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ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ มี ีต่อทัศนคติ พฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มี
ต่อ ทัศ นคติ พฤติ ก รรมและความพึง พอใจของนัก ท่ องเที่ ย วจัง หวัด จัน ทบุ รี เป็ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้
แบบสอบถามกับนักท่องท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ทังเพศชายและเพศหญิ
้
ง อายุ 15-60
ปี จํ านวน 400 คน ในการวิเคราะห์ ข้อมูลผู้วิจัยได้ ใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิ จัย พบว่า เครื่ อ งมื อ การสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ
นักท่องเที่ยว ได้ แก่ การโฆษณาออนไลน์ (β = .311) การขายโดยบุคคลออนไลน์ (β = .200) และการส่งเสริ ม
การขายออนไลน์ (β = .218) และเครื่ องมื อการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่ มี อิท ธิ พลต่อ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้ แก่ การส่งเสริ มการขายออนไลน์ (β = .072) และเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ (β = .206)
ดัง นัน้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การท่ อ งเที่ ย วจัง หวัด จัน ทบุรี ควรนํ า เครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วมาวางแผนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the effectiveness of online integrated marketing
communication (IMC) on attitude, behavior and satisfaction among tourists in Chanthaburi.
Questionnaires were used to collect survey data from 400 tourists people aged 15-60 years old in
Chantaburi. Analysis and data processing methods included frequency, percentage, mean, standard
deviation and multiple regression analysis at a statistically significant level of 0.05.
The result of study found that online IMC tools the tourists’ attitudes are online advertising
(β = .311) Online Personal Selling (β = .200) and Online Sale Promotion (β = .218). The online IMC
tool affecting behavior in tourism is Online Sale Promotion (β = 2.173) and the online IMC tool
affecting satisfaction in tourism is Online Public Relations (β = 2.766). Consequently the
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organizations involving in the tourism in Chanthaburi Province should use this result to plan the
Chanthaburi tourism more effectively.
Keyword : online integrated marketing communication, tourists, Chanthaburi
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คํานํา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่สง่ ผลต่อการขยายตัวทังด้
้ านเศรษฐกิจและด้ านการพัฒนาของ
ประเทศ ซึง่ สังเกตได้ จากนโยบายของภาครัฐที่พยายามผลักดันเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวของประเทศ โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับ
การตอกยํ ้าจุดแข็งในด้ านภาพลักษณ์ มิตรไมตรี และสีสนั ของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ภายใต้ การชูจุดขาย
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างของแต่ละพื ้นที่ในแต่ละภาค ซึง่ จังหวัดจันทบุรีมีศกั ยภาพถูกเลือกให้ เป็ นพื ้นที่
ทางเลือกใหม่ของภาคตะวันออก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2552) การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
หรื อที่ นิยมเรี ยกกันโดยย่อว่า “IMC” (Intergrated Marketing Communications) นับได้ ว่าเป็ นแนวคิดที่ถูก
กล่าวถึงอย่างแพร่ หลายทังจากวงการวิ
้
ชาชีพด้ านการสื่อสารการตลาด รวมไปถึงการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี
และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องก็ มีก ารนํ าแนวคิ ด ดัง กล่าวมาใช้ ใ นทางออนไลน์ ได้ แก่ การโฆษณาออนไลน์ การ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การส่งเสริ มการขายออนไลน์ การตลาดทางตรงออนไลน์ การใช้ พนักงานในการตอบข้ อ
สงสัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์ของจังหวัดจันทบุรี เว็บไซต์ท่องเที่ยวสีสนั ตะวันออก เป็ นต้ น แต่ยงั ขาดการศึกษาถึงประสิทธิผลของการ
สื่อ สารการตลาดแบบผสมผสานรวมถึง สํ านัก งานคณะกรรมการวิจัย แห่ ง ชาติ (วช.) ได้ มี ร่ างนโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ก ารวิ จัย ของชาติ ฉบับ ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีค วามสอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
ประเทศ ซึง่ ใน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้ างศักยภาพและความสามารถเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ม่งุ เน้ น การวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประสิท ธิ ภ าพการผลิต ทางอุต สาหกรรมและอุต สาหกรรมบริ ก าร ซึ่ง ครอบคลุมถึง การท่ องเที่ ย ว
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้ การเปลี่ยนแปลง ทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ(สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ,2554) จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั
จึงมีความสนใจ เกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่มีต่อทัศนคติ พฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลวิจัยที่ได้ จะเป็ นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาดไปยังกลุม่ นักท่องเที่ยวให้ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่ มี ต่ อ ทั ศ นคติ ข อง
นักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีตอ่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาประสิทธิ ผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่มีต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
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ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรม เรื่ อง“ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อ
ทัศนคติ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี” ซึ่งแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสานออนไลน์ ผู้วิจยั พบว่า Judy Strauss and others (2006) ได้ ให้ ความหมายของการสื่อสารการตลาด
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คือ การสื่ อสารการตลาดที่ นํ าเอาเทคโนโลยี มาช่วยอํ านวยความสะดวก พร้ อมกับการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าและบริ การ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ กบั ผู้บริ โภคในระยะยาว สอดคล้ องกับ สุพล พรหมมา
พันธุ์ (2550) กล่าวว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้ ามา
ช่วยในการทําตลาด เทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นีป้ ระกอบด้ วย อินเทอร์ เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้ อมูล และโทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับ Kotler (1997) ได้ กล่าวถึงส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix)ว่า หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึง่ บริ ษัทนําเที่ยวนํามาใช้
ร่ วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าเป้าหมาย นอกจากนี ้ ยังได้ กล่าวอีกว่า การสื่อสารการตลาดเป็ น
แนวคิดของการตลาดสมัยใหม่ ที่ต้องการมากกว่าการพัฒนาให้ สินค้ ามีคุณภาพดี มีราคาที่ดึงดูดใจ ด้ วย
องค์ประกอบ 5 การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และการขายโดยบุคคล
ประการของการกล่าวโดยสรุ ป การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมา
ใช้ โดยอาศัยเครื่ องมือทางการสื่อสารหลาย ๆ อย่าง อันประกอบไปด้ วย การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ การส่งเสริ มการขายออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิ ผลในการสื่อสาร และยังส่งผลต่อทัศนคติ ที่ Foster (1952) ได้ กล่าวไว้ ว่าการเกิดทัศนคติขึ ้นอยู่กับ
มูลเหตุ คือประสบการณ์ ที่บุคคลมีกบั สิ่งของ บุคคลหรื อสถานการณ์ จากการที่บุคคลได้ พบคุ้นเคยทดลองถือว่า
เป็ นประสบการณ์โดยตรง หรื ออาจเกิดขึ ้นจากประสบการณ์ทางอ้ อม เช่น การเห็นรู ป การอ่าน การฟั ง เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ บุคคลจะไม่มีทศั นคติ ต่อสิ่งใดเลยหากไม่มีประสบการณ์ ในสิ่งนันมาก่
้
อนเพราะทัศนคติเป็ นเรื่ องของการ
รับรู้ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ยงั ส่งผลต่อพฤติกรรม Kotler (1997) กล่าวว่า ปั จจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค เมื่อผู้บริ โภคได้ รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรื อสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ผ่านเข้ า
มาในความรู้ สกึ นึกคิด ซึง่ เปรี ยบเทียบเสมือนกล่องดําที่ผ้ ขู ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและนักการ
ตลาดก็คือ ค้ นหาว่าลักษณะของผู้บริ โภคและความรู้ สกึ นึกคิดได้ รับอิทธิพลสิ่งใดบ้ าง ทราบความต้ องการและ
ลักษณะของลูกค้ า เพื่อที่จะจัดส่วนผสมทางการตลาดต่าง ๆ ให้ กระตุ้น และให้ สามารถสนองความต้ องการของผู้
ซื ้อที่เป็ นเป้าหมายได้ ถูกต้ อง และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ยังส่งผลต่อความพึงพอใจโดย
Mccoll and Schneider (2000) อธิบายว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริ การเป็ นความรู้ สกึ หรื อทัศนคติทางบวกที่มี
ต่อการให้ บริ การภายหลังที่ผ้ รู ับบริ การได้ รับทราบผลการให้ บริ การแล้ ว
จังหวัดจันทบุรีตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกเป็ นเมืองที่อดุ มสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ทังในดิ
้ นและในนํ ้า มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื ้ออํานวยต่อการทําการเกษตร การทําประมง จึงเป็ น
เมืองที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยอาหารทะเลนานาชนิดทังยั
้ งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น
อ่าวคุ้งกระเบน หาดเจ้ าหลาว แหลมเสด็จ นํ ้าตกพลิ ้ว และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ทังศา
้
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สนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงทําให้ จนั ทบุรีเป็ นจังหวัดท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศใน
ปั จจุบนั (ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี,2552)
วิธีการวิจัย
ในการวิ จัยครั ง้ นี ไ้ ด้ กําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นักท่องท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มาท่องเที่ ยวใน
จังหวัดจันทบุรี ทัง้ เพศชายและเพศหญิ ง อายุ 15-60 ปี ใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นตัวแทนสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัดจันทบุรี เนื่ อ งจากว่าจัง หวัด จันทบุรีมี สถานที่ ท่องเที่ ย วต่าง ๆ มากมาย ผู้วิจัยจึงได้ เลือกสถานที่
ท่องเที่ยวที่ใช้ เป็ นพื ้นที่ในการสุ่มตัวอย่างจํานวน 10 สถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากสถานที่เหล่านี ้เป็ นสถานที่ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี อีกทังการเดิ
้
นทางยังอํานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงสามารถ
เดินทางไปท่องเที่ ยวได้ อย่างสะดวก (การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเขตภาคกลาง เขต 4 ระยอง
จันทบุรี, 2553) ได้ แก่
(1) ชุมชนริ มนํ ้า (2) วังสวนบ้ านแก้ ว (3) อ่าวคุ้งกระเบน (4) หาดเจ้ าหลาว (5)
แหลมเสด็จ (6) นํ ้าตกพลิ ้ว (7) วัดคาทอลิก (8) ค่ายเนินวง (9) ศาลสมเด็จพระเจ้ าตากสิน และ (10) โอเอซีส
ซีเวิลด์ จากนัน้ ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยกํ าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยผู้วิจัยกํ าหนดสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วละ 40 คน ผู้ วิ จั ย ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire)ที่ มี คํ า ถามชนิ ด ปลายปิ ด (Close-ended
Questions) ซึง่ ผู้วิจยั จะทําการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวตามแบบสอบถามในขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล เมื่อทําการเก็บ
ข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยจะทําการลงรหัส (Coding) และประมวลผล เพื่ อคํานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ผู้วิจยั ใช้ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้ อมูลด้ าน
ลักษณะของประชากรการเปิ ดรับเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ทัศนคติ พฤติกรรม และ
ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่อ การท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด จัน ทบุ รี แ ละ การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistic Analysis) ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) [MRA]
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น ตัวแปรอิสระจํานวน 5
ตัวแปร ได้ แก่ การโฆษณาออนไลน์, การประชาสัมพันธ์ ออนไลน์, การขายโดยบุคคลออนไลน์, การส่งเสริ มการ
ขายออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ และตัวแปรตามจํ านวน 3 ตัวแปร คือ ทัศนคติของนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
1. ลั กษณะทางประชากร (Demographics)ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง
ทังหมด
้
400 คนนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 56.50และเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 43.50 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่
ที่ 26 – 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.50 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 27.65 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 6.06 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 76.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 79.50 ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 42.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10.000 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 48
2. ข้ อมูลเชิงพรรณนาจากตัวแปรที่ศึกษา
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปร

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.38
3.16
3.19
2.63
2.46

0.751
0.705
0.842
0.942
0.902

3.91
1.31
3.60

0.572
0.509
0.494

ตัวแปรอิสระ
การโฆษณาออนไลน์
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
การขายโดยบุคคลออนไลน์
การส่งเสริ มการขายออนไลน์
การตลาดทางตรงออนไลน์
ตัวแปรตาม
ทัศนคติ
พฤติกรรม
ความพึงพอใจ

หมายเหตุ พฤติกรรมวัดจากความถี่ในการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีในรอบหนึ่งปี ส่วนตัวแปรอื่น ๆ วัดโดยใช้ 5-point rating scale

จากตารางพบว่า พบว่ากลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวมีทศั นคติตอ่ จังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย =
3.91) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.572 มีพ ฤติ กรรมการท่องเที่ ยว (ค่าเฉลี่ย = 1.31) ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.509 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ย วที่ มีต่อจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับสูง
(ค่าเฉลี่ ย = 3.60) ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.494 กลุ่มตัวอย่ างมี การเปิ ดรั บ เครื่ องมื อการสื่อ สาร
การตลาดการโฆษณาออนไลน์ ต่อการท่องเที่ ย วจังหวัด จัน ทบุรีอยู่ใ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.38) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ .751 เครื่ องมือการสื่อสารการตลาดการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.16) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ .705 การขายโดยบุคคลออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ ย 3.19) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ .842การส่ง เสริ มการขายออนไลน์ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 2.63) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ .942 และการตลาดการตลาดทางตรงออนไลน์อยู่ในระดับตํ่า
(ค่าเฉลี่ย 2.46) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ .902
3. ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ มี ีต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความพึง
พอใจของนักท่ องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 2 ตารางแสดงประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติ พฤติกรรม
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานออนไลน์
การโฆษณาออนไลน์
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์
การขายโดยบุคคลออนไลน์
การส่งเสริ มการขายออนไลน์
การตลาดทางตรงออนไลน์

ทัศนคติ

พฤติกรรม

ความพึงพอใจ

β

Sig.

β

Sig.

β

Sig.

.311
.093
.200
.218
.097

.000**
.182
.001**
.000**
.112

.069
.058
.078
.072
.077

.350
.466
.231
.030*
.240

0.73
.209
.121
.046
.035

.299
.006**
.052
.472
.598
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Adjusted R2

0.260

0.033

0.112

หมายเหตุ **หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 *หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ มี ีต่อทัศนคติของนักท่ องเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์มีความสามารถในการอธิบาย
ความแปรผันของทัศนคติของนักท่องเที่ยวได้ ร้อยละ 26.0 (Adjusted R2 = 0.260) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของ
ตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ให้ คงที่แล้ ว มีเพียงตัวแปรอิสระ 3 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อนักท่องเที่ยว ได้ แก่ การ
โฆษณาออนไลน์ (β = .311) การขายโดยบุคคลออนไลน์ (β = .200) และการส่งเสริ มการขายออนไลน์ (β =
.218)
ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ ีมีต่อพฤติกรรมนั กท่ องเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์มีความสามารถในการอธิบาย
ความแปรผันของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ ร้อยละ 3.3 (Adjusted R2 = 0.033) และเมื่อ
ควบคุมอิ ท ธิ พ ลของตัวแปรอิ ส ระตัวอื่ น ๆ ให้ ค งที่ แ ล้ ว มี เ พี ย งตัวแปรอิ ส ระ 1 ตัว ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยว ได้ แก่ การส่งเสริ มการขายออนไลน์ (β = .072)
ประสิ ท ธิ ผ ลของการสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่ มี ต่ อ ความพึ ง พอใจของ
นักท่ องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์มคี วามสามารถใน
การอธิ บายความแปรผันของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ ร้อยละ 11.2 (Adjusted R2 =
0.112) และเมื่อควบคุมอิทธิ พลของตัวแปรอิสระตัวอื่น ๆ ให้ คงที่แล้ ว มีเพียงตัวแปรอิสระ 1 ตัว ที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (β = .209)
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. ประสิ ท ธิ ผ ลของการสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่ มี ต่ อทั ศ นคติ ข อง
นักท่ องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มี
ต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคล้ อง สมพล วันต๊ ะ
เมล์ (2550) ที่กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเป็ นแนวคิดของการนําเครื่ องมือการสื่อสารการตลาด
หลากหลาย มาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมโดยการส่งข้ อมูลข่าวสารที่มีความชัดเจนและสอดคล้ องสัมพันธ์ กนั
เพื่อมุง่ สร้ างผลกระทบสูงสุดต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ในอดีต (ศิริลกั ษณ์ อริ ยบัญโญทัย, 2540) ที่พบว่า การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์สว่ นใหญ่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับทัศนคติของการท่องเที่ยวไทยของประชาชน ซึ่งสอดคล้ องกับ (Mehta, 2000) ที่พบว่า ทัศนคติของ
ผู้บริ โภคที่มีต่อประสิทธิ ผลของการโฆษณา และทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาจะนําไปสู่ทัศนคติที่มีต่อสินค้ า ซึ่ง
เรี ย กว่า Transformational Effect นั่น เอง ทัศ นคติ ที่ มีต่อการโฆษณาจะสร้ างผลกระทบต่อความรู้ สึก ที่
เปลี่ยนแปลงได้
2. ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ มี ีต่อพฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรม
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นักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยั พบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานซึง่ สอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)
ที่กล่าวถึงทฤษฎี S-R (Stimulus- Response) ที่เป็ นทฤษฎีกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ แล้ วทํ าให้ เกิดการ
ตอบสนองหรื อพฤติกรรมออกมา อีกทัง้ Kotler (1997) ได้ กล่าวถึง ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ของผู้บริ โภค เมื่อผู้ซื ้อได้ รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรื อสิ่งกระตุ้นอื่น ๆ ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ
ของผู้บริ โภคก็คือปั จจัยด้ านวัฒนธรรม ปั จจัยด้ านสังคม ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยทางจิตวิทยา ก็จะทําให้
ผู้บริ โภคแสดงพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าออกมา ทําให้ เราสามารถสนองตอบต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่าง
ถูกต้ อง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีต (อารยา วรรณประเสริ ฐ, 2542; Milner, 2009) ที่พบว่า การเปิ ดรั บ
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ เชิงบวก สามารถสร้ างพฤติกรรมให้ นักท่องเที่ยวและส่งเสริ มให้ เกิดการ
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ ้น
3. ประสิทธิผลของการสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ ีมีต่อความพึงพอใจของ
นักท่ องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มี
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าเป็ นไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคล้ องกับ
Herzberg (1959) ซึ่งได้ ค้นพบสาเหตุที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการทํางานอยู่ 2 ประการ (1)
ปั จจัยกระตุ้น (Motivation Factor) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับกิจกรรมซึง่ มีผลทําให้ เกิดความพึงพอใจในกิจกรรม (2)
องค์ประกอบคํ ้าจุน หรื อ องค์ประกอบอนามัย (Hygiene Factors) หมายถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมใน
การทํางาน ที่มกั นํามาซึง่ ความไม่พอใจในการทํางานจึงจําเป็ นต้ องป้องกันไม่ให้ เกิดความท้ อไม่อยากทํางาน ซึง่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีต (อัจฉรา กฤษณาสีนวล, 2537; สมหมาย แสงมณี, 2545) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความความพึงพอใจต่อสื่อในการนําเสนอเนื ้อหาต่าง ๆ อีกทัง้ (Choi and Chu, 2000) พบว่า ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียจะเน้ นไปที่ปัจจัยในด้ านความคุ้มค่าของราคาเป็ นหลักในขณะที่ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวตะวันตก จะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยในด้ านคุณภาพของห้ องพักเป็ นสําคัญ
ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี มี
อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัท ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรที่จะมีการส่งเสริ มและใช้ เครื่ องมือการสื่อสารการตลาด
แบบผสมผสานออนไลน์ เน้ นให้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่ อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิ ด การท่องเที่ ยวอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ ผลการวิจยั พบว่าการใช้ เครื่ องมือการโฆษณาออนไลน์ ได้ แก่ เว็บไซต์การท่องเที่ยว การโฆษณา
ในเครื่ องมือสืบค้ น การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้ แก่ แผนที่ตงของสถานที
ั้
่ท่องเที่ยว กลุม่ ตัวอย่างมีการเปิ ดรับอยู่
ในระดับสูง ดังนันควรเน้
้
นการใช้ เครื่ องมือทางการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ดงั กล่าวและพัฒนา
ให้ ดียิ่งขึ ้นเพื่อให้ เกิดการตอกยํ ้าการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี เกิดการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน และ
ควรพัฒนาเพิ่มการสื่อสารการตลาดทางตรงออนไลน์ เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการเปิ ดรับอยู่
ในระดับตํ่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอาจหาฐานข้ อมูลของกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยว และใช้ E-mail, SMS, ระบบ
สมาชิ กในการรั บข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวให้ กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหรื อเพิ่ มแอปพลิเคชั่นการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็ นการพัฒนาช่องทางการเปิ ดรับข่าวสารของการท่องเที่ยวให้ ดีขึ ้นต่อไป
2. ผลการวิจยั พบว่าทัศนคติส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวมีต่อจังหวัดจันทบุรีเป็ นเชิงบวก ซึ่งการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคตินกั ท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ แก่ การ
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โฆษณาออนไลน์ การ การขายโดยบุคคลออนไลน์ การส่งเสริ มการขายออนไลน์ ส่วนทางด้ าน การประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องควรมีก ารพัฒนาเครื่ องมือและข้ อมูล เช่น ทํ า
กิจกรรมออนไลน์ เป็ นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ไปสู้กลุ่มสื่อต่าง ๆ อาทิเช่น การส่งข่าวประชาสัมพันธ์
การจัด ส่ง ข่ าว ภาพข่ าวแผนที่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วให้ ค รบและชัด เจนยิ่ ง ขึน้ หรื อติ ด ตามและตรวจสอบความ
เคลื่ อ นไหวของการแสดงความคิ ด เห็ น คํ าถาม ข้ อร้ องเรี ย นต่าง ๆ บนชุมชนออนไลน์ เว็บ ไซต์ ที่ มีต่อ การ
ท่องเที่ ยวหรื อบริ การที่ไปใช้ บริ การด้ วยวิธีการเข้ าไปตอบคําถาม ข้ อสงสัย แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ เพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจให้ กบั นักท่องเที่ยว หาฐานข้ อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็ นการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
เช่น เมื่อได้ ฐานข้ อมูลแล้ ว ส่งอีเมล์แจ้ งข่าวสารให้ กบั กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มีฐานข้ อมูลอยู่ การแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสารผ่านทางอีเมล์อาจเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ แจ้ งรายการส่งเสริ มการขาย โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ในการท่องเที่ยวจังหวัด
จันทบุรี เป็ นต้ น
3. ผลการวิ จัย พบว่ า การสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยวจังหวัด ได้ แก่การส่งเสริ มการขายออนไลน์ ดังนันหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องอาจหาวิธีการ โปรโมชัน่ ต่าง ๆ
มาใช้ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่วนลด และจัดรายการพิเศษ การให้ ของแถม
หรื อของรางวัลบนเว็บไซต์ เพื่อจูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความสนใจและตัดสินใจการท่องเที่ยว หรื อสะสมแต้ ม คือ
การตังเงื
้ ่อนไขให้ กับนักท่องเที่ยว โดยกําหนดจํานวนเงินเป็ นแต้ มคะแนน และนําแต้ มคะแนนนัน้ ไปแลก (ซื ้อ)
สินค้ าของที่ระลึกราคาพิเศษหรื อแลกฟรี เป็ นต้ น
4. ผลการวิ จัย พบว่านัก ท่ องเที่ ย วส่วนใหญ่ มี ค วามพึง พอใจในการท่ องเที่ ย วจัง หวัด จัน ทบุรี อยู่ใ น
ระดับสูง และพบว่า การประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญ เพียงอย่างเดียว
ดังนัน้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องอาจพัฒนาเครื่ องมือทางการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ตัวอื่น ๆ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจมากยิ่ ง ขึ น้ เช่ น (1)การโฆษณาออนไลน์ แบนเนอร์ ( ป้ าย)โฆษณาท่ อ งเที่ ย วใน
อินเทอร์ เน็ตวีดีโอโฆษณาในอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์การท่องเที่ยว การโฆษณาการท่องเที่ยวใน Facebook เป็ นต้ น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอาจเพิ่มข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั และปรับปรุ งให้ ทนั สมัย (2) การขายโดยบุคคลออนไลน์ การ
ใช้ ผ้ ูมี ชื่ อ เสี ย งในการโฆษณา การให้ ข้ อ มูล จากพนัก งาน/เจ้ าหน้ า ที่ อ อนไลน์ ใช้ เ ว็บ บอร์ ด ในการสอบถาม
รายละเอียดการท่องเที่ยว ควรมีหน่วยงานเฉพาะเข้ าไปดูแลโดยตรง เนื่องจากว่าจะได้ ตอบคําถามหรื อข้ อสงสัย
ให้ กับนัก ท่องเที่ ย วได้ อย่างถูก ต้ องและรวดเร็ ว เพื่ อสร้ างความพึง พอใจให้ กับ นักท่ องเที่ ยวและนักท่ องเที่ ย ว
ตัดสินใจมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
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