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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม 
Koh Kood Resort จังหวัดตราด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh 
Kood Resort จังหวัดตราด  
 การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) จากผู้บริหารและบุคคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh Kood Resort จังหวัดตราด จ านวน 6 
ท่าน ผลการศึกษา พบว่า   
 กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh Kood 
Resort จังหวัดตราด  มีกระบวนการทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุปัญหาหรือโอกาส การก าหนด
วัตถุประสงค์ การเลือกผู้รับสารเป้าหมาย การสร้างสาร การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร การก าหนด
งบประมาณ การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล 
 ในส่วนของเครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารแบบบูรณาการนั้น ผล
การศึกษาพบว่าธุรกิจที่พักแรม Koh Kood Resort จังหวัดตราด มีการใช้เครื่องมือการสื่อสาร
ทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 
การสนับสนุนกิจกรรม และการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม 
Koh Kood Resort จังหวัดตราด นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 
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ได้แก่ บุคลากร การสื่อสารภายใน และงบประมาณ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ฤดูกาล 
คู่แข่งทางธุรกิจ Partner ทางธุรกิจ และองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 
ค าส าคัญ : ธุรกิจที่พักแรม, การสื่อสารทางการตลาด, กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ, เครื่องมื่อในการสื่อสารทางการตลาด และปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ 
  
 

Abstract 
 The research “Integrated Marketing Communications Process of Koh 
Kood Resort Trad” the objectives of this research were to find out the Integrated 
Marketing Communications Process, the Marketing Communication Tools used in the 
Integrated Marketing Communications Process and the Factors that influence the 
Integrated Marketing Communications Process of Koh Kood Resort 
 This Research is Quanlitative Research.The tool used in the research was 
In-Dept Interview for data collection on 6 Key Informants related to the Integrated 
Marketing Communications Process of Koh Kood Resort .  
 The result shows that there are typically 8 processes in the Integrated 
Marketing Communications Process of Koh Kood Resort : SWOT analysis, Determining 
Objectives, Indentify Target Audience, Creating the messege, Selecting Marketing 
Chanel, Determing budget, Following the plans and Evaluation. 
 There are 6 marketing communication tools used in the Integrated 
Marketing Communications Process of Koh Kood Resort : Advertising, Public 
Relations.Sales Promotion, Personal Selling, Sponsorship and Event. 
 The Factors that influence the Integrated Marketing Communications 
Process of Koh Kood Resort were Internal Factors : Staff, Communication in 
Organization and Budget. External Factors: Target Group, Season, Business 
Competitors, Business Partner and Organizations related to the Integrated Marketing 
Communications Process of Koh Kood Resort. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท าให้เกิดธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการ
มากมายหลายประเภทหลายระดับและขยายตัวจนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มี
ความส าคัญต่อประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญ่และมี
อัตราการเจริญเติบโตมาเป็นเวลายาวนาน  เพ่ือตอบสนองอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดอุปทานหรือการบริการต่างๆ มากมายหลายประเภทและหลายระดับเพ่ือรองรับ
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่หลากหลาย การเจริญเติบโตของธุรกิจภาพ
บริการจ านวนมากเพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้การท่องเที่ยวกลายมาเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้และเงินตรา
ต่างประเทศจ านวนมหาศาล และยังก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากปัจจัยภายนอกและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวของคนทั้งโลก ซึ่งประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว  ที่ได้รับความนิยมทั้งในระดับโลกและในระดับภูมิภาคประเทศ
ไทย จึงมีความจ าเป็นในการตั้งตัวและต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลท าให้ มี
ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างมากมาย เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น
และเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างและหลากลาย ทั้งในด้านการผลิตสินค้า
และบริการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
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ธุรกิจที่พักแรม นับเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรง เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ภายในวัน
เดียว หรือมักจะท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาที่นานกว่าหนึ่งวัน จ าเป็นที่จะต้องพักแรมเพ่ือพักผ่อนหลับ
นอนในระหว่างการเดินทาง ธุรกิจที่ พักแรมจึงเกิดขึ้นเพ่ือให้บริการที่ พักแก่คนเดินทางหรือ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาที่พักค้างคืน โดยธุรกิจที่พักแรมนั้น มีทั้งที่เป็นที่พักแรมที่ให้บริการแบบเต็ม
รูปแบบหรือก่ึงบริการ และท่ีพักแรมแบบบริการตนเอง 

Koh Kood Resort คือธุรกิจที่พักแรมประเภทรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเกาะกูด มีจ านวนห้องพัก
ทั้งหมด 30 ห้อง ราคาห้องพักอยู่ในระดับ 2000 บาท – 6000 บาท เปิดให้บริการมาเป็นเวลา 9 ปี 
ซึ่งถึงแม้ว่าเกาะกูดรีสอร์ท จะด าเนินกิจการมาได้เป็นเวลาไม่นานนัก และเมื่อเทียบกับธุรกิจรีสอร์ท
อ่ืนๆในเกาะ ซึ่งอยู่ในระดับราคาเท่ากันแล้ว ก็ถือได้ว่าเกาะกูดรีอร์ท มีคู่แข่งทางธุรกิจเป็นจ านวนไม่
น้อย แต่เกาะกูดรีสอร์ทกลับเป็นรีสอร์ทอันดับต้นๆ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ โดยจะเห็นได้
จากช่องทาง Social Media ต่างๆ 

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของธุรกิจที่พักแรม ซึ่งมีสาเหตุที่ ส าคัญอย่าง
หนึ่งคือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ทุกรีสอร์ทต่างก็มองหาวิธีที่ดีที่สุดและมี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารชองธุรกิจที่พักแรมของตนเองไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย  เกาะกูดรีสอร์ทเองก็ได้มีการน าการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 
Marketing Communication) หรือ IMC มาเป็นแนวทางในการด าเนินการสื่อสารการตลาด เพื่อโน้ม
น้าวและชักจูงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดการซื้อและใช้บริการของทางรีสอร์ท และเพ่ือท าให้รีสอร์ท
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในระดับที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยการใช้เครื่องมือการสื่อสารหลายๆวิธี 

ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของเกาะกูดรี
สอร์ท เพ่ือศึกษาว่าเกาะกูดรีสอร์ทมีกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอย่างไรบ้าง 
มีการน าเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดอะไรเข้ามาใช้ และมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อกระบวนการการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอย่างไรบ้าง เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจที่พักแรม Koh kood Resort 
อยู่รอดและประสบความส าเร็จ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh Kood 
Resort จังหวัดตราด 

2. เพ่ือศึกษาเครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ธุรกิจที่พักแรม Koh Kood Resort จังหวัดตราด 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการธุรกิจที่พักแรม Koh 
Kood Resort จังหวัดตราด 

 
วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม 
Koh Kood Resort จังหวัดตราด” ผู้ศึกษาได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (In-Dept Interview 
Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) มีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบมีเป้าประสงค์ หรือเจาะจง (Purposive Sampling) โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจาก
ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พัก
แรม Koh Kood Resort จังหวัดตราด จ านวนทั้งหมด 6 คน 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พัก
แรม Koh Kood Resort จังหวัดตราด  มีกระบวนการทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุปัญหาหรือ
โอกาส การก าหนดวัตถุประสงค์ การเลือกผู้รับสารเป้าหมาย การสร้างสาร การเลือกใช้ช่องทางการ
สื่อสาร การก าหนดงบประมาณ การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล 
 เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ในกระบวนการการสื่อสารแบ [บูรณาการของธุรกิจที่พักแรม 
Koh Kood Resort จังหวัดตราด มีการใช้เครื่องมือการสื่อสารทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การสนับสนุนกิจกรรม และการจัด
กิจกรรมพิเศษ 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม 
Koh Kood Resort จังหวัดตราด นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ บุคลากร การสื่อสารภายใน และงบประมาณ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ฤดูกาล 
คู่แข่งทางธุรกิจ Partner ทางธุรกิจ และองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 1.จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh 
Kood Resort จังหวัดตราด นั้น จะเน้นไปที่สื่อออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายหลักได้มากที่สุด แต่อันที่จริงแล้วนั้น ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ยังมีนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายอีกหลายกลุ่มที่ยังคงให้ความสนใจและมีการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางสื่อออฟไลน์ 
เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ทางรีสอร์ทจึงควรให้ความส าคัญกับสื่อออฟไลน์ในช่องทางอ่ืนๆด้วย 
เพ่ือให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นไปได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2.การแบ่งหน้าที่ของบุคลากรภายในรีสอร์ทนั้น จะจากการศึกษาพบว่า มีการแบ่ง
หน้าที่ออกเป็นสองส่วนคือ หน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานทางธุรกิจที่พัก และหน้าที่ในการท าการ
สื่อสารทางการตลาด ซึ่งการแบ่งหน้าที่ดังกล่าว ท าให้มีบุคลากรจ านวนหนึ่ง ที่ต้องผิดชอบหน้าที่ 2 
หน้าที่ในเวลาเดียวกัน และอาจส่งผลกระทบท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ลดลง ทางรีสอร์ท
จึงควรมีการจัดหาเจ้าหน้าที่เฉพาะเพ่ิมเติม ในการเข้ามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารทาง
การตลาด 

 3.จากการศึกษาพบว่า การติดต่อประสานงาน หรือการร่วมมือระหว่างทางรีสอร์ทและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการร่วมมือในรูปแบบของการสนับสนุนกิจกรรม และ
การท ากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดการน าข้อมูลข่าวสารจาก
ทางหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารผ่านเครื่องมือการสื่อสารอ่ืนๆ ทางรีสอร์ทจึงควร
มีการน าข้อมูลที่น่าสนใจจากหน่วยงาน เข้ามาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ให้มากขึ้น อาจเป็นนโยบายการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือแคมเปญการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ เป็นการสนับสนุนให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูดเพ่ิมมากขึ้น 

 4.การจัดสรรงบประมาณทั้งหมดของรีสอร์ทนั้น ไม่มีการก าหนดงบประมาณที่ตายตัวใน
แต่ละปี แต่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการทั่วไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการด้านงบประมาณที่มี
ความเสี่ยง ถ้าหากมีการตัดสินใจที่ผิดพลาด อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืนๆของรีสอร์ท
ได้ ทางรีสอร์ทจึงควรมีการก าหนดงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งอาจเป็นการก าหนดงบประมาณโดยรวม
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ทั้งหมดของแต่ละปี ว่าจะมีการใช้งบประมาณกับการสื่อสารทางการตลาดเป็นจ านวนเท่าไร แล้วจึง
ค่อยจัดสรรให้เหมาะสมกับการท าการสื่อสารแต่ละช่องทาง ซึ่งจะช่วยในการควบคุมงบประมาณ 
ไม่ให้เกินจากที่ก าหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

 1.การศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม 
Koh Kood Resort จังหวัดตราด เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นเฉพาะ
การศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม Koh Kood 
Resort จังหวัดตราด เพียงแห่งเดียว แต่ไม่ได้มีการน าไปเปรียบเทียบกับธุรกิจที่พักแรมอ่ืนๆที่อยู่ใน
ระดับราคาเดียวกัน เพ่ือศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของแต่ละที่ว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรท าการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่พักแรม
แห่งอ่ืนด้วย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถน าไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจต่อไปได้ 

 2. การศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจที่พักแรม 
Koh Kood Resort จังหวัดตราด เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นที่ผู้ส่งสารเพียง
อย่างเดียว แต่ไม่ได้ศึกษากลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย ถึงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่พักแรม ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป อาจมีการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเก่ียวกับประสิทธิผลของกระบวนการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 
 

รายการอ้างอิง 
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