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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) ระดับ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3) เปรียบเทียบระดับการ
รับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ 5) แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เข้ามาท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี จานวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ และผู้ให้ข้อมูล 4 คน
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และแนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีค่าความตรงด้านเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามระดับการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการโฆษณา (0.97) ด้านการขายโดยพนักงานขาย (0.91) ด้าน
การส่งเสริมการขาย (0.94) ด้านการประชาสัมพันธ์ (0.96) และด้านการตลาดทางตรง (0.94) และระดับการ
รับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุ รี 4 ด้าน ดังนี้ ด้านความภักดี (0.90) ด้านการตระหนักรู้
คุณค่า (0.91) ด้านการรับรู้คุณภาพ (0.93) และด้านความผูกพัน (0.79) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็นรายคู่แบบ LSD ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน และการวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี มีพฤติกรรม การท่องเที่ยว
มากกว่า 5 ครั้ง เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีลักษณะการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไม่ได้พัก
และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
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2. ระดับการสื่ อสารการตลาดเชิงบูร ณาการ อยู่ในระดับมาก ประกอบด้ว ย ด้านการขาย โดย
พนักงานขาย ด้านการโฆษณา ด้านการตลาดทางตรง ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์
และระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านความผูกพัน ด้านการ
ตระหนักรู้คุณค่า ด้านการรับรู้คุณภาพ และด้านความภักดี
3. นั ก ท่อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศที่ มีเ พศ อายุ การศึ กษา และอาชี พต่ า งกั น มี ระดั บการรั บรู้ คุณ ค่ าการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีรายได้ต่อ
เดือน และภูมิลาเนาต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่แตกต่างกัน
4. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านการตลาดทางตรง (X5) ด้านการขาย
โดยพนักงานขาย (X2) และด้านการประชาสัมพันธ์ (X4) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยร่วมกันทานายได้ร้อยละ 57 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สมการการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ คือ "Y" ̂_"tot" = 1.24 + 0.26 (X5) + 0.24 (X2) + 0.19 (X4)
5. แนวทางพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 1) ควรจัดทาสื่อโฆษณาให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เหมาะสม เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ย ว 2) ควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแนะนา
ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเพี ย งพอโดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ควรมี ค วามรู้ ทั ก ษะในการสื่ อ สาร มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี
กิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยน และมีการแต่งกายที่เรียบร้อยเหมาะสม 3) ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การ
จัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น 4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยจากหลาย ๆ สื่อ
เพื่อให้ นั กท่องเที่ย วสามารถเข้าถึงข้อมูล แหล่ งท่องเที่ยวได้อย่ างเพียงพอและมีความสอดคล้ องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 5) ควรมี การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตอย่าง
สม่าเสมอและจัดสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแนะนาและให้ ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี
คาสาคัญ : กลยุทธ์ การตลาด ท่องเที่ยว

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the tourists’ eco-tourism behavior; 2) the levels of
integrated marketing communication and perception of eco-tourism value; 3) compare the
level of perception of eco-tourism value as classified by personal factors; 4) the factors of
integrated marketing communication in building perception of eco-tourism value; and 5)
guidelines for developing of integrated marketing communication strategy for building
perception of eco-tourism value. The research sample was 400 Thai tourists in Ratchaburi
Province derived by accidental sampling, and 4 informants derived by purposive sampling.
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The research instruments were a questionnaire constructed by the researcher, and an indepth interview guideline. The IOC content validity of the questionnaire was between 0.671.00. The internal coefficients of integrated marketing communication were 0.97 for
advertisement, 0.91 for selling by sale person, 0.94 for sale promotion, 0.96 for public
relations, and 0.94 for direct marketing. The internal coefficients of perception of eco-tourism
value were 0.90 for royalty, 0.91 for value recognition, 0.93 for quality perception, and 0.79
for commitment. Data were analyzed with percentage, mean, standard deviation, t-test, oneway analysis of variance, least significance different analysis, correlation coefficient, stepwise
multiple regression, and content analysis.
The research results were as follows:
1. Regarding eco-tourism behavior in Ratchaburi Province, most of tourists traveled in
Ratchaburi more than 5 times. The purpose of traveling was for recreation. They mostly
traveled by personal car. Normally, it was one-day trip. The expense per trip was less than
or equal to 1,000 baht.
2. The level of integrated marketing communication was at a high level. The aspects
were selling by sale person, advertisement, direct marketing, sale promotion, and public
relations. The level of perception of eco-tourism value was at a high level. The aspects were
commitment, value recognition, quality perception, and royalty.
3. The eco-tourists as classified by gender, age, education, and occupation had
different level of perception of eco-tourism value with statistical significance level of .05.
However, there was no difference among those with different monthly income and
hometown.
4. The factor of integrated marketing communication in the aspects of direct marketing
(X5), selling by sale person (X2), and public relations (X4) together predicted the perception
of eco-tourism value at the percentage of 57 with statistical significance at .01. The regression
equation was "Y" ̂_"tot" = 1.24 + 0.26 (X5) + 0.24 (X2) + 0.189 (X4).
5. The guidelines for development of integrated marketing communication strategy for
building perception of eco-tourism value in Ratchaburi were: 1) producing clear,
comprehensive and appropriate advertising media to disseminate tourist attraction information
in response to tourists’ needs; 2) organizing sufficient staff to provide tourist information
service. The staff should have good knowledge, communication skill, good personality, gentle
manners, and dress neatly and appropriately; 3) promoting tourism by organizing special
activities etc.; 4) doing public relations about tourist attractions through various media channel,
3
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so that tourists could access to sufficient information in accordance with their needs;
5)
doing advertisement and public relations of tourism through the Internet regularly, and holding
seminar of relevant person in both private and government sectors for giving suggestion and
information about eco-tourism attractions in Ratchaburi Province
Keywords: strategy, marketing, tourism
Article history: Received 18 July 2017, Accepted 16 October 2017

1. บทนา
การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยก่อให้เกิดการสร้าง
งานและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ เป็นกิจกรรมที่เกิด
จากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่สนใจ และอยากมีประสบการณ์กับสิ่งที่แปลกใหม่ ในสถานที่ใหม่ๆ ที่ทา
ให้เกิดความรื่นรมย์ ผ่อนคลายความตรึงเครียด การท่องเที่ยวของมนุษย์มีหลายรูปแบบในหลากหลายประเภท
ของแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามรสนิยมความชอบของแต่ละบุคคลตามยุค ตามสมัยไม่ว่า
จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในเชิงวิถีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยว
ตามกลุ่มที่สนใจเฉพาะด้าน (ฉัตรฆฤณ พิชัยกมลฉัตร, 2550: 1)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่ น และแหล่ ง วั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ระบบนิ เ วศ โดยได้ รั บ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างดีและมีส่ วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 10-13) ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะช่วยสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถดาเนินควบคู่กันไปได้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการหรือ IMC เป็นกระบวนการของการพัฒนาและการใช้รูปแบบต่างๆ
ของโปรแกรมการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลกระทบโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว (Shimp, 2000: 124) และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการสื่อสาร
โดย ได้แบ่งเป็น 5 ประการ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย และ
การตลาดทางตรง (Kotler, 2003: 630) สามารถนา IMC ทั้ง 5 ประการนี้มาประยุกต์เป็นกลยุทธ์เพื่อสื่อสาร
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถสร้ า งการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ มี ค วามภั ก ดี ใ นการท่ อ งเที่ ย ว
สามารถตระหนักรู้ถึงคุณค่าการท่องเที่ยว มีการรับรู้คุณภาพการท่องเที่ยว มีความผูกพันกับการท่องเที่ยว
(Aaker, 1991: 168)
จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย เป็นเมืองที่มีเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลาย มีความผสมผสานและอยู่ร่วมกัน ได้อย่าง
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กลมกลื น มี ส ถานที่ แ ละกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วต่ างๆที่ น่ า สนใจมากมาย และยั ง อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรั พยากรธรรมชาติที่ งดงาม จากสถิ ติที่ ผ่ า นมารายงานว่า ในปี 2557 มี จ านวนนัก ท่อ งเที่ ยวเดิ นทางมา
1,312,297 คน และในปี 2558 มีจานวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 1,426,990 อีกจุดเด่นที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรี
คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความหลากหลายทั้งภูเขา ป่าไม้ ถ้า อาทิ แก่งส้มแมว อุทยานแห่งชาติเฉลิม
พระเกีย รติไ ทยประจั น ถ้าเขาบิ น ถ้ าจอมพล เป็น ต้ น (กรมการท่อ งเที่ ยว , 2558: ออนไลน์ ) ในปั จจุ บั น
นั ก ท่อ งเที่ ย วมีก ารรั บ รู้ ถึง คุ ณค่ าการท่ องเที่ ย วเชิง นิ เวศค่ อนข้ างน้อ ย ซึ่ ง อาจมาจากการขาดการสื่ อสาร
ทางการตลาดที่ดี การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือไม่ชัดเจน ส่งผลให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป มีการ
เดินทางมาในแหล่งท่องเที่ยวลดลง
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจจะทาการศึกษาเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี ” โดยผู้วิจัยหวังว่าผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี มีการนาผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในวางแผน
กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการและระดั บ การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีจาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
4. เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดราชบุรี
5. เพื่อ พัฒ นากลยุ ท ธ์ก ารสื่ อ สารการตลาดเชิ งบู รณาการเพื่ อสร้า งการรับ รู้คุ ณค่ าการท่อ งเที่ย ว
เชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี
สมมติฐานในการศึกษา
1. นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศจั ง หวั ด ราชบุ รี ที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกั น จะมี ก ารรั บ รู้ คุ ณ ค่ า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน
2. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่า
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ จั ง หวั ด ราชบุ รี งานวิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
5

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.5 No.2 July- December 2018

ของ ปราโมชน์ รอดจารัส (2553: 4) แนวคิ ดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ของ Kotler (2003: 630)
แนวคิดการรับรู้คุณค่าของ Aaker (1991: 168) ได้กรอบแนวคิดการวิจัยรายละเอียดดังภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
- จานวนครั้งของการท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง
- ลักษณะการเดินทาง
- แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไป
- สถานที่พักแรม
- ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- การศึกษา
- รายได้
- ภูมิลาเนา
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
- การโฆษณา
- การขายโดยพนักงานขาย
- การส่งเสริมการขาย
- การประชาสัมพันธ์
- การตลาดทางตรง

การรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดราชบุรี ในด้าน
- ความภักดี
- การตระหนักรู้คุณค่า
- การรับรู้คณ
ุ ภาพ
- ความผูกพัน

- การตลาดทางตรง

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คณ
ุ ค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการทาวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลัก

1. ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
จังหวัดราชบุรี จานวน 1,426,990 คน
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2 กลุ่มตัวอย่าง (Samples) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี
โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Krejcie & Morgan (1970: 607) ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 384 คน และสุ่มเผื่อความคลาดเคลื่อนเป็น 400 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
3. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกลยุทธ์ใน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี จานวน 4 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
ผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
(แก่งส้มแมว) 2) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
หินกอง 4) เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติถ้าจอมพล
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิลาเนา โดยเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย จานวนครั้งของการท่องเที่ยว
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการเดิ น ทาง ลั ก ษณะการเดิ น ทาง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง เดิ น ทางไป สถานที่ พั ก แรม
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง โดยเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ การสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ 5 ด้ า น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนักงานขาย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้าน
การตลาดทางตรง โดยเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า(rating scale) 5 ระดับ แบบ (Likert scale)
ตอนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านความภักดี ด้านการตระหนักรู้คุณค่า ด้านการรับรู้คุณภาพ ด้านความผูกพัน โดยเป็นคาถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ แบบ (Likert scale)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้าง
การรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended)
2. แบบสัมภาษณ์ระดั บลึก (Indepth interview guideline) แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ระดับ
ลึกอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมาพัฒนาขึ้น
เป็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์ระดับลึกที่ครอบคลุมถึงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้จะนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผล โดยใช้วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ระดับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีของผู้ตอบแบบสอบถาม ประมวลผลข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนาคะแนนเฉลี่ยของระดับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และระดับการรับรู้
คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี มาแปลความหมายตามเกณฑ์ของ Best & Kahn (1998: 247)
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ ภูมิลาเนา โดยใช้การทดสอบแบบ (t-test)
สาหรั บ ตัว แปรที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่ ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis)
ส าหรั บ ตั ว แปรที่ จ าแนกเป็ น 3 กลุ่ ม ขึ้ น ไป กรณี ที่ พบความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จ ะท าการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant Difference
(LSD)
4. การวิเคราะห์ ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient::
rxy) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)
5. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis) และนาเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่/ความเรียง
6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสั มภาษณ์ระดับลึกในประเด็นเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาการ
พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศจังหวัดราชบุรี
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนาเสนอข้อมูลในรูปแบบความเรียง

4. ผลการวิจัย
4.1 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากัน (ร้อยละ 50) ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ระหว่าง 21–30 ปี (ร้อยละ 46.75) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 45.50) ส่วนใหญ่มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 30.25) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ
42.75) และส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 49.25)
4.2 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 5 ครั้ง (ร้อยละ
48) เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละ 57) มีลักษณะการเดินทางรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ
68.50) แหล่งท่องเที่ ย วซึ่งเดิน ทางไปท่องเที่ย วเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
8
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(ร้อยละ 70.10) ไม่ได้พัก (ไปเช้าเย็นกลับ) (ร้อยละ 45.75) และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1,000 บาท (ร้อยละ 31.75)
4.3 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการระดับการรับรู้คุณค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
1. การโฆษณา
2. การขายโดยพนักงานขาย
3. การส่งเสริมการขาย
4. การประชาสัมพันธ์
5. การตลาดทางตรง
รวม

X

3.48
3.67
3.47
3.47
3.48
3.51

S.D.
0.75
0.72
0.76
0.72
0.75
0.66

ระดับ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและ
ปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการขายโดยพนักงานขาย ( X = 3.67) รองลงมา
ด้านการโฆษณาและด้านการตลาดทางตรงมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.48) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการ
ส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X = 3.47)
4.4 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจาแนกระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
ราชบุรี
ระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ราชบุรี
1. ความภักดี
2. การตระหนักรู้คณ
ุ ค่า
3. การรับรูค้ ุณภาพ
4. ความผูกพัน
รวม

ในจังหวัด
X

S.D.

ระดับ

3.59

0.70

มาก

3.70
3.62
3.73
3.66

0.67
0.66
0.67
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่ า ระดั บ การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในจั ง หวั ด ราชบุ รี ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็น
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ความผู กพัน ( X = 3.73) รองลงมา
การตระหนักรู้คุณค่า ( X = 3.70) และการรับรู้คุณภาพ ( X = 3.62) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความภักดี (
X = 3.59)
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4.5 ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการรั บรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเ วศจังหวัด
ราชบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่า Independent t-test และ One Way ANOVA พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด
ราชบุรีที่มีเพศ อายุ การศึกษาและอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีที่มีรายได้ต่อเดือนและภูมิลาเนาแตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ส ถิติสรุ ปอ้างอิง ผลการเปรียบเที ยบระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดราชบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
1. นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีที่มีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีระดับการรับรู้
คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีที่มีรายได้ต่อเดือน และภูมิลานาต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณค่า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่แตกต่างกัน
4.6 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า
การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ตารางที่ 3 การวิเ คราะห์ สั มประสิ ท ธ์ ส หสั มพั น ธ์ ระหว่า งส่ ว นประกอบของปัจ จั ยการสื่ อ สารการตลาด
เชิงบูรณาการกับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
การโฆษณา X1
การขายโดยพนักงานขาย X2
การส่งเสริมการขาย X3
การประชาสัมพันธ์ X4
การตลาดทางตรง X5

X1
1

X2
0.71**

X3
0.74**
0.66**

X4
0.76**
0.64**
0.71**

X5
0.77**
0.66**
0.78**
0.71**
1

จากตารางที่ 3 พบว่า ไม่มีตัวแปร (X) ใดมีค่าสหสัมพันธ์กันเกิน 0.80 ไม่มีปัญหาภาวะเส้นตรงร่วม
เชิงพหุจึงสามารถนาตัวแปรทั้งหมด มาวิเคราะห์เพื่อตอบสมมติฐานได้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่สมการการทานายปัจจัยการสื่อสารการตลาด
บูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี
ลาดับตัวแปร เข้าสู่สมการ

Tolerance

VIF

การตลาด ทางตรง (X5)
0.26
0.32 5.45** 0.00
0.31
การขายโดย พนักงานขาย (X2)
0.24
0.30 6.57** 0.00
0.53
การประชา- สัมพันธ์ (X4)
0.19
0.23 3.88**
0.00
0.32
a = 1.24
S.E.est y = 0.24
F = 175.96
Sig = 0.00
R2 = 0.57

3.24
1.88
3.10
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B

β

t

Sig

เชิง
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้าน
การตลาดทางตรง (X5) (β = 0.32) ปัจจัยด้านการขายโดยพนักงานขาย (X2) (β = 0.30) และปัจจัยด้านการ
ประชาสั มพัน ธ์ (X4) (β = 0.23) ตามล าดับ โดยสมการดังกล่าวมีความแม่นยาในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ
ร้อยละ 57
ผลการศึกษาแนวทางพัฒ นากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อ สร้างการรับรู้คุณค่ า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 1) ควรจัดทาสื่อโฆษณาให้มีความชัดเจน ครอบคลุม
เหมาะสม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 2) ควรมีเจ้าหน้าที่
ให้ บ ริ ก ารแนะน าข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเพี ย งพอโดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ควรมี ค วามรู้ ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
มีบุ คลิ กภาพที่ดี มีกิริ ยามารยาทที่สุ ภ าพอ่อนโยน และมีการแต่งกายที่เรียบร้อยเหมาะสม 3) ควรจัดทา
กิจกรรมพิเศษเพิ่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 4) ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยจาก
หลายๆสื่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 5) ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต
อย่างสม่าเสมอและจัดสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแนะนาและให้ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
1. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีจากพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่ า ส่ ว นใหญ่ พฤติกรรมการท่อ งเที่ ยวมากกว่ า 5 ครั้ ง เดินทางมาท่องเที่ย ว
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีลักษณะการเดินทางรถยนต์ส่วนตัว แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ไม่ได้พัก (ไปเช้าเย็นกลับ) และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
แต่ละครั้งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัย ของ พิชัย นิรมานสกุล (2554) ได้ทาการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยว การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ภาพลักษณ์ และการยอมรับคุณค่าแบรนด์เมืองไทย
ผลการศึกษาพบว่า นั กท่องเที่ย วชาวไทยและชาวต่างชาติช อบเชียงใหม่มากที่สุ ด เนื่องจากบรรยากาศดี
วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์และผู้คนเป็นมิตร ชาวไทยจะเที่ยวปีละครั้งๆละ 3-4 วัน ใช้จ่ายครั้งละ 2,501-7,500
บาท ใช้รถยนต์ส่วนตัว พักโรงแรม 1-3 ดาว เที่ยวในเดือนมีนาคม-มิถุนายน ส่วนชาวต่างชาติ จะเที่ยวไทย ปี
ละ 1 ครั้งๆ ละ 3-4 วัน ใช้จ่ายมากกว่า 10 ,000 บาท ต่อครั้ง เที่ยวโดยใช้รถแท็กซี่/รถรับจ้าง กับคนใน
ครอบครัว/เพื่อน พักเกสต์เฮาส์ และท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
2. ระดั บ การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการและระดั บการรับ รู้คุณค่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดราชบุรี การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้า น พบว่า
ระดับการสื่อสารการตลาดเชิงบูร ณาการ ด้านการขายโดยพนักงานขายอยู่ในระดับมาก ด้านการโฆษณา
ด้านการตลาดทางตรง ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เสาวคนธ์ บุญสมธป (2551) ที่ทาการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว
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เชิง นิ เ วศจั ง หวั ดนครปฐม ผลการศึก ษาพบว่า นั กท่ องเที่ย วมี ความพึง พอใจต่อแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
ของจังหวัดนครปฐมในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บ ริการและด้านสภาพแวดล้ อมบรรยากาศอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดอยู่ ในระดับ ปานกลาง และการรับรู้คุณค่าการท่อ งเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดราชบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ
ด้านความผูกพัน รองลงมาด้านการตระหนักรู้คุณค่า การรับรู้คุณภาพและความภักดี ตามลาดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลรัตน์ โถวสกุล (2550) ได้วิจัยเรื่อง การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยวในตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ระดับการรับรู้
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน โดยเรียงลาดับดังนี้ การรับรู้มาก คือ การจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวทั้งปี การรับรู้ปานกลาง คือ การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดโดยการจัด
กิจกรรมพิเศษ การรับรู้ น้อย คือ การโฆษณา การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดสัมมนา
และการจัดนิทรรศการ
3. นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศจั ง หวั ด ราชบุ รี ที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกั น จะมี ก ารรั บ รู้ คุ ณ ค่ า
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีเพศ อายุ
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีรายได้ต่อเดือน และภูมิลานาต่างกัน มีระดับการรับรู้คุณค่ าการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิษณุ วงศ์เกษม (2548) ที่ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ภูพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 4 ด้าน
ตามลักษณะพื้นฐานบางประการของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน
พบว่า มีความแตกต่างกันมีนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี
มาจากทั่วประเทศแตกต่างกัน ทั้งด้านอายุ การศึกษา อาชีพ จึงทาให้ มีความคิดเห็ นต่อสถานที่ท่องเที่ยว
แตกต่างกัน
4. ปัจจัยการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ได้แก่ ปัจจัยด้านการตลาดทางตรง ปัจจัยด้านการขายโดยพนักงานขาย และปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์
ตามลาดับ สอดคล้ องกับ งานวิจัย พนิ ดา พนิ ตธ ารง (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริม
การขายและด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวต่างประเทศ ด้านจานวนครั้งที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศโดยใช้บริการธุรกิจ
นาเที่ยวในช่วง 5 ปี (ครั้ง)
5. แนวทางพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว
เชิ ง นิ เ วศจั ง หวั ด ราชบุ รี ประกอบด้ ว ย 1) ควรจั ด ท าสื่ อ โฆษณาให้ มี ค วามชั ด เจนครอบคลุ ม เหมาะสม
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เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 2) ควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการแนะนา
ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเพียงพอโดยผู้ให้ข้อมูลควรมีความรู้ ทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี
มี
กิริยามารยาทที่สุภาพอ่อนโยน และมีการแต่งกายที่เรียบร้อยเหมาะสม 3) ควรจัดทากิจกรรมพิเศษเพิ่มเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 4) ควรมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักโดยจากหลายๆสื่อเพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 5) ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอและ
จัดสัมมนาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแนะนาและให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในจังหวัดราชบุรี
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. การโฆษณา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีควรมีการโฆษณาในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีความสม่าเสมอ พิจารณาการใช้สื่อแต่ละชนิดในระยะเวลาที่มีความเหมาะสมเพื่อให้
สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น
2. การขายโดยพนักงานขายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีควรจัดฝึกอบรมการเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ในการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อสร้าง
ความความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
3. การส่งเสริมการขาย แหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิเวศจังหวัดราชบุรีควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติม
ให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ห้องน้า ยานพาหนะ
4. การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี โดยเชิญสื่อมวลชนจัดทารายการวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจังหวัดราชบุรีให้มากยิ่งขึ้นและควรพิจารณาเลือกระยะเวลาในการเผยแพร่สื่อให้เหมาะสมเพื่อจะได้
เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ดี
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว
ประเภทอื่นๆในจังหวัดราชบุรี นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อทาวิจัยเปรียบเทียบ
2. ควรมีการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษากลยุทธ์ด้านการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (ระบบ CRM ) เพื่อสร้าง
การรั บรู้ คุ ณค่ าการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศจั งหวั ดราชบุ รี เพื่อให้ เกิดความครอบคลุ มของข้อมู ลและสร้างความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
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