลักษณะท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถานท่ีท่องเที่ยวให้มีความรู้สึกชอบอยู่ใน

ความทรงจําของนักท่องเที่ยว (Aaker, 1996 : 69)   

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นภาครัฐและผู้ประกอบการ จึงยอมเสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากกับกลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือสร้างคุณค่าของสถานท่ีท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนในสายตาของ
นักท่องเที่ยวให้ได้มากท่ีสุดและพยายามรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง และเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจุบันคือการสื่อสาร
ด้วยสื่อออนไลน์ ท่ีใช้ในการโฆษณา การส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว เม่ือพบเห็นแล้วเกิด
ความคุ้นเคยในสถานท่ีท่องเที่ยวนั้นตลอดเวลา หากสามารถตอกยํ้าและสร้างการจดจําได้แล้วก็จะเป็นการสร้างโอกาส
ในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวให้เลือกสถานท่ีท่องเที่ยวนั้นได้มากข้ึน (Madupu, 2006 : 50) แม้มีสื่อท่ีสามารถใช้ได้
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เป็นจํานวนมาก แต่ก็ยังต้องทบทวนดูว่าควรใช้ช่องทางไหนท่ีมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด เพราะค่าใช้จ่ายจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆมีราคาสูงข้ึน แต่ได้ผลคงเดิมหรือน้อยกว่าเดิม เท่ากับประสิทธิภาพลดลงเช่น โทรทัศน์ 
ช่อง 3 ปรับราคาค่าสื่อในช่วง Prime Time เพ่ิมข้ึน 17-25 %  ช่อง 7 เพ่ิมข้ึน 15 %  ขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวกลับ
ให้ความสนใจลดน้อยลงเพราะเกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากมีสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนจํานวนมากและได้
แข่งขันการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่า 

 ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดจันทบุรี เป็นสื่อหรือ
เคร่ืองมือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่นักท่องเที่ยว เพราะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงและใช้งบประมาณ
น้อย ท้ังการโฆษณา การประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขายให้กับแหล่งสถานท่ีท่องเที่ยวหรือตัวแทนท่องเที่ยวท่ี
ให้บริการในด้านต่างๆ  ปัจจัยเหล่านี้สร้างข้ึนจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวม เพ่ือให้ประสบ
ความสําเร็จในเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น การใช้สื่อออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
เป็นต้น (สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก. 2562) ข้อมูลข้างต้นทําให้ทราบว่าประชากร
ไทยมีการใช้สื่อออนไลน์เป็นจํานวนมาก และด้วยความสําคัญของการท่องเท่ียวและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
เผยแพร่ข่าวสารทางการท่องเท่ียว จึงทําให้ปัจจุบันการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละจังหวัดล้วนเล็งเห็นถึงความสําคัญของสื่อออนไลน์ จึงได้มีการใช้สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดในการกระตุ้นในการเดินทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไทยผ่านทาง
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ซ่ึงแผนการตลาดในทศวรรษหน้าของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้มีการให้
ความสําคัญกับสื่อออนไลน์ โดยมีการกําหนดกลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายโดยใช้สื่อออนไลน์และประยุกต์ใช้สื่อร่วมสมัย เพ่ือให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีทุกอําเภอของจังหวัดจันทบุรี ให้แพร่หลายมากขึ้น ในกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ  เพ่ือส่งเสริมการตลาดให้เกิดแนวโน้มการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนในอนาคต (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2560: 8) 
 ธุรกิจในอุสาหกรรมการท่องเท่ียว คือผู้นําเสนอสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงการนําเสนอขายมักไม่มี

ความแตกต่างกัน และมิได้แยกแยะกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมาใช้บริการท่องเท่ียว เช่น ในการนําเท่ียวหนึ่งรายการ ผู้มาใช้

บริการจะมีท้ังกลุ่มวัยรุ่น ผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทํางานหรือกลุ่มผู้เดินทางไปท่องเท่ียวด้วยกัน  (Erick T. Byrd and David  

A. Cardenas, 2006: 74) ซ่ึง สินค้าท่ีนําเสนอมักเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถาน แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ แหล่งท่องเท่ียวทางสถาน

บันเทิงเริงรมย์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬา แหล่งซ้ือสินค้าของท่ีระลึกสถานท่ีรับประทานอาหารหรือแหล่งท่ีพักอาศัย และ

โรงแรม ปะปนกัน ตัวแทนท่องเที่ยวส่วนมากนิยมการจัดแพ็คเกจในรูปแบบท่ีคล้ายกัน และบางแห่งท่ีมีการจัดรายการ

นําเท่ียวท่ีแตกต่างออกไป มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเท่ียวจํานวนน้อย การจัดแพ็คเกจการท่องเที่ยว จึงมีผลต่อ

จํานวนนักท่องเท่ียวท่ีต่างกันตามความต้องการของความชอบในสถานที่ท่องเท่ียว ท่ีต่างกันด้วย (กรมการท่องเท่ียว, 

2560: 28) 

 การใช้การสื่อสารแบบเดิมมักเกิดปัญหาและอุปสรรคสําคัญหลายประการ เช่น ข้อผิดพลาดของระบบการ

จอง (Miss booking) เสมอ ๆ พนักงานขาดรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการประสานงานระหว่างนักท่องเท่ียวกับ

มัคคุเทศก์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกระบวนการขายสินค้าและบริการล่าช้าไม่ทันใจนักท่องเที่ยว การให้บริการท่ี
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ไม่ถูกต้องหรือตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ในสภาพการณ์ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องมี

กระบวนการชําระค่าบริการท่ีรวดเร็วและปลอดภัย  เช่น การชําระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น การขาดการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าและบริการ รวมท้ังการ

บริหารธุรกิจท่ีขาดประสิทธิผลซ่ึงส่งผลต่ออยู่รอดและเติบโต ซ่ึงท่ีกล่าวมานี้จะทําให้สําเร็จลงได้จากการใช้สื่อออนไลน์

เข้ามาช่วยในการพัฒนาให้การทําธุรกิจของตัวแทนท่องเที่ยว ประสบผลสําเร็จได้ตามเป้าหมาย  (Brown, Broderick 

and Lee, 2007: 8) 

 จากความสําคัญดังกล่าว การใช้สื่อออนไลน์ได้เข้ามาเปล่ียนโฉมหน้าทางการสื่อสารในทุกมิติ และมีบทบาท

มากในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีสนับสนุนการพัฒนาทางการท่องเท่ียวของจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงการสื่อสาร

ออนไลน์มีความสําคัญในยุคปัจจุบัน ซ่ึงพฤติกรรมนักท่องเท่ียวมีการใช้สื่อออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน ธุรกิจในอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวมีการใช้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้มีการ

ซ้ือบริการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากขึ้น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “การใช้สื่อออนไลน์

เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีอ่ืน ท่ีจะไป

ประยุกต์ใช้อันเป็นการนําไปสู่การพัฒนาท่ีเกิดจากความคิดของทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เกิดประโยชน์

กับชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและประเทศชาติ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะธุรกิจกับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย         
  การศึกษาวิจัยเร่ือง ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
จังหวัดจันทบุรี เป็นวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะธุรกิจกับการใช้สื่อออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัย คือธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี  จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยด้วยสถิติ Pearson Correlation และ One way ANOVA (F-test) เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธี Scheffe โดยงานวิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจากเอกสารวิชาการตําราเรียน ในแง่มุมของความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ ประเภท 
ประโยชน์และหลักการ เพ่ือนําแนวคิดท่ีได้มาสังเคราะห์และสรุปเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาไปสู่การกําหนดกรอบ
แนวคิดการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี โดยกําหนดเป็นตัว
แปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 1) ประเภทธุรกิจกิจอุตสาหกรรม 2) 
ลักษณะการจดทะเบียน  3) ขนาดของธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยใช้
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เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด 5 ด้าน คือ การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขาย
ออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ ส่วนตัวแปรตามได้แก่การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดจันทบุรีมีการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
การตลาด โดยใช้เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการโฆษณาออนไลน์ ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
ด้านการส่งเสริมการขายออนไลน์ ด้านการขายโดยบุคคลออนไลน์ และด้านการตลาดทางตรงออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยมีการโฆษณาว่าธุรกิจมีรายละเอียด
เกี่ยวกับราคาสินค้าหรือบริการ เช่น ราคาที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาห้องประชุมสัมมนา และรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีต้ัง 
การเดินทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่าการใช้ออนไลน์พ่ือส่งเสริมการตลาดโดยมีการนําเสนอสาระความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในเว็บไซต์ของธุรกิจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50  การใช้ออนไลน์เพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย พบว่าธุรกิจมีการอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจ่ายค่าสินค้าหรือ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  การใช้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดด้าน
การขายโดยบุคคล พบว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลกับลูกค้าในลักษณะจูงใจให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  และการใช้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด
ด้านการตลาดทางตรง พบว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของธุรกิจเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45   

2) ผลการทดสอบค่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด พบว่า ลักษณะของธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีประกอบด้วย 1) ประเภทของธุรกิจ 2) ลักษณะการจดทะเบียน 3) ขนาดของธุรกิจ มี
ความสัมพันธ์ กับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
อภิปรายผล 
 ส่วนท่ี 1 การศึกษาการใช้วิทยุธุรกิจขนาดเล็กเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดจันทบุรี 

(1) การใช้สื่อออนไลน์ด้านการโฆษณา (online Advertising) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด พบว่าธุรกิจ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี มีการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด โดยในเว็บไซต์ของธุรกิจมีการ
โฆษณาเพ่ือกระตุ้นเร่งเร้าให้ซ้ือสินค้าหรือบริการ และเว็บไซต์ของธุรกิจมีรายละเอียดเก่ียวกับราคาสินค้าหรือบริการ 
เช่น ราคาห้องพักพร้อมอาหารเช้า ราคาห้องประชุมสัมมนา เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวัลรัตน์ ทองช่วย 

และบํารุง ศรีนวลปาน (2556) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ทประเภทเว็บไซต์ของธุรกิจท่ีมีผล
ต่อการรับข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัย พบว่า ด้านปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจนิยมใช้โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ทอยู่
ในระดับมาก คือต้องนําเสนอตัวสินค้าให้เห็นทุกแง่มุม  และผู้บริโภคยุคใหม่มีแนวทางการแสวงหาข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจมากข้ึน และยังพบว่าประเภทสินค้าหรือบริการท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการโฆษณาในสื่ออินเทอร์เน็ทใน
ระดับมากก็คือสินค้าประเภทบริการ เช่น โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนกฤต 
วันต๊ะเมล์ (2557) ท่ีกล่าวว่าการโฆษณาเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาด ท่ีสามารถเห็นและเข้าใจการสื่อสารได้
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มากกว่าเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการสื่อสารกับผู้บริโภค การโฆษณาเป็นการสื่อสารท่ีใช้ในการแนะนําโน้มน้าว ชักจูงตัวสินค้า/
บริการหรือความคิด ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ  

(2) การใช้สื่อออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์ (online Public Relation) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
พบว่า การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยการเสนอสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในเว็บไซต์ และการใช้
สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยเสนอความช่วยเหลือแก่สังคม หรือบริการแก่สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชนกพล ชัยรัตนศักด์ิดา (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า 
ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวได้รับข่าวสาร ข้อมูลท่ีเป็นจริง  ด้านการท่องเท่ียว และตัดสินใจเดินทางเที่ยว และ พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวผ่านสื่อสารมวลชนเป็นการสร้างรายได้ของคนในชุมชน ซ่ึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สื่อมวลชนเป็นผู้เสนอความช่วยเหลือแก่สังคมผ่านการให้บริการสังคมและชุมชนเป็นการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีสําคัญ เป็นอาชีพนํามาซ่ึงรายได้  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เชาว์ 
โรจน์แสง (2561) ท่ีกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กับผลิตภัณฑ์หรือ
องค์การหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการสื่อสารท่ีก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์และธุรกิจ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
เช่น การบริจาคช่วยเหลือสังคมเม่ือมีอุบัติภัยหรืออุทกภัย การให้ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา หรือนักเรียน การเป็น
เจ้าภาพหรืออุปถัมภ์การกีฬา การบริการสังคมด้านต่างๆ การออกข่าว (publicity) เป็นเคร่ืองมือของการ
ประชาสัมพันธ์ การออกข่าวประชาสัมพันธ์ทําให้สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจการ มีภาพพจน์ท่ีดีต่อกิจการ การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีแผนต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 

(3) การใช้สื่อออนไลน์ด้านการส่งเสริมการขาย (online Sale Promotion) โดยรวมอยู่ในระดับท่ีสุดมาก 
พบว่า มีของแถมและส่วนลดให้กับลูกค้าในช่วงวันเทศกาลสําคัญ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์  เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รติวัลย์ วัฒนสิน (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่: 
มุมมองของผู้บริโภคและผู้บริหาร พบว่า การลดราคาและแถมสินค้าแบบเดียวกันเป็นการส่งเสริมการขายท่ีท้ังผู้บริโภค
และผู้บริหารธุรกิจมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด โดยท่ีการลดราคาเป็นวิธีการท่ีเข้าง่าย ชัดเจนไม่ซับซ้อน คุณค่าของ
การลดราคาจะสัมพันธ์กับคุณภาพและจํานวนเงินของการลดราคา ย่ิงได้ส่วนลดสูง ย่ิงมีคุณค่ามากข้ึน ดังนั้นการลด
ราคาสินค้าใหม่หรือสินค้าคุณภาพระดับเดียวกัน จะทําให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก ส่วนการแถมสินค้าอย่าง
เดียวกัน โดยเฉพาะซ้ือ 1 แถม 1 ถือว่าเป็นการให้ส่วนลดท่ีสูงมาก ลูกค้าตัดสินใจซ้ือได้เร็ว ซ่ึงการส่งเสริมการตลาด
เป็นกิจกรรมสําคัญท่ีจะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าท่ีคาดหวังเพ่ือแจ้งข่าวสาร เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซ้ือ 
เพ่ือสร้างทัศนคติและภาพพจน์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับธุรกิจและบริการของธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Alice (1996) 
ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ทดลองสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 5 กลุ่ม ๆ ละ 15 
คน แบ่งเป็นชาย 6 คนหญิง 9 คน ให้ใช้บริการศูนย์การค้าบนอินเทอร์เน็ต ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการชําระ
เงินกับการตัดสินใจซ้ือ และความสัมพันธ์ของการวางตําแหน่ง (Layout) ของสินค้าบนเว็บไซต์และผลกระทบจากการ
ขายลดราคาสินค้า ผลกระทบจากกิจกรรมสันทนาการ ท่ีนอกเหนือจากการซ้ือสินค้า พบว่า การเสนอราคาสินค้าและ
ส่วนลด ของแถมต่างๆ แจ้งไว้บนเว็บไซต์จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  

(4) การใช้สื่อออนไลน์ ด้านการขายโดยบุคคล (online Personal Selling) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
พบว่า พนักงานขายหรือเจ้าหน้าท่ีการตลาดออนไลน์ให้บริการท่ีดี ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ และการให้บริการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าจากพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีผ่านช่องทางออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอกรัตน์ ลตวรรณ(2550) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการตลาดเพ่ือโลกสีเขียวของเดอะ
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บอด้ีช็อป ผลการศึกษา พบว่า การขายโดยพนักงานขาย หรือการขายโดยบุคคล เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารท่ีมี
ความสําคัญสําหรับธุรกิจท่ีต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า เนื่องจากพนักงานขายถือเป็นตัวแทนของบริษัทใน
การทําหน้าท่ีสื่อสารให้เห็นถึงนโยบายหลัก คือ บริการท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพแม่นยํา และเป็นมิตร ซ่ึงพนักงานขาย
จะทําหน้าท่ีขายค่านิยมของบริษัทต่อลูกค้าโดยเป็นผู้แนะนําสินค้าและบริการให้ลูกค้ารู้จัก สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า และจัดหาข้อมูลให้ความความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆ ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธนกฤต วันต๊ะเมลล์ ท่ีสรุปว่า การขายโดยบุคคล นับเป็นเครื่องมือการสื่อสารการ รูปแบบหนึ่งท่ีมีประโยชน์มาก
ในปัจจุบัน เพราะสามารถสร้างการส่ือสารสองทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของลูกค้าได้มากกว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทอ่ืนๆ พนักงานขายสามารถ
อธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ท่ีนําเสนอสามารถ
สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
ความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ โดยสามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ การเสนอตัวช่วยเหลือ สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ เปิดโอกาสให้
ลูกค้าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์  

(5) การใช้สื่อออนไลน์ ด้านการตลาดทางตรง (online Direct Marketing) โดยรวมอยู่ในระดับท่ีสุดมาก 
พบว่า การให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่านสื่อออนไลน์พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยน้ําเสียงท่ีนุ่มนวล สุภาพและ
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของธุรกิจเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา (2561) ศึกษาการใช้สื่อออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ผลการศึกษา 
พบว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ใช้การตลาดทางตรงออนไลน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ลูกค้าสมัครเป็น
สมาชิกของธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารจากธุรกิจ ซ่ึงการตลาดทางตรงเป็นกระบวนการสื่อสาร
การตลาดท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการที่ธุรกิจมีฐานข้อมูลของลูกค้าท่ีสามารถใช้สื่อสารกันได้อย่างเป็นส่วนตัว อาทิ ท่ีอยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ Face book  Instagram Twitter LINE เว็บไซต์ อีเมล์ 
อินเทอร์เน็ต ท่ีทําให้ผู้บริโภคคือนักท่องเท่ียวสามารถตอบโต้กันได้ โดยใช้สื่อออนไลน์ท่ีหลากหลายเพื่อจูงใจให้ลูกค้า
และผู้บริโภคที่คาดหวังเกิดการตอบสนอง เป็นการสื่อสารท่ีมุ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการของธุรกิจไปยังกลุ่มนักท่องเท่ียวซ่ึงเป็นลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงธุรกิจสามารถประเมิน และวัดผลการตอบสนอง
ของลูกค้านักท่องเท่ียวได้อย่างชัดเจนและแม่นยํา สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารา ทีปะปาล (2553) กล่าวในปัจจุบัน มี
รูปแบบการส่งข้อความ ข่าวสารท่ีสําคัญเพ่ิมข้ึนมาอีก คือ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
รับส่งข้อมูล ข่าวสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผู้ใช้สามารถส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้รับท่ีอยู่ภายใต้อินเตอร์เน็ต 
หรือเครือข่ายอ่ืนท่ีสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ท่ัว โลกได้เกือบทันทีทันใด  

ส่วนท่ี 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรลักษณะธุรกิจกับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ประกอบด้วยประเภทของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ลักษณะการจดทะเบียน และขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม กับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ท่ีแตกต่างกันมีผลให้การใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาด
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิชญา ณัฐพงศ์พฤทธ์ิ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ ความน่าเชื่อถือ
และพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
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น่าเชื่อถือ การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์และพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาวไทยว่า
เป็นอย่างไร การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษารับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์ คือความน่าเชื่อถือ
ของเว็บไซต์ท่ีนําเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวต่างประเทศของ
นักท่องเท่ียว ซ่ึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนกพล ชัยรัตนศักดา (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นหลัก และผลการศึกษายังพบว่า ประเภทของธุรกิจ  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของสื่อการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว สอดคล้องกับวิจัยของ ภูริพัฒน์ แก้วตาธน
วัฒนา (2561) ได้ศึกษาเร่ืองการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัด
ชายทะเลภาคตะวันออก ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรลักษณะธุรกิจกับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก โดยประเภทธุรกิจ ลักษณะการจดทะเบียนและ
ขนาดธุรกิจ มีความสัมพันธ์ กับการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในกลุ่ม
จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก อย่างมีนัยสําคัญ ท้ังด้านการโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริม
การขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากจุดแข็งและข้อ
ได้เปรียบของสื่อออนไลน์ ในฐานะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในกลุ่ม
จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ท่ีใช้เสริมเป็นช่องทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมการ
ให้บริการต่างๆ  เป็นการดําเนินการอยู่ตลอดเวลา ทุกวัน และท้ังวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปราศจากช่วงหยุดพัก 
รวมท้ังไม่จํากัดให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ด้วย จึงช่วยเปิดโอกาสให้เกิดการติดต่อสื่อสาร และเลือกซ้ือ
สินค้าบริการทางการท่องเท่ียวของธุรกิจให้รวดเร็วอย่างไร้พรมแดน นักท่องเที่ยวท่ีค้นหาข้อมูลทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
โดยเฉพาะการเข้าเว็บไซต์ของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นั้นจัดได้ว่าเป็นกลุ่มของผู้รับสารแบบเชิงรุก ซ่ึงมีอิสระ
ในการเลือกค้นข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวได้เองตามความพึงพอใจ เพาะฉะนั้นวิธีการใช้เว็บไซต์เพ่ือสื่อสารข้อมูล
ของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ท่ีเหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ คือ
ต้องสื่อสารอย่างระมัดระวังและใช้ความละเอียดอ่อนให้มากท่ีสุด  เพ่ือมิให้ผู้รับสารเพียงแค่แวะผ่านมาแล้วจากไปโดย
ไม่หวนคืนกลับมาอีก  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

(1) การนําเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือส่งเสริมการตลาดควรนําเสนอร่วมกับสื่อสารมวลชนอ่ืนๆ เช่น วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ และใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการควรให้ความสนใจสื่อสังคมออนไลน์ เช่น  เฟซบุค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์  ฯลฯ เป็นต้น ซ่ึง
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สามารถตอบสนองพฤติกรรมและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากข้ึน เนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท่ีทําให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วไม่จํากัด
เวลาและสถานที่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมีราคาถูก ผู้ประกอบการสามารถผลิตข้อมูลข่าวการ เพ่ือสื่อสาร ผ่าน
การสื่อสารการตลาด ไปสู่ผู้บริโภค ซ่ึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีความนิยมในการรับข้อมูลผ่านสื่อท่ีแตกต่างกัน  

(2) การเลือกใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจันทบุรี เป็น
กระบวนการส่งข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคจํานวนมากสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รอบด้าน สามารถนําเสนอข่าวสารได้ตรงกับเป้าหมาย ตรงประเด็นกับความต้องการ ความคิด และทัศนคติของ
ผู้บริโภคเพ่ือนํามาพัฒนาการส่งเสริมการตลาด  
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(3) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดผ่านการตลาดออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารการตลาดท่ีกําลังได้รับ
ความนิยมและผู้บริโภคให้ความสนใจ ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ควรใช้เคร่ืองมือสื่อสารออนไลน์
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

(1) งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมุ่งศึกษาการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของ
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเจาะจง 
เฉพาะรายการส่งเสริมการตลาดทางส่ือออนไลน์เท่านั้น ดังนั้น ผู้สนใจควรท่ีจะศึกษาการใช้สื่อมวลชนอ่ืน และการใช้
สื่อออนไลน์อ่ืนๆ อาทิเช่น ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เฟสบุ๊ค และยูทูป เป็นต้น เพ่ือจะได้มองเห็นภาพรวม และ
ประสิทธิภาพท้ังหมดของส่ือทุกประเภท ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมชนบทที่มีความห่างไกลขาด
ภาวะการดูดซับข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต 
และความเข้าใจระหว่างรัฐและชุมชน  

 (2) งานวิจัยคร้ังนี้ใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผู้สนใจควรท่ีจะใช้การวิจัยโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในภูมิภาคอื่นๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือท่ีจะได้เห็นลักษณะของการใช้สื่อ
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

(3) ควรทําการศึกษา เพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนๆ ในการวิจัย เช่น ประสิทธิผลของการใช้ สื่อสื่อออนไลน์ ท่ี
อาจส่งผลต่อการวิจัยท่ีชัดเจนขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนข้ึน และสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข สื่อออนไลน์ให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และตรงหรือสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการใช้สื่อออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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