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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน
จังหวัดพัทลุง และศึกษาแนวทางการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เป็นการ
วิจัยแบบผสมผสาน โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวและร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนในจังหวัดพัทลุง จ านวน 300 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน ตัวแทนชุมชน จ านวน 20 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน โดยเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวในการเดินทางตามความสนใจ ส าหรับแนวทางการส่ือสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง ควรมีแนวทางการด าเนินงานโดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเท่ียว ต้องให้ความส าคัญกับสื่อต่างๆ และการ
แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรมเทศกาล งานประเพณี การเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง และใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ควรมีการสร้างการสื่อสารให้รับรู้ร่วมกันเพื่อสร้าง
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเป็นปลายทางของการเดินทางพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ โดยมีการใช้
กระบวนการที่ผสมผสานระหว่างกระบวนการส่ือสารและกระบวนการทางการตลาดโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการ
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และส่ือต่างๆ เพื่อท าหน้าที่สนับสนุน การจัดการการสื่อสารการตลาด
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและคอยปรับปรุงส่ือข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยและข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้
นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจและเลือกเป็นปลายทางเพื่อเดินทางท่องเท่ียว 

 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาด พฤติกรรมการท่องเท่ียว การท่องเที่ยวชุมชน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1)  to study the behavior of tourists towards community 
tourist in Phatthalung Province and 2)  to study the marketing communication guidelines for promoting 
community tourism in Phatthalung Province. Sample group were 300 tourists visiting Phatthalung Province 
were asked to answer the questionnaires and participate in activities with community in the province. 
20 community representatives were interviewed and also asked to answer the questionnaires. Percentage 
and content analysis were used to analyze the collected data. The research results were 1) main purpose 
of the tourists who visited Phatthalung Province were relaxation and they selected target destinations 
by their own interests. 2) According to the interview result, the marketing communication guidelines for 
promoting community tourism in Phatthalung Province should be developed in various media according to 



Journal of Mass Communication Technology, RMUTP Issue 5 Volume 1 January - June 2020 
 28 

the interested community activities such as interested community target place, festivals and cultural 
events in the province. These communication guidelines should be developed by the relevant government 
agencies, private entrepreneurs, and local communities.  The communication guideline should combine 
communication and marketing process using marketing mix factors (7Ps). As a result, tourist who visited 
Phatthalung Province would feel comfortable to have a qualified vacation destination to visit.  Beside 
these communication guideline, communication and marketing process using marketing mix factors (7Ps), 
there should be supports such as budget, personnel and various media to carry on these tools to be up 
to date.  These would be an effective resource to promote Phatthalung Province to be one of the most 
attractive places to visit in Thailand. 
 
Keywords: Marketing Communication, The Traveling Behavior, Community Tourism 
 
1.  บทน า 
 1.1  ที่มาและความส าคัญของปญัหา   

สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอาจเป็นดัชนี
ชี้วัดสภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้าง
รายได้ และการจ้างงานให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ส าหรับประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณี และมีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ภูมิภาค นักท่องเที่ยวหลายคน  
จึงเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางของการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน อย่างไรก็ดี ท่ามกลางการแข่งขันของ
ตลาดท่องเที่ยวที่สูงขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) จึงถูกก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้ถูกจ ากัดและ
กระจุกอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆ แต่มีนโยบายส่งเสริมและกระจายการท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและจังหวัดเมือง
รองต่างๆ ทั่วประเทศไทย ท าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเล็กๆ ทั่วทุกภูมิภาคในรูปแบบต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน เชิงสุขภาพ เป็นต้น จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรอง ของรัฐบาลท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอาทรัพยากรของพื้นทีม่า
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อให้จังหวัดเมืองรองได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเลือกเป็น
ปลายทางของการท่องเที่ยวพักผ่อนต่อไป   

พัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งที่รัฐบาลจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเมืองรองตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
รัฐบาล เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  
มีสถานที่ส าคัญที่ทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม มีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน และศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
เชิงสุขภาพ เชิงเกษตร ฯลฯ พัทลุงจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรที่เหมาะส าหรับการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังมีวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละเขตพื้นที่ที่มีความเป็นอัตลักษณ์และดึงดูดใจมาก (กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาจังหวัด, 2560) 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดพัทลุงจะมีจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากร 
วัฒนธรรม ฯลฯ แต่การหาแนวทางพัฒนาการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็ยังมีความส าคัญ
ส าหรับการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงศึกษา “แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง” โดยการ
น าหลักส่วนประสมทางการตลาด 7Ps (พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์, 2546) ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ 2) ด้านผลิตภัณฑ์ 3) ด้านราคาและบริการ 4) ด้านกระบวนการการให้บริการ 
5) ด้านสถานที่ 6) ด้านบุคลากร และ 7) ด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะตอบสนองและดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว และส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และมีโอกาสเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ า   
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพัทลุง 
2) เพื่อศึกษาแนวทางและแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัด

พัทลุง 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และ 
การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  
 2.1  กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1)  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และนักท่องเที่ยวที่
เข้าใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 300 คน ได้มาด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชาชน 
และนักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ 
 2)  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
  2.1) ผู้ประกอบการภาคเอกชนและชุมชนที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน จ านวน  
12 คน ที่ให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ 
  2.2) ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน ที่ให้ข้อมูลด้วยความสมัครใจ 
จ านวน 8 คน ประกอบด้วย  
   - เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 คน  
   - เจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง จ านวน 3 คน  
 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สามารถเลือกค าตอบได้หนึ่งค าตอบต่อข้อ 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สามารถเลือกค าตอบได้หนึ่งค าตอบต่อข้อ 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  
   5  หมายถึง มากที่สุด  
   4  หมายถึง มาก  
   3  หมายถึง ปานกลาง  
   2  หมายถึง น้อย  
   1  หมายถึง น้อยที่สุด 
  จากนั้นน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปหาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC: Index of Item Object Congruence) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามของประเมินแบบสอบถาม และก าหนดค่า 
IOC ขอบค าถามแต่ละข้อต้องมีค่า 0.50 ขึ้นไป (สุรพงษ์ คงสัตย์ และธีรชาติ ธรรมวงศ์, 2558)  
  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ทุกข้อค าถามมีค่าความตรงเชิงเนื้อหามากกว่า 0.50 
โดยมีการปรับแก้ข้อค าถามเป็นบางข้อตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  น าแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อน ามาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Alpha Coefficient)  
แบบครอนบัค (Cronbach Alpha) ก าหนดให้แบบสอบถามทั้งฉบับต้องมีความเชื่อมั่นไม่น้ อยกว่า 0.85  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มี
ความเชื่อมั่นสูงมาก  
 2) แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ส าหรับใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน เพื่อได้ค าตอบที่ครอบคลุมทุกประเด็นค าถาม  
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้เป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่
จังหวัดพัทลุง จ านวน 300 คน จากทั้งหมด 11 อ าเภอ ได้แก่  
  - อ าเภอเมืองพัทลุง  - อ าเภอควนขนุน  
  - อ าเภอเขาชัยสน  - อ าเภอปากพะยูน  
  - อ าเภอกงหรา  - อ าเภอตะโหมด  
  - อ าเภอป่าบอน  - อ าเภอศรีบรรพต  
  - อ าเภอบางแก้ว  - อ าเภอป่าพะยอม  
  - อ าเภอศรีนครินทร์  
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนและชุมชนที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน จ านวน 12 คน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 คน เจ้าหน้าที่
ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง จ านวน 3 คน รวมจ านวน 20 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  
  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์รายบุคคล  
ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ด าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนการบันทึกเสียงหากได้รับอนุญาต  
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลีย่ 
ไว้ดังนี้ 
  ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.51 – 5.00 = มากที่สุด 
  ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.51 – 4.50 = มาก     
  ค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.51 – 3.50 = ปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่เท่ากับ 1.51 – 2.50 = น้อย  
  ค่าเฉลีย่เท่ากับ 1.00 – 1.50 = น้อยมาก  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยน ามาเรียบเรียง และน ามา
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) สรุปความตามประเด็นที่ศึกษา 
 
3.  ผลการวิจัย 
 3.1  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพัทลุง 
  ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56 และ
เพศชาย ร้อยละ 44.00 มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16.00 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 37.33 และ
ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.67 ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 26–35 ร้อยละ 32.00 รองลงมา มีอายุระหว่าง 
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16–25 ปี ร้อยละ 25.00 มี สถานภาพโสด ร้อยละ 40.33 สถานภาพสมรส ร้อยละ 33.67 และสถานภาพ
หม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 26.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีบุตร ร้อยละ 59.66 ประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน ร้อยละ 38.00 รองลงมารับราชการร้อยละ 32.33 โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 20,001–30,000 บาท  
ร้อยละ 39.33 รองลงมา 10,001–20,000 ร้อยละ 37.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาพัทลุงเป็น
ครั้งแรก ร้อยละ 65.33 และ 2-3 ครั้ง ร้อยละ 21.33  
  ผลการการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
พัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน ร้อยละ 70.66 รองลงมาเพื่อความสนุกสนาน ร้อยละ 13.66 
โดยลักษณะการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ร้อยละ 64.66 ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวจะ
เดินทางด้วยตนเอง ร่วมกับครอบครัว/คู่สมรส/ญาติ ร้อยละ 49.00 และกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 32.67 โดยเลือก
แหล่งท่องเที่ยวในการเดินทางตามความสนใจ ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้ไปกับค่าเดินทาง ร้อยละ  35.67 
รองลงมา คือ ค่าอาหาร/ของกิน ร้อยละ 30.70 และเลือกเดินทางในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุด ร้อยละ 
62.00 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลา 1-2 วัน ร้อยละ 62.66 และ 3-4 วัน ร้อยละ 20.33 

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดนกัท่องเที่ยว (7Ps) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเหน็
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.76, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากร (�̅�=4.06, S.D.=0.81) รองลงมา คือ ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ (�̅�=3.84, S.D.=0.67) ด้านกระบวนการ (�̅� = 3.77, S.D.=0.61) ด้านสถานที่
ท าเลที่ตั้ง (�̅�=3.72, S.D.=0.82) ด้านราคา (�̅�=3.70, S.D.=.63) ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�=3.70, S.D.=0.63) และ
ด้ า นการส่ ง เ สริ ม กา รตลาด  ( �̅�=3 .42, S.D. =0.75)  ต ามล า ดั บ  สามารถแสดงรายละ เอี ย ด 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) 
3.84 0.67 มาก 

2.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 3.70 0.63 มาก 
3.  ด้านราคา (Price) 3.70 0.82 มาก 
4.  ด้านกระบวนการ (Process) 3.77 0.61 มาก 
5.  ด้านสถานที่ท าเลที่ต้ัง (Place) 3.72 0.63 มาก 
6.  ด้านบุคลากร (People) 4.06 0.81 มาก 
7.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.42 0.75 มาก 

รวม 3.76 0.61 มาก 
 
3.2 แนวทางและแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภาคเอกชนและชุมชนที่ด าเนินการ
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน (เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง) ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยว
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีแนวทางการด าเนินงานโดยใช้การสื่อสารทางการตลาดซึ่งเป็นกระบวนการที่
ผสมผสานระหว่างกระบวนการสื่อสารและกระบวนการทางการตลาดมาบูรณาการรว่มกัน เพื่อสนับสนุนการท า
การตลาดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับนักท่องเที่ยวหรือ
กลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์และส ารวจสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
คือ ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อจัดท าแผนการสื่อสาร
การตลาดของพื้นที่ชุมชน จังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแหล่งท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งควรจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
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ของการสื่อสารในหลายรูปแบบให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ การสื่อสารทางการตลาดสามารถท าได้ด้วยการใช้ค าพูด 
รูปภาพ หรือสร้างการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดความสนใจที่
จะเลือกจังหวัดพัทลุง เป็นปลายทางเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งกระบวนการสื่อสารการตลาดถือว่ามีบทบาท
ส าคัญมาก ส าหรับการท าการตลาด และเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการเน้นเป้าหมายและวิธีการสื่อสาร 
ไปยังนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการดึงดูดให้เกิดการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  โดย
อาศัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ เช่น การโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์  แหล่ง
ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว การใช้บุคคลส าคัญหรือบุคคลที่มี
ชื่อเสียงสื่อสารภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการ
สื่อสารการตลาด ถือเป็นเป็นกิจกรรมส าคัญอันจะน าไปสู่การใช้แนวทางการส่งเสริมการตลาดรว่มกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนจังหวัด
พัทลุงของนักท่องเที่ยวเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 2) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 3) ด้านราคาและบริการ 4) ด้านกระบวนการการให้บริการ 5) ด้านสถานที่ 6) ด้านบุคลากร และ 
7) ด้านส่งเสริมการตลาด (พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์, 2546) สามารถน าเสนอรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นด้านที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากเป็น
อันดับแรก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนเจ้าของพื้นที่ควรให้ความส าคัญกับ
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการ
เดินทางเพื่อพักผ่อน และสร้างความโดดเด่น สร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งพื้นที่ชุมชน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
และความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในการบริการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน รวมถึง
การรักษาความสะอาดของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมกันพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งต่างๆ ให้มีศักยภาพ และควรศึกษาร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมด้านการ
บริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  

2)  ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในการท่องเที่ยว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติและวิถีชุมชน ที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น มีความหลากหลายและน่าสนใจ มีผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว และมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การร่วมท าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นชุมชน มีอาหารท้องถิ่นที่
น่าสนใจและรสชาติถูกปาก ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเกิด
การมีส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรอืสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงที่สามารถน าเสนอตอ่
นักท่องเที่ยวได้  

3)  ด้านราคาและบริการ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านค่ากิจกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว 
ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่ได้จ่ายไป 
ความหลากหลายของราคา ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ มีการะบุราคาที่ชัดเจน รวมถึงการระบุ
รายละเอียดต่างๆ แต่ด้านสินค้าของฝากของที่ระลึก ผู้ประกอบการหรือผู้ขายสินค้าต้องปรับการขายสินค้า
ประเภทเดียวกันไม่ให้ขายราคาแตกต่างกันมาก หรือควรมีมาตรฐานราคาในสินค้าแต่ละประเภท ผู้เกี่ยวข้อง 
จึงควรวางแนวทางส่งเสริม ด้านราคาของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดพัทลุงให้เป็น
มาตรฐานหรือราคาเดียวกัน รวมถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการทางการท่องเที่ยว ควรมีการวาง
แนวทางกรณีในอนาคต แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
อาจท าให้เกิดการขยับของราคาสินค้าและบริการต่างๆ จนอาจกระทบต่อการท่องเที่ยวได้ 

4)  ด้านกระบวนการการให้บริการ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับความสะดวกสบายในการ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ความเหมาะสมของระยะเวลาเปิดใหบ้ริการของแต่ละชุมชน มีความสะดวก
ในด้านสาธารณูปโภค เช่น พื้นที่ท ากิจกรรม ร้านจ าหน่ายสินค้า สถานที่จอดรถ ห้องน้ า นอกจากนี้  ยังให้
ความส าคัญกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนเจ้าของพื้นที่และภาคประชาชน ว่าได้มีการบริหาร
จัดการการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ระบบการบริหารจัดการ  
การควบคุมดูแลที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงควรมีแนวทางส่งเสริมด้านการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ  
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5)  ด้านสถานที่ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับความสะดวกสบาย ในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยเส้นทางการเข้าถึงจะต้องไม่ล าบากจนเกินไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถส่วนตัว 
มีแหล่งในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เช่น เส้นทาง การเดินทาง ที่ตั้ง ป้ายบอกทาง ที่นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว เพราะการมีแหล่งข้อมูลสถานที่ที่ดี จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้น 
การท่องเที่ยว รวมถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่นั้นๆ เช่น เทศกาล งานประเพณี มหกรรมการท่องเที่ยว 
ฯลฯ รวมทั้งที่พัก ร้านอาหารท้องถิ่น ทั้งนี้ แนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพควรด าเนินการควบคู่กัน คือ ช่องทาง
สังคมออนไลน์ (Online) และช่องทางออฟไลน์ (Offline)  

6)  ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ กิริยามารยาท 
ที่เหมาะสม ผู้ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดูแลเอาใจใส่ เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ซึ่งการ
ต้อนรับและการบริการอย่างเป็นมิตรนั้น สามารถสร้างความพึงพอใจ และประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึง
การให้ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ผู้ให้บริการก็จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านพื้นที่แหล่งชุมชนเป็นอย่างดี   
ซึ่งบุคลากรในพื้นที่ชุมชนที่ท าหน้าที่ให้บริการแหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะมีองค์ความรู้ตรงสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการที่ต้องการ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีแนวทางส่งเสริมทางด้านการพัฒนาบุคลากรใน
พื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการบริการพื้นที่ชุมชน รวมถึงรองรับการเติบโตทางการท่องเทีย่วของจังหวัด
พัทลุง 

7)  ด้านส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับสื่อต่างๆ และการแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวชุมชน การจัดกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีเพื่อเป็นการกระตุ้น เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการส่งเสริมการตลาดที่เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเข้าถึงตัวบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) เช่น เว็บไซต์ Facebook, IG ฯลฯ รวมถึง
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์และการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน จัดท าเป็นเอกสารแจกฟรีในจุดบริการการท่องเที่ยว 
ตามที่พัก ร้านอาหาร ร้านของฝาก แหล่งท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรมีแนวทางส าหรับการส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักยิ่ง 

นอกจากการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) แล้ว 
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดพัทลุง เช่น การสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับการ
ท่องเที่ยวชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ (Identity) คือ การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีความโดดเด่นเปน็
ที่จดจ าและมีการกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้น การใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อสื่อสารแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่
นักท่องเที่ยว และเป็นการขับเคลื่อนให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีคุณภาพ และรักษาความเป็น
ธรรมชาติของพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือกเป็นปลายทางเพื่อเดินทางท่องเที่ยว  

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล  
 4.1 สรุปและอภิปรายผล 
  การศึกษาเรื่อง แนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้    
  นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน  
ส่วนใหญ่เดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะและเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว/คู่สมรส/ญาติหรือกลุ่มเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับ นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลาน้อย (2560) 
พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการเดินทางมากับครอบครัวและคู่สมรส โดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวในการ
เดินทางตามความสนใจ ซึ่งค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ใช้ไปกับค่าเดินทาง เช่น ค่าน้ ามัน และ
ค่าอาหาร/ของกิน โดยช่วงเวลาที่เลือกเดินทางจะเป็นช่วงวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุด มีระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวอยู่ 1-2 วัน สอดคล้องกับกรวรรณ สังขวร และศันสนีย์ กระจ่างโจม (2557) พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว ค้นหาข้อมูล
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แหล่งท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์และคนรู้จัก เดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว และบางส่วนมากับคู่สมรส นิยม
พักโรงแรมและรีสอร์ท ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ และชื่นชมธรรมชาติของ
ภาคเหนือ 
 ส าหรับแนวทางการสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ควรมี 
แนวทางการด าเนินงานโดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ได้มีการสร้างการสื่อสาร ให้รับรู้ร่วมกัน
เพื่อสร้างชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเป็นปลายทางของการเดินทาง พักผ่อนอย่างมี
คุณภาพ โดยมีการใช้กระบวนการที่ผสมผสานระหว่างกระบวนการสื่อสาร และกระบวนการทางการตลาดโดย
ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ 1) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 2) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 3) ด้านราคาและบริการ 4) ด้านกระบวนการการให้บริการ 5) ด้านสถานที่ 6) ด้านบุคลากร และ 
7) ด้านส่งเสริมการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  
ซึ่ง ศิวธิดา ภูมิวรมุน และคณะ (2562) พบว่า แนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว สามารถก าหนด
แนวทางการส่งเสริมการตลาดโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม รวมถึงควรมีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันวางแผน
ด าเนินการทางการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้เกิดความเข้มแข็ง  ท าการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis คือ ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อจัดท า
แผนการสื่อสารการตลาดของพื้นที่ชุมชน จังหวัดพัทลุง และควรมีการสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนในจังหวัด
พัทลุงให้มีความโดดเด่นที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และบริบทของศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งแนวทางที่
จะท าให้นักท่องเที่ยวรู้จัก รับรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ 
สอดคล้องกับทวีพร นาคา และคณะ (2560) พบว่า การสื่อสารการตลาดที่เหมาะเพื่อใช้ในการแข่งขันของการ
ท่องเที่ยวในเขตภาคใต้ตอนบน โดยผ่านกระบวนทัศน์ที่มีชื่อว่า “NICE” ประกอบด้วย 1) Network หมายถึง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในเขตภาคใต้ตอนบนมีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อ
ร่วมกันวางแผนด าเนินการทางการท่องเที่ยว 2) Identity หมายถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
ผู้ประกอบการควรมีการสร้างอัตลักษณ์ของจั งหวัดที่มีความโดดเด่นที่ชัดเจนของจังหวัด และ 3) 
Communication Integration หมายถึง การน าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทั้ง 3 ประเภทมาใช้ในเขตภาคใต้
ตอนบน 4) Equity หมายถึง การมุ่งเน้นให้แหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนบนเป็นผู้น าทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพและด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ควรมีการสื่อสารที่
ผ่านสื่ออย่างน้อย 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) สื่อมวลชน ประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
คู่มือการท่องเที่ยว และแผ่นพับ เป็นต้น 2) สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย เว็บไซต์ต่างๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(Facebook Fanpage) บล็อกเกอร์ (Blogger) ยูทูป (YouTube) ไลน์ (Line) และ อินสตาแกรม (Instagram) 
เป็นต้น และ 3) สื่อบุคคล ประกอบด้วย การสื่อสารแบบปากต่อปาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด
ประสบการณ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ หน่วยบริการวิชาการ วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม (2557) พบว่า การใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลในรูปแบบปากต่อปาก (Word of 
Mouth) นับว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากสื่อบุคคลจะสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับ
สารได้เป็นอย่างมาก การกล่าวถึงเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวโดยสมาชิกในชุมชน หรือบุคคลในพื้นที่จะ
สามารถให้ข้อมูลที่แท้จริงและน่าเชื่อถือได้มากที่สุด 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ควรมี 
การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร และสื่อต่างๆ เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการการสื่อสาร
การตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว และคอยปรับปรุงสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย และข้อมูล 
เป็นปัจจุบัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และเลือกเป็นปลายทางเพื่อเดินทางท่องเที่ยว 
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก าลังเติบโต และคาดการณ์น่ามีแนวโน้ม
ขยายตัวขึ้นตามล าดับ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม  
ด้านสินค้าและบริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยว 
ด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐ 
หน่วยงานท้องถิ่น เอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างพื้นที่จังหวัดพัทลุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
มีความสมดุล และเกิดความยั่งยืน 
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