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บทคดัย่อ 

 ปจัจุบนัการท่องเทีย่วเป็นธุรกจิหลกัทีส่รา้งรายไดเ้ขา้สู่ประเทศ นโยบายจากทางภาครฐัจงึมกีารส่งเสรมิดา้น

การท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงจงัหวดัพทัลุง ซึ่งเป็นจงัหวดัเล็กๆในเขตภาคใต้ตอนล่างกม็ีการเติบโตของธุรกจิการ

ท่องเทีย่วทีเ่พิม่สงูขึน้เช่นกนั แต่ทัง้นี้แหล่งท่องเทีย่วทีเ่คยไดร้บัความนิยมในอดตีอย่างชุมชนทะเลสาบล าป า กลบัไม่

ค่อยไดร้บัความสนใจมากนกัจากนกัท่องเทีย่ว ดว้ยเหตุนี้งานวจิยัครัง้นี้จงึต้องการน าเอากลยุทธก์ารตลาด 4.0 มาเป็น

แนวทางพฒันาจดัการการท่องเทีย่วในพืน้ทีชุ่มชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ใหเ้ตบิโตและยัง่ยนื การวจิยัครัง้นี้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บรกิารการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง (2) ศกึษาความคดิเหน็นักท่องเทีย่วเกีย่วกบัประสบการณ์การใช้บรกิาร ดา้นการท่องเที่ยว ในพืน้ที่

ชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง (3) ศกึษาขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการท่องเทีย่ว โดยภาพรวมของ

ชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง (4) ศกึษาการรบัรู ้ดา้นการใหบ้รกิารการท่องเที่ยวของชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง ตามแนวทางกลยุทธก์ารตลาด 4.0 ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่รบัทราบขอ้มูลการ

ท่องเที่ยว จากเพื่อนหรอืคนใกล้ชดิ และสถานทีท่ี่ได้รบัความสนใจเป็นพเิศษ คอื หาดแสนสุขล าป า เหตุผลหลกัของ

การเลอืกตดัสนิใจมาท่องเทีย่วเนื่องจากมธีรรมชาติทีส่วยงาม และเป็นจุดเด่นทีค่วรจะบอกต่อให้ผูอ้ื่นไดร้บัทราบ แต่

ทัง้นี้กม็จีุดทีค่วรปรบัปรุงคอืมกีารสง่เสรมิการท่องเทีย่วในโลกออนไลน์น้อยเกนิไป ในสว่นของศกัยภาพการจดัการการ

ท่องเทีย่วในปจัจุบนัตามแนวทางกลยุทธก์ารตลาด 4.0 ทัง้ 5 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ (1)ดา้นการท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นทีรู่จ้กั 

(2) ด้านการท าให้แหล่งท่องเทีย่วเป็นทีช่ื่นชอบ (3) ดา้นการท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วสามารถสอบถามขอ้มูลได้ง่าย (4) 

ดา้นการท าใหน้กัท่องเทีย่วตดัสนิใจมาเทีย่ว และ (5) ดา้นการท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วง่ายต่อการบอกต่อแก่บุคคลอื่น  ทุก

ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 

ค าส าคญั : การตลาด 4.0, การจดัการการท่องเทีย่ว, ชุมชนทะเลสาบล าป า 

ABSTRACT 

Tourism Business now becomes the major source of income in Thailand, which the government 

policies have been supporting tourism management in Thailand, including Phatthalung province. Phatthalung 

is small province located in Southern part of Thailand, where the tourism management has been developing. 

However, Lumpum Lake, that used to be one of the most attractive places in Phatthalung, becomes less 



attractive to many tourists. Hence, this paper applies the marketing strategy 4.0 to sustainably develop in 

tourism management of Lumpum Lake in Phatthalung. This study aims (1) to investigate the behavior of 

tourist in Lumpum Lake, (2) to study the tourist’s opinions toward tourism services experienced in Lumpum 

Lake, (3) to study the recommendations for sustainable development in Lumpum Lake, and (4) to study the 

tourist’s perception toward marketing strategy 4.0 applied for sustainable development in tourism 

management in Lumpum Lake, Phatthalung. The results suggest that most questionnaire respondents 

receive the information about this attractive place from friends or intimates, which the most attractive place is 

Lumpum Lake among other places within the local community area in Lumpum. And the reason why tourists 

choose this place is because of its beautiful nature that is the strength of Lumpum to further recommend to 

other tourists. However, as a weakness, there is less campaign promoting tourism in online media. Besides, 

according to marketing strategy 4.0, 5 aspects of capability of tourism management has been investigated; 

(1) the awareness of attractive place among tourists, (2) how the attractive place becomes impressive among 

tourists, (3) information accessibility of attractive place among tourists, (4) how to attract tourists to make a 

decision to travel, and (5) the willingness of the tourists to recommend the attractive place to others. The 

result suggests that all 5 aspects are at moderate level.  

Keywords: Marketing strategy 4.0, Tourism management, Lumpum Lake 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ชุมชนทะเลสาบล าป าเป็นชมุชนเก่าแก่แหง่หน่ึงของจงัหวดัพทลุงทีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงาม มพีืน้ทีต่ดิต่อกบั

ทะเลสาบสงขลา ในอดตีเคยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมของคนในพืน้ทีแ่ละจงัหวดัใกลเ้คยีง แมว้่าปจัจุบนั

การท่องเทีย่วของจงัหวดัพทัลุงจะมกีารเตบิโตเพิม่สงูขึน้ เนื่องจากนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐัทีค่อย

สนบัสนุน แต่อย่างไรกต็ามสถานทีท่่องเทีย่วดัง้เดมิอย่างชมุชนทะเลสาบล าป า กลบัไม่ไดร้บัความนิยมเท่าทีค่วร และ

เพื่อเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิระบบการจดัการการท่องเทีย่วทีท่นัยคุทนัสมยั ผูจ้วิยัจงึอยากทบทวนและน าเอากลยุทธ์

การตลาด 4.0 มาเสนอแนะ และปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัแหล่งท่องเทีย่ว เพื่อใหก้ารท่องเทีย่วในชุมชนทะเลสาบล าป าเตบิโต

และยัง่ยนืต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว ทีม่าใชบ้รกิารการท่องเทีย่ว ในพืน้ทีช่มุชนทะเลสาบล าป า จงัหวดั

พทัลุง 

2. เพื่อศกึษาความคดิเหน็นกัท่องเทีย่วเกีย่วกบัประสบการณ์การใชบ้รกิาร ดา้นการท่องเทีย่ว ในพืน้ทีช่มุชน

ทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง 

3. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงและพฒันาการท่องเทีย่ว โดยภาพรวมของชมุชนทะเลสาบลล าป า 

จงัหวดัพทัลุง 



4. เพื่อศกึษาการรบัรู ้ดา้นการใหบ้รกิารการท่องเทีย่วของชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ตามแนวทางกล

ยุทธก์ารตลาด 4.0 

สมมติฐานการวิจยั 

1. หากชมุชนปรบัเปลีย่นรปูแบบการท่องเทีย่วมาเป็นรปูแบบใหมจ่ะท าใหน้กัท่องเทีย่ว พงึพอใจและมา

ท่องเทีย่วในพืน้ทีช่มุชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง เพิม่มากขึน้ 

2. การจดัการปูแบบการท่องเทีย่วแบบใหม่ จะท าใหร้ายไดจ้ากการท่องเทีย่วของชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดั

พทัลุงเพิม่สงูขึน้ 

3. การเลอืกใชก้ลยุทธก์ารตลาด 4.0 สง่ผลใหก้ารท่องเทีย่วในพืน้ทีชุ่มชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุงเตบิโต

และยัง่ยนืได ้

ขอบเขตการวิจยั 

 วจิยัฉบบัน้ีเป็นรายงานเชงิปรมิาณ ศกึษาถงึรปูแบบการจดัการการท่องเทีย่วของพืน้ทีช่มุชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง พรอ้มกบัเสนอการใชก้ลยุทธก์ารตลาด 4.0 มาพฒันาดา้นการท่องเทีย่วของชมุชน ใหม้กีารจดัการทีด่ ี

และเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยขอบเขตของกลุ่มประชากรทีใ่ชศ้กึษาในครัง้นี้คอืกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีเ่คยมาท่องเทีย่วในพืน้ที่

ชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง จ านวน 400 คน ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืน ธนัวาคม 2561 ถงึ 

มกราคม 2562 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. งานวจิยัชิน้น้ีสามารถอธบิายความตอ้งการและการคาดหวงัจากนกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารการท่องเทีย่วใน

พืน้ทีช่มุชนทะเลสาบล าป า จ.พทัลุง 

2. ผูป้ระกอบการธุรกจิการท่องเทีย่วในจงัหวดัพทัลุงสามารถใชผ้ลงานวจิยัเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการการ

ท่องเทีย่วภายใตก้ลยุทธก์ารตลาด 4.0 ได ้

3. การท่องเทีย่วในพืน้ทีช่มุชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุงสามารถเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืและมัน่คงไดใ้นอนาคต 

4. ประชาชนในจงัหวดัพทัลุง มรีายไดจ้ากการพฒันาการท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ ท าใหคุ้ณภาพชวีติของประชาชน

เพิม่สงูขึน้ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาครัง้นี้  ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัการตลาด 4.0 

 การตลาด 4.0 เป็นวธิกีารท าตลาด แบบ online และแบบ offline ทีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัและลูกคา้

เขา้ดว้ยกนั โดยใช้การเชื่อมต่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการสร้างความสมัพนัธท์ีแ่ขง็แกร่งกบัลูกคา้ เพื่อสรา้งแบรนด ์โดย

เป็นการก าหนดนิยามใหม่ใหก้บัการตลาด ซึง่การตลาด Digital และการตลาดแบบ Traditional จะสามารถด าเนินการ



ควบคู่กนัไปในการตลาด 4.0 โดยมเีป้าหมายเพื่อชนะใจลูกคา้ "แก่นแทข้องการตลาด 4.0 คอืการเขา้ใจถงึการเปลีย่น

บทบาทของการตลาดแบบดัง้เดมิ ร่วมกบัการตลาดดจิทิลัในการสรา้งการมสีว่นร่วมกบัลกูคา้" (ฟิลปิ คอตเลอร,์ 2560) 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วขอ้งกบัหลกัการตลาด 5A 

 5A คอื กลยุทธก์ารตลาดทีถู่กกล่าวถงึโดย Phillip Kotler ปรมาจารยด์า้นมารเ์กต็ติง้ ซีง่ประกอบไปดว้ย 

1. รูจ้กัสนิคา้ (Aware)  

2. ชื่นชอบสนิคา้ (Appeal)  

3. ถามต่อเกีย่วกบัตวัสนิคา้ (Ask)  

4. ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ (Act)  

5. แนะน าสนิคา้ใหแ้ก่ผูอ้ื่น (Advocate)  

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สุประภา สมนักพงษ์ (2560)  “แนวโน้มและตลาดการท่องเทีย่ว 4.0 ประเทศไทย” เป็นการศกึษาเกีย่วกบั

การตลาดและธุรกจิดา้นการท่องเทีย่วของประเทศไทยดา้นการปรบัตวัเขา้สูก่ารลาดท่องเทีย่ว 4.0 (Tourism Marketing 

4.0) ทีม่แีนวคดิในดา้นเทคโนโลย ีนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่หลกัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12  ทีเ่น้นในเรื่องการน านวตักรรม เทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว

ใหม้คีุณภาพและยัง่ยนื 

 วรรณี งามขจรกุลกจิ (2559) “การเขา้ใจและเขา้ถึงผู้บรโิภคยุค 4.0 เพื่อความส าเรจ็ของแบรนด์” เป็น

บทความทีเ่สนอในงานประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิมหาวทิยาลยัศรปีทุม ทีอ่ธบิายลกัษณะผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป จากแนวคดิการตลาดยุค 1.0, ยุค 2.0 และยุค 3.0 ว่าจากการเป็นฝ่ายรบัขอ้เสนอสนิคา้และบรกิารจากผูผ้ลติ หรอื

เรยีกว่า “Passive Consumer” โดยผูบ้รโิภคในยุค 4.0 นี้จะเป็นผูเ้สนอความคดิและความตอ้งการของตวัเองในลกัษณะ

ของ Prosumer ทีเ่ป็นฝ่ายรุก หรอืเรยีกว่า “Active Prosumer” โดยผูบ้รโิภคจะมสี่วนร่วมในการสรา้งผลติภณัฑห์รอื

บรกิารทีต่นเองต้องการด้วย ดังนัน้การตลาดในยุค 4.0 ที่ควรปรบัตวัคอืการสรา้งปฏสิมัพนัธ์และการร่วมสร้าง (Co-

Creation) ร่วมกบักลุ่มลกูคา้ เพื่อการสรา้งความส าเรจ็ใหเ้กดิขึน้กบัแบรนด์ 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้คือ นักท่องเที่ยวที่เคยมาใช้บรกิารกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ในพื้นที ่

จงัหวดัพทัลุง จ านวน 400 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างตามจุดมุ่งหมาย คอืคดัเลอืกมาเฉพาะนักท่องเทีย่วทีเ่คยมาใช้

บรกิารการท่องเที่ยวในจงัหวดัพทัลุงเท่านัน้ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 

(questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยใชค้ าถามปลายปิด (close question) ในการเกบ็



รวบรวมขอ้มูล และใชค้ าถามปลายเปิด (Open question)ในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  โดยจดัล าดบัเนื้อหาของ

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบั

การศกึษา อาชพี ระดบัรายได ้ มจี านวน 6 ขอ้ 

 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบั ประสบการณ์ การท่องเทีย่วในพืน้ทีชุ่มชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ซึง่

เป็นกระบวนการก่อนที่จะน าเอากลยุทธ์การตลาด 4.0 มาใช้ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยว ได้แก่ การรู้จกัสถานที่

ท่องเที่ยวก่อนการเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเคยมาใช้บรกิาร เหตุผลของการตดัสนิใจมาท่องเที่ยว 

จุดเด่นของสถานทีท่่องเทีย่ว และจุดทีค่วรปรบัปรุง โดยลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ใหเ้ลอืกตอบตามความเป็นจรงิ 

 ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการน าเอาทฤษฎหีลกัการตลาด 5A มาปรบัใช ้เพื่อส่งผลต่อการตดัสนิใจมา

ท่องเที่ยว ที่ชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้น้ีเพื่อเสนอแนะวธิกีารพฒันาการท่องเทีย่ว 

ของชุมชนใหเ้ตบิโตและยัง่ยนื โดยใช ้Likert Scale กล่าวถงึหลกัการตลาด 5A ดา้นต่างๆ 

สว่นที ่4 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ ทีน่กัท่องเทีย่วคดิว่าชมุชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ควรปรบัปรุงและ

พฒันาการท่องเทีย่วดา้นต่างๆ 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ขอ้มูลของงานวจิยัฉบบันี้ ถูกรวบรวมจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 400 ชุด โดยผูท้ าการประเมนิคอื

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยมปีระสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง มาก่อน ซึ่งขอ้จ ากดัของ

แบบสอบถามนี้คอืเป็นการตอบค าถามออนไลน์ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะไดจ้งึเป็นเพยีงขอ้มลูจากนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้ถงึสือ่ออนไลน์

ไดเ้ท่านัน้ ท าใหไ้ม่สามารถอา้งองิถงึกลุ่มนกัท่องเทีย่วทัง้หมด 

ผลการศึกษาและวิเคราะหข้์อมลู 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ พบว่า นกัท่องเทีย่ว สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 252 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.00 สว่นเพศชาย จ านวน 148 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 

อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.00 รองลงมาคอื มอีายุระหว่าง 

31-40 ปี จ านวน 129 คน คดิเป็นร้อยละ 32.25 อายุระหว่าง 41 -50 ปี จ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 11.00 อายุ

ระหว่าง 51 ปีขึน้ไป จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50 และอายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 

สถานภาพ พบว่า สว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.25 รองลงมาคอื สถานภาพสมรส 

จ านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.25 และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.50   



ระดบัการศกึษา  พบว่า สว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 260 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.00 รองลงมาคอื 

มกีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.00 ระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 7.50 ระดบัประกาศนียบตัร/อนุปรญิญา จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 และระดบัต ่ากว่ามธัยมศกึษา จ านวน 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00   

อาชพี พบว่า สว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 รองลงมาคอื มอีาชพี

รบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 16.25 

นกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 รบัจา้งทัว่ไป จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 และแม่บา้น/

พ่อบา้น จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00   

ระดบัรายไดต่้อเดอืน พบว่า ส่วนใหญ่มรีะดบัรายไดต่้อเดอืน 40,001 บาท ขึน้ไป จ านวน  87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

21.75 รองลงมาคอื มรีะดบัรายไดต่้อเดอืน 15,001-20,000 บาท จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ  14.50  ระดบัรายได้

ต่อเดือน 20,001-25,000  บาท จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 13.50 ระดบัรายได้ต่อเดอืน 30 ,001-40,000 บาท 

จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.00 ระดบัรายไดต่้อเดอืน 25,001-30,000 บาท จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 

ระดบัรายไดต่้อเดอืน 10,001-15,000 บาท จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ระดบัรายไดต่้อเดอืน 5 ,000-10,000 

บาท จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 และระดบัรายไดต่้อเดอืน ต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

7.25 

2. ผลการศึกษาประสบการณ์ การท่องเท่ียวในพืน้ท่ีชุมชนทะเลสาบล าป า จ.พทัลุง 

ด้านแหล่งขอ้มูลในการรู้จกัชุมชนทะเลสาบล าป า พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัชุมชน

ทะเลสาบล าป าจากเพื่อน/คนใกลช้ดิ จ านวน 304 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.00 รองลงมาคอื จากอนิเตอรเ์น็ต จ านวน 168 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 หนงัสอื/นิตยสาร จ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 งานนิทรรศการท่องเทีย่ว จ านวน 49 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25  โทรทศัน์/วทิยุ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 แหล่งอื่นๆ จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 7.75 และไม่ทราบมาก่อน จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75     

ดา้นการใหค้วามสนใจต่อสถานทีท่่องเทีย่ว พบว่า ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกบัหาดแสนสุขล าป า จ านวน 374 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.50 รองลงมาคอื วงัเก่า จ านวน 220 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.00 วดัวงั จ านวน 207 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 51.75 วงัใหม่ จ านวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.75 ล าป ารสีอรท์ จ านวน 200 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 และ

สถานทีอ่ื่นๆ จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50      

ดา้นเหตุผลทีต่ดัสนิใจมาท่องเทีย่วทีชุ่มชนทะเลสาบล าป า พบว่า ส่วนใหญ่มเีหตุผลทีต่ดัสนิใจมาท่องเทีย่วที่

ชุมชนทะเลสาบล าป าเพราะธรรมชาตสิวยงาม จ านวน 287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.75 รองลงมาคอื การเดนิทางสะดวก 

จ านวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.00 ราคาเหมาะสม จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 วฒันธรรมน่าสนใจ/ดงึดูด 

จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.00 ทีพ่กัสะดวกสบาย จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 มกีารกล่าวถึงในโลก

ออนไลน์ จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 และเหตุผลอื่นๆ จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00  



ดา้นจุดเด่นของแหล่งท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป าทีอ่ยากใหผู้อ้ื่นทราบ พบว่า ส่วนใหญ่จุดเด่นของแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนทะเลสาบล าป าที่อยากให้ผู้อื่นทราบ คอื ธรรมชาติสวยงาม จ านวน 302 คน คดิเป็นร้อยละ 75.50 

รองลงมาคอื การเดนิทางสะดวก จ านวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.75 วฒันธรรมน่าสนใจ/ดงึดูด จ านวน 132 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 33.00  ราคาเหมาะสม จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.50 ทีพ่กัสะดวกสบาย จ านวน 81 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 20.25  มกีารกล่าวถงึในโลกออนไลน์ จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 และแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ จ านวน 5 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25  

ดา้นจุดทีค่วรปรบัปรุงดา้นการท่องเทีย่วในพืน้ทีชุ่มชนทะเลสาบล าป า พบว่า ส่วนใหญ่จุดทีค่วรปรบัปรุงดา้น

การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทะเลสาบล าป า คอื มกีารส่งเสรมิในโลกออนไลน์น้อย จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 

58.50  รองลงมาคอื ธรรมชาตทิรุดโทรม จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50  ทีพ่กัไม่สะดวกสบาย จ านวน 98 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 24.00  วฒันธรรมไม่มจีุดเด่นใหส้นใจ จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 ราคาไม่เหมาะสม จ านวน 

48 คน คดิเป็นรอ้ยละ  12.00 การเดนิทางยากล าบาก จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25  และอื่นๆ จ านวน 20 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 5.00   

3. ผลการศึกษาระดบัความคิดเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง 

ดา้นการรูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่ว 

นักท่องเที่ยว มรีะดบัความคิดเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเที่ยวชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง ดา้นการรูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่ว โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.01, S.D.= 1.07) เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเทีย่ว มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบ

ล าป า จงัหวดัพทัลุง ดา้นการรูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่ว อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ 1. มกีารประชาสมัพนัธแ์หล่ง

ท่องเทีย่วผ่านโลกออนไลน์ เช่น Facebook , Twister, LINE  (X = 3.12, S.D.= 1.02) 2. มกีารประชาสมัพนัธผ์่านการ

จดังาน ณ แหล่งท่องเทีย่ว เช่น งานดนตร ีงานประกวดต่างๆ (X = 3.09, S.D.= 1.01) 3. มกีารจดัใหม้ตีวัแทนดารา/

นกัแสดง มาช่วยประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่ว (X = 2.83, S.D.= 1.17) ตามล าดบั 

ดา้นการใหค้วามสนใจต่อสถานทีท่่องเทีย่ว 

นักท่องเที่ยว มรีะดบัความคิดเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเที่ยวชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง ดา้นการใหค้วามสนใจต่อสถานทีท่่องเทีย่ว โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.17, S.D.= 0.99) 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเที่ยว มีระดบัความคดิเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเที่ยว

ชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ดา้นการใหค้วามสนใจต่อสถานทีท่่องเทีย่ว อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ 1. มี

การเกบ็ภาพบรรยากาศการท่องเทีย่ว ของผูท้ีม่าท่องเทีย่วน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ (X = 3.31, S.D.= 0.95) 2. การบอก

เล่าเรื่องราวความเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อโฆษณา เช่น วทิยุ โทรทศัน์ บอรด์ประชาสมัพนัธ์  (X = 3.14, 

S.D.= 0.98) 3. มกีารจดัการประกวดภาพถ่าย และเรยีงความ ในหวัขอ้การท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป า เพื่อบอก

เล่าความประทบัใจไปกบับุคคลอื่นรบัรู ้(X = 3.05, S.D.= 1.03) ตามล าดบั 



ดา้นการสอบถามขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่ว 

นักท่องเที่ยว มรีะดบัความคิดเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเที่ยวชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง ดา้นการสอบถามขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่ว โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.05, S.D.= 1.07) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเทีย่ว มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเทีย่วชุมชน

ทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ดา้นการสอบถามขอ้มูลแหล่งท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ 1. มกีารออก

หน่วยประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วตามงานมหกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ (X = 3.14, S.D.= 1.01) 2. มหีน่วยงาน 

Customer Service คอยใหค้ าแนะน าแก่ผูท้ีส่นใจ (X = 3.01, S.D.= 1.08) 3. มเีจา้หน้าทีข่องชุมชนคอยตอบค าถาม

ใหก้บันกัท่องเทีย่วในโลกออนไลน์ 24 ชัว่โมง (X = 2.99, S.D.= 1.11) ตามล าดบั 

ดา้นการตดัสนิใจมาท่องเทีย่ว 

นักท่องเที่ยว มรีะดบัความคิดเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเที่ยวชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง ดา้นการตดัสนิใจมาท่องเทีย่ว โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.18, S.D.= 1.00) เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า นักท่องเทีย่ว มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบ

ล าป า จงัหวดัพทัลุง ดา้นการตดัสนิใจมาท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ 1. มกีารจดัระบบการจองทีพ่กั 

อาหารและกจิกรรมผ่านอนิเตอรเ์น็ต (X = 3.28, S.D.= 0.96) 2. มกีารผกูบญัชกีารช าระสนิคา้ค่าทีพ่กัและอาหาร ผ่าน

บรกิาร Internet Banking และ QR code  (X = 3.20, S.D.= 1.00) 3. มโีปรโมชัน่การผ่อนช าระค่าสนิคา้ พีพ่กั และ

บรกิารผ่านบตัรเครดติ (X = 3.05, S.D.= 1.04) ตามล าดบั 

ดา้นการบอกต่อขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วแก่คนอื่น 

นักท่องเที่ยว มรีะดบัความคิดเห็นต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเที่ยวชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง ดา้นการบอกต่อขอ้มูลแหล่งท่องเทีย่วแก่คนอื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.24, S.D.= 

1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว มีระดบัความคิดเห็นต่อการพฒันาศักยภาพการจดัการการ

ท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ดา้นการรูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่ว อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่  1. มี

ขอ้มลูจาก Admin Page /Blocker บอกเล่าความประทบัใจของแหล่งท่องเทีย่วแลว้เผยแพร่เป็นสาธารณะ (X = 3.34, 

S.D.= 0.97) 2. มกีารสรา้งสญัลกัษณ์ในรปูแบบต่างๆของแหล่งท่องเทีย่วใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ถงึและบอกต่อได้ (X = 

3.30, S.D.= 1.02) 3. มสี่วนลดค่าใชจ้่ายใหน้ักท่องเทีย่ว กรณีแนะน าบุคคลอื่นมาใชบ้รกิาร (X = 3.09, S.D.= 1.04) 

ตามล าดบั 

4. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะส าหรบัพฒันาและปรบัปรงุชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง 

นกัท่องเทีย่วมขีอ้เสนอแนะส าหรบัพฒันาและปรบัปรุงชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง ดงันี้ 

- ควรมกีารสง่เสรมิดา้นสือ่ประชาสมัพนัธ ์หรอืกจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วใหม้ากกว่านี้ 

- ควรมกีารประชาสมัพนัธท์างสือ่ ออนไลน์ และโทรทศัน์ใหม้ากขึน้เพื่อเป็นการสรา้งชื่อเสยีงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้  



- จดัท าป้ายบอกทางทีช่ดัเจนและสรา้งเสน้ทางการท่องเทีย่วใหเ้ชื่อมต่อกนัเพื่อจะไดเ้ดนิทางไดส้ะดวกและเพิ่มน ้าหนัก

แรงจงูใจในการเดนิทาง 

- ควรดแูลความสะอาดของพืน้ที ่หอ้งน ้า ราคาอาหาร ทีจ่อดรถสะดวก 

- ธรรมชาตถิูกท าลายไปควรฟ้ืนฟูใหม่เพื่อดงึดดูจุดสนใจแก่นกัท่องเทีย่ว 

- ปรบัปรุงภูมทิศัน์รมิทะเลสาบ 

- การมสีว่นร่วมของคนในชุมชนในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว 

- ปรบัปรุงธรรมชาต ิรา้นอาหาร ทีพ่กัใหส้ะดวกสบาย สรา้งจุดขาย 

สรปุผลการวิจยั 
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 63.00 มอีายุระหว่าง 20-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 43.00 

ซึง่มสีถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 62.25 ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 65.00 โดยมอีาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 และสว่นใหญ่มรีะดบัรายไดต่้อเดอืน 40,001 บาท ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 

21.75  

ประสบการณ์ การท่องเทีย่วในพืน้ทีชุ่มชนทะเลสาบล าป า จ.พทัลุง 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัชุมชนทะเลสาบล าป าจากเพื่อน/คนใกล้ชดิ คดิเป็นร้อยละ 

76.00 ให้ความสนใจกบัหาดแสนสุขล าป า คดิเป็นร้อยละ 93.50 ซึ่งเหตุผลทีต่ดัสนิใจมาท่องเทีย่วที่ชุมชนทะเลสาบ

ล าป าเพราะธรรมชาตสิวยงาม คดิเป็นรอ้ยละ 71.75 โดยส่วนใหญ่จุดเด่นของแหล่งท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป าที่

อยากใหผู้อ้ื่นทราบ คอื ธรรมชาตสิวยงาม คดิเป็นรอ้ยละ 75.50 ซึง่จุดทีค่วรปรบัปรุงดา้นการท่องเทีย่วในพืน้ทีชุ่มชน

ทะเลสาบล าป า คอื มกีารสง่เสรมิในโลกออนไลน์น้อย คดิเป็นรอ้ยละ 58.50   

ระดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง 

     นกัท่องเทีย่ว มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป า 

จงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X = 3.13) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว มรีะดบั

ความคดิเหน็ต่อการพฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป า จงัหวดัพทัลุง อยู่ในระดบัปานกลาง

ทุกดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการบอกต่อขอ้มูลแหล่งท่องเทีย่วแก่คนอื่น (X = 3.24) 2. ดา้นการตดัสนิใจมาท่องเทีย่ว (X = 

3.18) 3. ดา้นการใหค้วามสนใจต่อสถานทีท่อ่งเทีย่ว (X = 3.17) 4. ดา้นการสอบถามขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่ว (X = 3.05) 

5. ดา้นการรูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่ว (X = 3.01) ตามล าดบั 

 

 



อภิปรายผล 

จากการศกึษาเรื่อง กลยทุธก์ารตลาด 4.0 เพื่อพฒันาการจดัการการท่องเทีย่ว ในพืน้ทีชุ่มชนทะเลสาบล าป า 
จงัหวดัพทัลุง ใหเ้ตบิโตและยัง่ยนื สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

การท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นทีรู่จ้กั อนัไดแ้ก่  

- การประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลน์ อย่างเช่น Facebook, Twister, LINE  

- การประชาสมัพนัธผ์า่นการจดังาน ณ แหล่งท่องเทีย่ว เช่น งานดนตร ีงานประกวดต่างๆ 

- การจดัใหม้ตีวัแทนดารา/นกัแสดง มาชว่ยประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่ว 

ทุกดา้นของการท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นทีรู่จ้กัลว้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่ตามความเหน็ของผูว้ิจยั คดิว่า
ความสามารถในระดบันี้ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะโปรโมท ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัเพิม่ขึน้ได ้ ชมุชนควรมกีารจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์
ต่างๆ ใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ 

การท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นทีช่ื่นชอบ อนัไดแ้ก่ 

- การบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแหล่งท่องเทีย่วผ่านสือ่โฆษณาเช่น วทิยุ โทรทศัน์ บอรด์
ประชาสมัพนัธ ์

- การเกบ็ภาพบรรยากาศการทอ่งเทีย่ว ของผูท้ีม่าท่องเทีย่วน าเสนอผ่านสือ่ต่างๆ 

- การจดัการประกวดภาพถ่าย และเรยีงความ ในหวัขอ้การท่องเทีย่วชุมชนทะเลสาบล าป า เพือ่บอกเล่าความ
ประทบัใจไปกบับุคคลอื่นรบัรู ้        

ทุกดา้นของการท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นทีช่ื่นชอบลว้นอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็ว่า นกัท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่ไม่ไดรู้ส้กึว่ามกีจิกรรมใดๆทีส่ง่ผลใหแ้หล่งท่องเทีย่วเป็นทีช่ื่นชอบเป็นพเิศษ ชุมชนควรจดักจิกรรมต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อรปูแบบการใชช้วีติของนกัท่องเทีย่วในยุคปจัจบุนัใหม้ากยิง่ขึน้  

การท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วสามารถสอบถามขอ้มลูไดง้่าย อนัไดแ้ก่ 

- มเีจา้หน้าทีข่องชุมชนคอยตอบค าถามใหก้บันกัท่องเทีย่วในโลกออนไลน์ 24 ชัว่โมง 

- มกีารออกหน่วยประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วตามงานมหกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ 

- มหีน่วยงาน Customer Service คอยใหค้ าแนะน าแก่ผูท้ีส่นใจ 

 ทุกดา้นของการท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วสามารถสอบถามขอ้มลูไดง้า่ย อยู่ในระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็ว่า ใน
ปจัจบุนั แมช้มุชนจะมกีารจดัใหข้อ้มลูแก่นกัท่องเทีย่วอยูแ่ลว้ กย็งัคงไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ ชุมชนควรเพิม่
ช่องทางในการสอบถามขอ้มลูใหม้ากขึน้และง่ายต่อการเขา้ถงึ เพื่อเป็นช่องทางใหผู้ส้นใจสามรถมขีอ้มลูประกอบการ
ตดัสนิใจมาท่องเทีย่วได ้

การท าใหน้กัท่องเทีย่วตดัสนิใจมาเทีย่ว อนัไดแ้ก่ 

 - มกีารจดัระบบการจองทีพ่กั อาหารและกจิกรรมผ่านอนิเตอรเ์น็ต 



 - มกีารผกูบญัชกีารช าระสนิคา้คา่ทีพ่กัและอาหาร ผ่านบรกิาร Internet Banking และ QR code 

 - มโีปรโมชัน่การผ่อนรช าระค่าสนิคา้ พีพ่กั และบรกิารผ่านบตัรเครดติ 

 ทุกดา้นของการท านกัท่องเทีย่วสนใจมาเทีย่ว อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้หน็ว่า แมน้กัท่องเทีย่วจะรู้
ขอ้มลูการท่องเทีย่วของชมุชนอยู่แลว้ แต่กย็งัไม่มแีรงดงึดดูมากพอใหน้กัท่องเทีย่วตดัสนิใจมาเทีย่วได ้ ผูว้จิยัมคีวาม
คดิเหน็ว่าชมุชนควรเพิม่สว่นของการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ การจดัโปรโมชัน่สง่เสรมิการตลาด เพื่อดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่ว
ตดัสนิใจไดร้วดเรว็ขึน้ 

การท าใหแ้หล่งท่องเทีย่วง่ายต่อการบอกต่อไปสูน่กัท่องเทีย่วรายอื่น อนัไดแ้ก่ 

 - มสีว่นลดค่าใชจ้่ายใหน้กัท่องเทีย่ว กรณีแนะน าบุคคลอื่นมาใชบ้รกิาร 

 - มกีารสรา้งสญัลกัษณ์ในรปูแบบต่างๆ ของแหล่งท่องเทีย่วใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ถงึ และบอกต่อได้ 

 - มขีอ้มลูจาก Admin Page /Blocker บอกเล่าความประทบัใจของแหล่งท่องเทีย่วแลว้เผยแพร่เป็นสาธารณะ 

 ผลการส ารวจด้านการท าให้แหล่งท่องเที่ยวง่ายต่อการบอกต่ออยู่ในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่า
นกัท่องเทีย่วทีเ่คยมาท่องเทีย่วยงัคงมกีารบอกต่อความประทบัใจไปสู่นักท่องเทีย่วรายอื่นในระดบัทีไ่ม่น่าพงึพอใจ ซึ่ง
ในโลกปจัจุบนัเป็นยุคของการสือ่สารทีไ่รพ้รหมแดน ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าการบอกต่อไปสูน่กัท่องเทีย่วรายอื่นไม่ใช่เรื่อง
ยากอกีต่อไป เพยีงแต่ชุมชนควรมชีอ่งทางใหน้กัท่องเทีย่วไดแ้สดงความคดิเหน็และบอกเล่าไปสูน่กัท่องเทีย่วรายอื่นได้ 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

 เน่ืองจากงานวจิยัฉบบันี้เน้นไปทีก่ารน าเอากลยุทธก์ารตลาด 4.0 มาปรบัใชเ้พื่อใหก้ารทอ่งเทีย่วในชมุชน
ทะเลสาบล าป า เตบิโตและยัง่ยนื ดงันัน้ขอ้เสนอแนะจากการน าผลการวจิยัในครัง้น้ีไปใชต่้อเพือ่เป็นประโยชน์นัน้ ควร
เริม่จากการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืหน่วยธุรกจิต่างๆในชมุชนส ารวจดศูกัยภาพในปจัจบุนัของตวัเองก่อนในเบือ้งตน้ 
จากนัน้น ามาเปรยีบเทีย่บกบัความตอ้งการในแต่ละดา้นของนกัท่องเทีย่ว ซึง่สะทอ้นออกมาเป็นค่าทางสถติ ิ ดงัที่
รายงานไดส้ะทอ้นใหเ้หน็แลว้ ว่ามสีว่นใดบา้งทีชุ่มชนควรปรบัปรุงใหท้นัยุค ทนัสมยัและตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเทีย่วไดต้รงจุด  

         อน่ึงการพฒันาการท่องเทีย่วนัน้ควรท าทัง้ระบบ หมายความรวมถงึภาคสว่นราชการทีม่คีวามรบัผดิชอบ
โดยตรง ภาคธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มหลกัในส าคญัในการผลกัดนัใหก้ารท่องเทีย่วเดนิหน้าต่อไปได ้ และรวมถงึประชาชนใน
ชุมชนทีค่วรท าหน้าทีเ่ป็นเจา้บา้นทีด่ใีนการตอ้นรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร หากทุกภาคสว่นมกีารบรูณาการ
น าเอาขอ้เสนอแนะจากงานวจิยัมาปรบัใชร้่วมกนัจะยิง่สง่เสรมิใหช้มุชนมคีวามเขม้แขง็สามารถทีจ่ะพฒันาการ
ท่องเทีย่วใหเ้ตบิโตและยัง่ยนืต่อไปไดใ้นอนาคต 
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