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ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีต่อทัศนคต ิพฤตกิรรม 

และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจังหวัดจันทบุรี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมี

ต่อทัศนคติ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้

แบบสอบถามกบันกัท่องท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี ทัง้เพศชายและเพศหญิง อายุ 15-60 

ปี จํานวน 400 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยได้ใช้ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุ โดยกําหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการวิจัยพบว่า เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ

นกัท่องเท่ียว ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์ (β = .311) การขายโดยบุคคลออนไลน์ (β = .200) และการส่งเสริม

การขายออนไลน์ (β = .218) และเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว ได้แก่ การส่งเสริมการขายออนไลน์ (β = .072) และเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสานออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ (β = .206) 

ดังนัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจังหวัดจันทบุรี ควรนําเคร่ืองมือดังกล่าวมาวางแผนในการ

พฒันาการท่องเท่ียวให้เกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 

 

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.   
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คาํนํา 

 อตุสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมท่ีสง่ผลตอ่การขยายตวัทัง้ด้านเศรษฐกิจและด้านการพฒันาของ

ประเทศ ซึง่สงัเกตได้จากนโยบายของภาครัฐท่ีพยายามผลกัดนัเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ โดยการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ผนวกกับ

การตอกยํา้จุดแข็งในด้านภาพลกัษณ์มิตรไมตรี และสีสนัของแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ภายใต้การชูจุดขาย

ภาพลกัษณ์ท่ีโดดเดน่และแตกตา่งของแตล่ะพืน้ท่ีในแตล่ะภาค  ซึง่จงัหวดัจนัทบรีุมีศกัยภาพถูกเลือกให้เป็นพืน้ท่ี

ทางเลือกใหม่ของภาคตะวนัออก (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,2552)  การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน

หรือท่ีนิยมเรียกกันโดยย่อว่า “IMC” (Intergrated Marketing Communications) นับได้ว่าเป็นแนวคิดท่ีถูก

กล่าวถึงอย่างแพร่หลายทัง้จากวงการวิชาชีพด้านการสื่อสารการตลาด รวมไปถึงการท่องเท่ียว จังหวดัจนัทบุรี

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็มีการนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในทางออนไลน์ ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์ การ

ประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ การตลาดทางตรงออนไลน์ การใช้พนกังานในการตอบข้อ

สงสยัต่าง ๆ ไม่ว่าจะในเว็บไซต์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

เวบ็ไซต์ของจงัหวดัจนัทบุรี เว็บไซต์ท่องเท่ียวสีสนัตะวนัออก เป็นต้น แต่ยงัขาดการศกึษาถึงประสิทธิผลของการ

สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีร่างนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ ซึง่ใน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจ ท่ีมุ่งเน้น การวิจยัเพ่ือ

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึง การท่องเท่ียว

เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร โดยคํานึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ(สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ,2554) จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นผู้ วิจยั

จงึมีความสนใจ เก่ียวกบัประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ีมีต่อทศันคติ พฤติกรรม

และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวดัจันทบุรี ซึ่งผลวิจัยท่ีได้จะเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสาร

การตลาดไปยงักลุม่นกัท่องเท่ียวให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีต่อทัศนคติของ

นกัท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบรีุ 

 2. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีตอ่พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว

จงัหวดัจนัทบรีุ 

 3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบรีุ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้ วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรม เร่ือง“ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีต่อ

ทัศนคติ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว จังหวดัจันทบุรี”  ซึ่งแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ

ผสมผสานออนไลน์ ผู้ วิจยัพบว่า Judy Strauss and others (2006) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ คือ การสื่อสารการตลาดท่ีนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยอํานวยความสะดวก พร้อมกับการสร้าง

มลูคา่เพ่ิมให้กบัสินค้าและบริการ เพ่ือรักษาความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคในระยะยาว สอดคล้องกบั สพุล พรหมมา

พนัธุ์ (2550) กล่าวว่า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  เข้ามา

ช่วยในการทําตลาด เทคโนโลยีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์นีป้ระกอบด้วย อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล และโทรศพัท์มือถือ เช่นเดียวกบั Kotler (1997) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix)ว่า หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคมุได้ ซึง่บริษัทนําเท่ียวนํามาใช้

ร่วมกนัเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าเป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัได้กล่าวอีกว่า การสื่อสารการตลาดเป็น

แนวคิดของการตลาดสมยัใหม่ ท่ีต้องการมากกว่าการพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพดี มีราคาท่ีดึงดูดใจ ด้วย

องค์ประกอบ 5 การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และการขายโดยบุคคล

ประการของการกลา่วโดยสรุป การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมา

ใช้โดยอาศยัเคร่ืองมือทางการสื่อสารหลาย ๆ อย่าง อนัประกอบไปด้วย การโฆษณาออนไลน์ การประชาสมัพนัธ์

ออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลในการสื่อสาร และยงัส่งผลต่อทศันคติ ท่ี Foster (1952) ได้กล่าวไว้ว่าการเกิดทัศนคติขึน้อยู่กับ

มลูเหต ุคือประสบการณ์ท่ีบุคคลมีกบัสิ่งของ บุคคลหรือสถานการณ์ จากการท่ีบุคคลได้พบคุ้นเคยทดลองถือว่า

เป็นประสบการณ์โดยตรง หรืออาจเกิดขึน้จากประสบการณ์ทางอ้อม เช่น การเห็นรูป การอา่น การฟัง เก่ียวกบัสิ่ง

ต่างๆ บุคคลจะไม่มีทศันคติ ต่อสิ่งใดเลยหากไม่มีประสบการณ์ในสิ่งนัน้มาก่อนเพราะทศันคติเป็นเร่ืองของการ

รับรู้ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ยงัสง่ผลตอ่พฤติกรรม Kotler (1997) กลา่ววา่ ปัจจยัสําคญัท่ีมี

อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค เม่ือผู้บริโภคได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ผ่านเข้า

มาในความรู้สกึนึกคิด ซึง่เปรียบเทียบเสมือนกล่องดําท่ีผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายและนกัการ

ตลาดก็คือ ค้นหาว่าลกัษณะของผู้บริโภคและความรู้สกึนึกคิดได้รับอิทธิพลสิ่งใดบ้าง  ทราบความต้องการและ

ลกัษณะของลกูค้า เพ่ือท่ีจะจดัสว่นผสมทางการตลาดตา่ง ๆ ให้กระตุ้น และให้สามารถสนองความต้องการของผู้

ซือ้ท่ีเป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง และการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ยังส่งผลต่อความพึงพอใจโดย 

Mccoll and Schneider (2000) อธิบายวา่ ความพงึพอใจของผู้ รับบริการเป็นความรู้สกึหรือทศันคติทางบวกท่ีมี

ตอ่การให้บริการภายหลงัท่ีผู้ รับบริการได้รับทราบผลการให้บริการแล้ว 

จงัหวดัจนัทบรีุตัง้อยู่ในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกเป็นเมืองท่ีอดุมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ทัง้ในดินและในนํา้ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเอือ้อํานวยต่อการทําการเกษตร การทําประมง จึงเป็น

เมืองท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิดทัง้ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง เช่น 

อา่วคุ้งกระเบน  หาดเจ้าหลาว  แหลมเสดจ็        นํา้ตกพลิว้ และมีแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจมากมาย ทัง้ศา
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สนสถาน โบราณสถาน และโบราณวตัถ ุจงึทําให้จนัทบรีุเป็นจงัหวดัท่องเท่ียวท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งของประเทศใน

ปัจจบุนั (ศนูย์การท่องเท่ียว กีฬาและนนัทนาการจงัหวดัจนัทบรีุ,2552)  

 

วิธีการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้กําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นักท่องท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวดัจันทบุรี ทัง้เพศชายและเพศหญิง อายุ 15-60 ปี ใช้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นตวัแทนสถานท่ีท่องเท่ียว

ของจังหวัดจันทบุรี เน่ืองจากว่าจังหวัดจันทบุรีมีสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ มากมาย ผู้ วิจัยจึงได้เลือกสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีใช้เป็นพืน้ท่ีในการสุ่มตวัอย่างจํานวน 10 สถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากสถานท่ีเหล่านีเ้ป็นสถานท่ีท่ีมี

ช่ือเสียงของจงัหวดัจนัทบรีุ  อีกทัง้การเดินทางยงัอํานวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจึงสามารถ

เดินทางไปท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานักงานเขตภาคกลาง เขต 4 ระยอง 

จนัทบุรี, 2553) ได้แก่         (1) ชุมชนริมนํา้  (2) วงัสวนบ้านแก้ว  (3) อ่าวคุ้งกระเบน  (4) หาดเจ้าหลาว  (5) 

แหลมเสดจ็  (6)       นํา้ตกพลิว้ (7) วดัคาทอลิก (8) คา่ยเนินวง (9) ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสิน และ (10) โอเอซีส 

ซีเวิลด์ จากนัน้ ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยผู้ วิจัยกําหนดสถานท่ี

ท่องเท่ียวละ 40 คน ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)ท่ีมีคําถามชนิดปลายปิด (Close-ended 

Questions) ซึง่ผู้ วิจยัจะทําการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวตามแบบสอบถามในขัน้ตอนการเก็บข้อมลู เม่ือทําการเก็บ

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยจะทําการลงรหัส (Coding) และประมวลผล เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยการ

วิเคราะห์ข้อมลูแบบพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ผู้ วิจยัใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมลูด้าน

ลกัษณะของประชากรการเปิดรับเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ทศันคติ พฤติกรรม และ

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในจังหวัดจันทบุรีและ การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic Analysis) ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) [MRA] 

โดยกําหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้แบ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระจํานวน 5 

ตวัแปร ได้แก่ การโฆษณาออนไลน์, การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์, การขายโดยบุคคลออนไลน์, การส่งเสริมการ

ขายออนไลน์และการตลาดทางตรงออนไลน์ และตวัแปรตามจํานวน 3 ตัวแปร คือ ทัศนคติของนักท่องเท่ียว 

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว 

 

ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากร (Demographics)ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง

ทัง้หมด 400 คนนัน้ สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.50และเป็นเพศชาย ร้อยละ 43.50 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่

ท่ี 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากบั 27.65 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี 6.06 กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.30 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบั

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 79.50 สว่นใหญ่อาชีพพนกังานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 42.80 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนท่ี 10.000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48  

 2. ข้อมูลเชงิพรรณนาจากตัวแปรที่ศึกษา 
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ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีศกึษา 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปรอิสระ 

การโฆษณาออนไลน์ 3.38 0.751 

การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ 3.16 0.705 

การขายโดยบคุคลออนไลน์ 3.19 0.842 

การสง่เสริมการขายออนไลน์ 2.63 0.942 

การตลาดทางตรงออนไลน์ 2.46 0.902 

ตัวแปรตาม 

ทศันคติ 3.91 0.572 

พฤติกรรม 1.31 0.509 

ความพงึพอใจ 3.60 0.494 

 หมายเหตุ พฤติกรรมวดัจากความถ่ีในการทอ่งเที่ยวจงัหวดัจนัทบรีุในรอบหนึ่งปีสว่นตวัแปรอ่ืน ๆ วดัโดยใช้ 5-point rating scale 

 จากตารางพบวา่ พบวา่กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวมีทศันคติตอ่จงัหวดัจนัทบุรีอยู่ในระดบัสงู (ค่าเฉลี่ย = 

3.91) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี 0.572 มีพฤติกรรมการท่องเท่ียว (ค่าเฉลี่ย = 1.31) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานรวมอยู่ท่ี 0.509 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับสูง 

(ค่าเฉลี่ย = 3.60) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี 0.494 กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาดการโฆษณาออนไลน์ต่อการท่องเท่ียวจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี .751 เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดการประชาสมัพันธ์ออนไลน์อยู่ในระดบัปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.16) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี .705 การขายโดยบุคคลออนไลน์อยู่ในระดบัปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.19) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี .842การส่งเสริมการขายออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 2.63) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี .942 และการตลาดการตลาดทางตรงออนไลน์อยู่ในระดบัต่ํา 

(คา่เฉลี่ย 2.46) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี .902 

3. ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อทศันคต ิพฤตกิรรมและความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีต่อทศันคติ พฤติกรรม

และความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบรีุ 

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด

แบบผสมผสานออนไลน์ 

ทัศนคต ิ พฤติกรรม ความพึงพอใจ 

β Sig. β Sig. β Sig. 

การโฆษณาออนไลน์ .311 .000** .069 .350 0.73 .299 

การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ .093 .182 .058 .466 .209 .006** 

การขายโดยบคุคลออนไลน์ .200 .001** .078 .231 .121 .052 

การสง่เสริมการขายออนไลน์ .218 .000** .072 .030* .046 .472 

การตลาดทางตรงออนไลน์ .097 .112 .077 .240 .035 .598 
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Adjusted R2  0.260 0.033 0.112 

 

หมายเหต ุ**หมายถึง มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01   *หมายถึง มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

 ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยว

จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยัพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์มีความสามารถในการอธิบาย

ความแปรผนัของทศันคติของนกัท่องเท่ียวได้ร้อยละ 26.0 (Adjusted R2 = 0.260) และเม่ือควบคมุอิทธิพลของ

ตวัแปรอิสระตวัอ่ืน ๆ ให้คงท่ีแล้ว มีเพียงตวัแปรอิสระ 3 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียว ได้แก่ การ

โฆษณาออนไลน์ (β = .311) การขายโดยบุคคลออนไลน์ (β = .200) และการส่งเสริมการขายออนไลน์ (β = 

.218)   

 ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยัพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์มีความสามารถในการอธิบาย

ความแปรผันของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวจังหวดัจันทบุรีได้ร้อยละ 3.3 (Adjusted R2 = 0.033) และเม่ือ

ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัวอ่ืน ๆ ให้คงท่ีแล้ว มีเพียงตัวแปรอิสระ 1 ตัว ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียว ได้แก่ การสง่เสริมการขายออนไลน์ (β = .072) 

 ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่ มีต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์มีความสามารถใน

การอธิบายความแปรผันของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจังหวดัจันทบุรีได้ร้อยละ 11.2 (Adjusted R2 = 

0.112) และเม่ือควบคุมอิทธิพลของตวัแปรอิสระตวัอ่ืน ๆ ให้คงท่ีแล้ว มีเพียงตวัแปรอิสระ 1 ตวั ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ (β = .209)  

 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1. ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่ มี ต่อทัศนคติของ

นักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมี

ต่อทศันคติของนักท่องเท่ียวจังหวดัจันทบุรี ผลการวิจยัพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคล้อง สมพล วนัต๊ะ

เมล์ (2550) ท่ีกลา่ววา่ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเป็นแนวคิดของการนําเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด

หลากหลาย มาผสมผสานกนัอย่างเหมาะสมโดยการส่งข้อมลูข่าวสารท่ีมีความชดัเจนและสอดคล้องสมัพนัธ์กนั

เพ่ือมุง่สร้างผลกระทบสงูสดุตอ่ทศันคติและพฤติกรรมการซือ้สินค้าของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย  ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัในอดีต (ศิริลกัษณ์ อริยบญัโญทยั, 2540) ท่ีพบวา่ การเปิดรับสื่อประชาสมัพนัธ์สว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์

เชิงบวกกับทศันคติของการท่องเท่ียวไทยของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ (Mehta, 2000) ท่ีพบว่า ทัศนคติของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อประสิทธิผลของการโฆษณา และทัศนคติท่ีมีต่อการโฆษณาจะนําไปสู่ทัศนคติท่ีมีต่อสินค้า ซึ่ง

เรียกว่า Transformational Effect นั่นเอง ทัศนคติท่ีมีต่อการโฆษณาจะสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกท่ี

เปลี่ยนแปลงได้ 

 2. ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

จังหวัดจันทบุรี จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีต่อพฤติกรรม
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นกัท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบรีุ ผลการวิจยัพบวา่เป็นไปตามสมมติฐานซึง่สอดคล้องกบั      ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) 

ท่ีกล่าวถึงทฤษฎี  S-R (Stimulus- Response) ท่ีเป็นทฤษฎีกระตุ้นให้เกิดความต้องการ แล้วทําให้เกิดการ

ตอบสนองหรือพฤติกรรมออกมา อีกทัง้  Kotler (1997) ได้กล่าวถึง ปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้

ของผู้บริโภค เม่ือผู้ซือ้ได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้

ของผู้บริโภคก็คือปัจจัยด้านวฒันธรรม ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจยัทางจิตวิทยา ก็จะทําให้

ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมการซือ้สินค้าออกมา ทําให้เราสามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง

ถูกต้อง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจัยในอดีต (อารยา วรรณประเสริฐ, 2542; Milner, 2009) ท่ีพบว่า การเปิดรับ

ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ มีความสมัพันธ์เชิงบวก สามารถสร้างพฤติกรรมให้นักท่องเท่ียวและส่งเสริมให้เกิดการ

ท่องเท่ียวมากย่ิงขึน้  

 3. ประสิทธิผลของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ที่ มีต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี จากการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมี

ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคล้องกับ  

Herzberg (1959) ซึ่งได้ค้นพบสาเหตุท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจการทํางานอยู่ 2 ประการ (1)  

ปัจจยักระตุ้น (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบักิจกรรมซึง่มีผลทําให้เกิดความพึงพอใจในกิจกรรม (2) 

องค์ประกอบคํา้จนุ หรือ องค์ประกอบอนามยั (Hygiene Factors) หมายถงึองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมใน

การทํางาน ท่ีมกันํามาซึง่ความไม่พอใจในการทํางานจึงจําเป็นต้องป้องกนัไม่ให้เกิดความท้อไม่อยากทํางาน ซึง่

สอดคล้องกบังานวิจยัในอดีต (อจัฉรา กฤษณาสีนวล, 2537; สมหมาย แสงมณี, 2545) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

สว่นใหญ่มีความความพงึพอใจตอ่สื่อในการนําเสนอเนือ้หาตา่ง ๆ อีกทัง้ (Choi and Chu, 2000) พบวา่ ความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียจะเน้นไปท่ีปัจจยัในด้านความคุ้มค่าของราคาเป็นหลกัในขณะท่ีความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวตะวนัตก จะขึน้อยู่กบัปัจจยัในด้านคณุภาพของห้องพกัเป็นสําคญั 

  

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบุรีส่วนใหญ่ จะอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี มี

อาชีพเป็นพนกังานบริษัท ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรท่ีจะมีการสง่เสริมและใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด

แบบผสมผสานออนไลน์เน้นให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวอย่าง

ต่อเน่ือง อีกทัง้ผลการวิจยัพบว่าการใช้เคร่ืองมือการโฆษณาออนไลน์ ได้แก่  เว็บไซต์การท่องเท่ียว การโฆษณา

ในเคร่ืองมือสืบค้น การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ ได้แก่ แผนท่ีตัง้ของสถานท่ีท่องเท่ียว กลุม่ตวัอย่างมีการเปิดรับอยู่

ในระดบัสงู ดงันัน้ควรเน้นการใช้เคร่ืองมือทางการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ดงักล่าวและพฒันา

ให้ดีย่ิงขึน้เพ่ือให้เกิดการตอกยํา้การท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี เกิดการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ืองอย่างยัง่ยืน และ

ควรพฒันาเพ่ิมการสื่อสารการตลาดทางตรงออนไลน์ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับอยู่

ในระดบัต่ํา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจหาฐานข้อมลูของกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียว และใช้ E-mail, SMS, ระบบ

สมาชิกในการรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวให้กับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหรือเพ่ิมแอปพลิเคชั่นการ

ท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการพฒันาช่องทางการเปิดรับข่าวสารของการท่องเท่ียวให้ดีขึน้ตอ่ไป 

 2. ผลการวิจยัพบว่าทัศนคติส่วนใหญ่ของนักท่องเท่ียวมีต่อจังหวดัจนัทบุรีเป็นเชิงบวก ซึ่งการสื่อสาร

การตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคตินกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบุรีได้แก่ การ
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โฆษณาออนไลน์ การ การขายโดยบคุคลออนไลน์ การสง่เสริมการขายออนไลน์ สว่นทางด้าน การประชาสมัพนัธ์

ออนไลน์และการตลาดทางตรงออนไลน์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือและข้อมูล เช่น ทํา

กิจกรรมออนไลน์ เป็นกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ไปสู้กลุ่มสื่อต่าง ๆ อาทิเช่น การส่งข่าวประชาสมัพนัธ์ 

การจัดส่งข่าว ภาพข่าวแผนท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวให้ครบและชัดเจนย่ิงขึน้ หรือติดตามและตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวของการแสดงความคิดเห็น คําถาม ข้อร้องเรียนต่าง ๆ บนชุมชนออนไลน์  เว็บไซต์ ท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวหรือบริการท่ีไปใช้บริการด้วยวิธีการเข้าไปตอบคําถาม ข้อสงสยั แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ

มัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียว หาฐานข้อมลูของนกัท่องเท่ียวเพ่ือเป็นการสื่อสารโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ 

เช่น เม่ือได้ฐานข้อมลูแล้ว สง่อีเมล์แจ้งข่าวสารให้กบักลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวท่ีมีฐานข้อมลูอยู่ การแจ้งข้อมลู

ข่าวสารผ่านทางอีเมล์อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบั แจ้งรายการสง่เสริมการขาย โปรโมชัน่ต่าง ๆ ในการท่องเท่ียวจงัหวดั

จนัทบรีุ เป็นต้น 

 3. ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียวจงัหวดั ได้แก่การสง่เสริมการขายออนไลน์ ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจหาวิธีการ โปรโมชัน่ต่าง ๆ 

มาใช้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เช่น ส่วนลด และจดัรายการพิเศษ การให้ของแถม 

หรือของรางวลับนเวบ็ไซต์ เพ่ือจงูใจให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจและตดัสนิใจการท่องเท่ียว หรือสะสมแต้ม คือ 

การตัง้เง่ือนไขให้กับนักท่องเท่ียว โดยกําหนดจํานวนเงินเป็นแต้มคะแนน และนําแต้มคะแนนนัน้ไปแลก (ซือ้) 

สินค้าของท่ีระลกึราคาพิเศษหรือแลกฟรี  เป็นต้น 

 4. ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวจังหวัดจันทบุรี อยู่ใน

ระดบัสูง และพบว่า การประชาสมัพันธ์ออนไลน์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคญั เพียงอย่างเดียว 

ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจพัฒนาเคร่ืองมือทางการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานออนไลน์ ตัวอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจมากย่ิงขึน้ เช่น (1)การโฆษณาออนไลน์  แบนเนอร์(ป้าย)โฆษณาท่องเท่ียวใน

อินเทอร์เน็ตวีดีโอโฆษณาในอินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์การท่องเท่ียว การโฆษณาการท่องเท่ียวใน Facebook  เป็นต้น

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจเพ่ิมข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัและปรับปรุงให้ทนัสมยั  (2) การขายโดยบุคคลออนไลน์ การ

ใช้ผู้ มีช่ือเสียงในการโฆษณา การให้ข้อมูลจากพนักงาน/เจ้าหน้าท่ีออนไลน์ ใช้เว็บบอร์ดในการสอบถาม

รายละเอียดการท่องเท่ียว ควรมีหน่วยงานเฉพาะเข้าไปดแูลโดยตรง เน่ืองจากว่าจะได้ตอบคําถามหรือข้อสงสยั

ให้กับนักท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว

ตดัสินใจมาเท่ียวจงัหวดัจนัทบรีุ 
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