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การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืน จะต้องมีการวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การเคลื่อนที่ด้านกายภาพ (Physical Flow) ด้านสารสนเทศ (Information Flow)
และด้านการเงิน (Financial Flow) ซึ่งคณะผู้เขียนได้มีการด าเนินการวิจัยร่วมกับ
ผู้น าชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐในจังหวัดพัทลุง โดย
มีการพัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวของพัทลุงตั้งแต่ต้นน ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า โดยให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้มีส่วนร่วม โดยได้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยวของ
จังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เกี ่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
ท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง”  
โดยน าเสนอแนวคิด ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และประเด็นอื่นๆ ที่มีประโยชน์ ในการ
ถ่ายทอดและจัดการความรู้และเทคโนโลยี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและสถานประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว ในการ
ประยุกต์ใช้งานเพื่อวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ โดยใช้
แนวทางในการปฏิบัติงานและและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของจังหวัดพัทลุงจาก
แนวทางการปฏิบัติสู ่ความเป็นเลิศเล่มนี ้ เพื ่อลดเวลาและต้นทุนในการศึกษา 
การวางแผน และเป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่ มี
ประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนในอนาคต
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จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดเมืองรองการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ ยวและผู้มา
เยือนให้ความสนใจและเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจังหวัดยังประสบปัญหาที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยว เช่น

ขาดการเช ื ่อมโยงเคร ือข ่ายด ้านการท ่องเท ี ่ยวท ี่
ประกอบด้วย ประชาชน ผู ้ประกอบการ ชุมชน และ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว 

ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวยังขาดความรู้ความเข้าใจการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและทักษะการ
ท่องเที่ยวเชิงสากล

ระบบข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท ่องเท ี ่ยวของจ ังหว ัดย ังไม ่ เป ็นระบบและไม ่ถ ึ ง
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

ดังนั้น จังหวัดพัทลุงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ท าให้
นักท่องเที่ยวลดต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวก
ตลอดการเดินทางท่องเที่ยวและมีความรู้สึกคุ้มค่ากับการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุ งและกลับมา
เที่ยวซ ้าส่งผลให้ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมีรายได้เพิ่มขึ้น
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โลจิสติกส์ท่องเที่ยว คือ ปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเพื่อการ
เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ด้วยการ
อ านวยความสะดวกนักท่องเที ่ยวตั ้งแต่ก่อนการ
เดินทางท่องเที่ยว เช่น การเลือกแหล่งท่องเที่ยว 
หรือที่พัก ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การ
เลือกรูปแบบการเดินทางหรือเส้นทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว และหลังจากเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้น สู่
การวางแผนการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป จึงเป็นที่มา
ของแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมือง
ลุง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุงให้มกีารพัฒนา อย่างยั่งยืน 

“มาตะ” เป็นภาษาถิ่นที่สื่อความหมายถึงการเชิญชวนให้มา
เที่ยวหรือมาเยือน
“เมืองลุง” เชื่อว่าเป็นเมืองต้นก าเนิดของหนังตะลุงจึงเป็นที่มา
ของค าว่า “เมืองหนังตะลุง” แต่ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ด้าน
ภาษาของภาคใต้จึงเรียกสั ้น ๆ ว่า “เมืองลุง” ซึ่งหมายถึง
จังหวัดพัทลุง

ที่ ม าของค าว่ า  “มาตะ  เมื อ งลุ ง”

มาตะ เมืองลุง
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ก่อน
การเดินทาง

หลัง
การเดินทาง

ระหว่าง
การเดินทาง



เนื่องจากโลจิสติกส์ท่องเที่ยวจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่

การเคลื่อนที่
ทางกายภาพ 

(Physical Flow) 
กิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับ

การเด ินทางท ่องเท ี ่ยวของ
นักท่องเที่ยว เช่น การจัดการ
สัมภาระ ที่พัก สิ่งอ านวยความ
สะดวกกา รขนส ่ ง  ส ิ น ค ้ า 
อาหาร ท ี ่ จะต ้องให ้ความ
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
กับนักท่องเที่ยว 

การเคลื่อนที่
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

(Information Flow) 
ก ิจกรรมท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับ

ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเท ี ่ยว เช ่น ป ้ายแนะน า
สถานท ี ่  ป ้ ายบอก เส ้นทาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น
แนะน าการท่องเที่ยวสัญลักษณ์
ป้ายบอกทาง แผนที่

การเคลื่อนที่
ด้านการเงิน 

(Financial Flow) 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

อ านวยความสะดวกด้านการเงนิ
หรือค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ต่างๆ เช่น ค่าบริการ ค่าสินค้า 
อัตราแลกเปลี่ยน และการเบิก
ถอนเงินฝ่ายตู้เอทีเอ็ม

แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “ มาตะ เมืองลุง ” 
แก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงอย่างไร
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เริ่มจากงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ท่องเที่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวตาม
องค์ประกอบโลจิสติกส์ สามารถด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศได้ ด ังน ั ้น 
แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นให้ท างานผ่าน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 

จากองค์ความรู้ 
สู่ แพลตฟอร์มโลจิสติกสท์่องเที่ยว   

“ มาตะ เมืองลุง ” 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักทอ่งเที่ยวและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อการพัฒนาแอปพลเิคชนัให้มีความพรอ้มต่อ
การใช้งานของนักท่องเที่ยวทั้งในเรือ่งขอ้มูลแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า และร้านอาหาร ให้มีความ
สะดวกในทุกช่วงเวลา ทั้งช่วงก่อนท่องเที่ยว ระหว่าง
ท่องเที่ยว และหลังการท่องเทีย่ว 

ก่อน
การท่องเที่ยว

- ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่บริการอื่น ๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียง
- มีแผนที่น าทาง และน าทางโดยระบบ GPS
- ค านวณระยะเวลาเดินทางและจัดล าดับการเดินทางใหม่
- ต ิ ด ต ่ อ ข อ ข ้ อ ม ู ล ห ร ื อ จ อ ง ก ่ อ น ก า ร เ ด ิ น ท า ง                 
ไปถึง

- การให้ข้อเสนอแนะ เพื ่อการพัฒนาและเกิดความ
สะดวกในการท่องเที่ยวครั้งถัดไป
- แนะน าบุคคลอื่นที่สนใจเดินทางท่องเที่ยว

ระหว่าง
การท่องเที่ยว

กว่าจะเป็นเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน 
“มาตะ เมืองลุง”   
เพื่อการบริการนักท่องเที่ยว
สืบค้นข้อมูลท่องเที่ยว

- การเลือกภาษาส าหรับการใช้งาน 
- ข้อมูลแหล่งท่องเที ่ยวและบริการอื ่นๆ แยกตาม
หมวดหมู่
- เส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวแนะน า
- ติดต่อสอบถามและจองล่วงหน้า
- รูปแบบการเดินทาง
- ประมาณการค่าใช้จ่าย

ข้อมูล การน าเสนอขอ้มูลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

หลัง
การท่องเที่ยว
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การศึ กษาพฤติ กรรมนั กท่ อ ง เที่ ยว  
สู่การออกแบบและพัฒนาฟังค์ชันการใช้งาน

บนเว็ปไซต์และแอปพลิเคชัน ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ เช่น การให้ส่วนลด โปรโมชัน แหล่ง
ท่องเที่ยว การบริการต่างๆ ของชุมชนท่องเที่ยวใน
แต ่ละอ  าเภอภายบนแนวค ิดการเล ่าเร ื ่องราว 
(Storytelling) เพ ื ่อให ้ เก ิดความสะดวกในการ
ใชง้านของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

รูปแบบการใช้งานในชว่งแรกของ
แอปพลิเคชนั “มาตะ เมืองลุง”

การปรั บปรุ ง ตามข้ อ เ สนอแนะ ขอผู้ ทดลอง
ใช้ และนั กท่ อ ง เที่ ยว  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย ด้วยการน า
องค์กรความรู้ด้านการท่องเที่ยวการจัดการโลจิสติกส์
เทคโนโลยี และการตลาด มาบูรณาการร่วมกันผ่าน
การจัดการความรู้

จากข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้ ได้มีการน ามาสู่การพัฒนารูปแบบการใช้งานบน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้มีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
สนใจท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงให้มากขึ้นทั้งก่อนการเดิน ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง 
เพื่อสร้างความประทับใจและวางแผนกลับมาท่องเที่ยวในอนาคต ดังตัวอย่างการพัฒนาระบบต่อไปนี้

2 ภาษา เป็น 
10 ภาษา

plug in เทคโนโลยี Google Translate เข้ามา
ในแพลตฟอร์มที ่พัฒนาให้รองรับภาษาต่างๆ
ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน 
ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย รัสเซีย และอินเดีย

1 รองรับ 10 ภาษา จากเดิม 2 ภาษา 

“ จากข้อเสนอแนะสู่การปรับปรุง ”
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จากเดิมที่แยกข้อมูลตามประเภทท่องเที่ยวโดยมีข้อมูลของทุกอ าเภอรวมกันท าให้ยากต่อการ
ค้นหาและวางแผนการท่องเที่ยว ปรับเป็น เมื่อกดเลือกประเภทแหล่งท่องเที่ยวแล้วสามารถ
กดปุ่มค้นหาเพื่อค้นหาตามอ าเภอ หรือประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจ 

3

จากเดิมหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยว ในหน้าแรกของ
แอปพลิเคชันเป็นแบบเต็มจอ เลื่อนหน้าจอจากขวา
ไปซ้าย ปรับเป็นให้เห็นหมวดหมู่มากขึ้น และเลื่อน
หน้าจอจากบนลงล่าง ค้นหาง่ายขึ้น

2 นักท่องเที่ยวสะดวกในการค้นหาข้อมูลทอ่งเที่ยว

หน้าจอค้นหา
ง่ายขึ้น

9 การจัดการความรู้โลจิสติกส์ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวสะดวกในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่อื่นๆ แยกตามอ าเภอและค าส าคัญ



จากเดิมที่มีเพียงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและภาพ 10 ภาพเท่านั้น ปรับเป็น เมื่อกดเข้าไปสามารถอ่าน
เรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมกดเลือกชมภาพได้ 10 ภาพ โดยมีลูกศรเป็นสัญลักษณ์ในการเลือกภาพ หาก
ชอบภาพไหนสามารถกดแชร์ผ่าน Facebook, Line และ Twitter นอกจากนี ้สามารถเลือกกด
บันทึกภาพที่สนใจได้ตามลักษณะการบันทึกของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ

มีการเพิ่มข้อมูล เช่น การบริการด้านการขนส่ง การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับ ATM และสถานที่รับแลก
เงิน ข้อมูลสถานีต ารวจ สถานพยาบาล สถานีน ้ามัน และมัสยิด เพื่อความสะดวกของนักท่อง เที่ยว 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถทราบพิกัดจุดหมายปลายทางที่ใกล้ที่สุดกับจุดที่นักท่องเที่ยวอยู่ในขณะนั้น

5

4 นักท่องเที่ยวสามารถกดบันทึกภาพและแชร์ภาพแหล่งทอ่งเที่ยวที่สนใจได้
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เพิ่มข้อมูลการบริการด้านอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรมากขึ้น



นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจังหวัด สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช ให้สามารถเลือกโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ผ่านการทดลองท่องเที่ยวและที่ชุมชนได้น าเสนอไว้ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

6 เพิ่มการน าเสนอเส้นทางทอ่งเที่ยวพัทลงุ

11 การจัดการความรู้โลจิสติกส์ท่องเที่ยว



เมื่อต้องการเสนอแนะ
กดรูปคนมุมขวาล่าง

ให้คะแนน
พิมพ์ข้อความ
ข้อคิดเห็น

ลงทะเบียนไม่ยาก
ใส่ ชื่อ อีเมล์ รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ
ใส่ ชื่อ รหัสผ่าน

พร้อมรับ
ทุกข้อเสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนา

การจัดการความรู้โลจิสติกสท์่องเที่ยว  12



รองรับ 10 ภาษา

เส้นทางทอ่งเที่ยว

แนะน า

ข่าวประชาสมัพันธ์ หมวดหมู่

ง่ายต่อการใช้

แพ็คเกจทัวร์ระบบน าทาง 

GPS

“ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกวัย”

รายละเอียด

ท่องเที่ยว

แชร์ข้อมูลไปยัง

โซเชียลมีเดีย

ศูนย์รวมข้อมูลท่องเที่ยวส าหรับ
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

13 การจัดการความรู้โลจิสติกส์ท่องเที่ยว



Facebook “มาตะ เมืองลุ ง” 
ทัพเสริมเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน “มาตะ เมืองลุ ง”

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมและเข้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ในยุคปัจจุบัน คณะท างานได้มีการเปิดเพจ Facebook “มาตะ เมืองลุง” สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
ด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “มาตะ เมืองลุง” 

มาตะ เมืองลุง
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ช ่วยลดป ัญหาด ้านระบบข ้อม ูลสารสนเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของทางจังหวัดที่ยังไม่เป็น
ระบบให้เป็นระบบมากยิ ่งขึ ้น และสามารถครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น               

เน ื ่ อ งจากแพลตฟอร ์ ม โลจ ิ สต ิ กส ์ ท ่ อ ง เท ี ่ ยว 
“มาตะ เม ืองล ุง” เปร ียบเสม ือนศูนย ์รวมข้อม ูลการ
ท่องเที่ยวพัทลุงที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุก
เวลา เป็นการรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ที่
พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ท าให้นักท่องเที่ยว
ทราบข ้ อม ู ลด ้ านกายภาพ  (Physical) สารสน เทศ 
( Information) แ ล ะ ก า ร เ ง ิ น  ( Financial) เ พ ื ่ อ ใ ช้
ประกอบการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

ช่องทางการสื่อสารการท่องเที่ยวผ่านค าว่า “มาตะ เมืองลุง

เว็บไซต์ (Website)

แอปพลิเคชัน (Application) ผ่าน
ระบบปฏิบัติการ Android

แอปพลิเคชัน (Application) ผ่าน
ระบบปฏิบัติการ iOS

เฟซบุ๊ก (Facebook)

แพลตฟอร์มโลจิสติกสท์่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง”   
ช่วยลดปัญหาการจัดการท่องเที่ยวพัทลุงอย่างไร

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “มาตะ เมืองลุง” 

15 การจัดการความรู้โลจิสติกส์ท่องเที่ยว



หลังจากงานวิจัยแล้วเสร็จ ได้มีการส่ง
มอบการดูแลเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “มาตะ 
เมืองลุง” ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด
พัทลุงเป็นผู้ดูแลต่อ แต่ด้วยปัญหาและข้อจ ากัด
ต่างๆ ทั้งในเรื่องของผู้ดูแลหลัก เวลาการจัดการ
ข้อมูลและภาพ รวมถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ จึง
ท าให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบันและไม่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่ตั ้ง
เป้าหมายไว้ 

ระบบหลังบ้าน
(Backend System)

ระบบหน้าบ้าน
(Frontend System)

ถ่ายทอดเทคโนโลยแีพลตฟอร์มโลจิสติกสท์่องเที่ยว  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มโลจิสติกสท์่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง”
ช่วยลดปัญหาชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและทักษะการท่องเท่ียว 

จึงออกแบบการใช้งานอย่างครบวงจรทั้ง
ระบบหลังบ้าน (backend system) และระบบ
หน้าบ้าน (frontend system) โดยก าหนดให้มี
ระบบจัดการกลุ่มผู้ใช้และให้สิทธิ์การใช้งานตาม
บทบาทของผู้ใช้ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ 

“มาตะ เมืองลุง” อย่างไรเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลุ่มสมาชิก (Member) 
กลุ่มผู้ดูแลกลุ่ม (Group Admin)                      
กลุ่มผู้ดูแลระบบ (System Admin) 
กลุ่มนักท่องเที่ยว (Tourist) 
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จากวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ประกอบการในการช่วยดูแลอุตสาหกรรม
ท่องเที ่ยวให้มีส ่วนร่วมตามบทบาทที ่ก  าหนด 
ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถสื่อสารข้อมูล
การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ได้ด้วยชุมชนเอง ซึ ่งจะท าให้ข้อมูลมีเรื ่องราว
ความเป็นมาที่เกิดจากชุมชน มีความเป็นปัจจุบัน 
และม ีความเป ็นอ ัตล ักษณ์ของแต ่ละช ุมชน
ท่องเที่ยว โดยได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการข้อมูลในระบบและร่วมคิดในการ
น  า เสนอข ้อม ูลก ิจกรรมการท ่องเท ี ่ ยว จ ึ ง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อการจัดการความรู้ให้
เกิดความยั ่งยืนขององค์ความรู ้ และสร้างแนว
ปฏิบัติถ่ายทอดที่ดี ดังนี้

1. การวางแผนการถ่ายทอด          
องคค์วามรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอน
การจัดการความรู้
แก่ชุมชนที่มีส่วนร่วมอย่างไร

1. การวางแผน
การการถ่ายทอด

องค์ความรู้ 

2. การถ่ายทอด
ความรู้

ผ่านกิจกรรม
การอบรม 

3. การใช้
ประโยชน์

จากกิจกรรม
การอบรม 

4. การได้รับ
ประโยชน์

จากการถ่ายทอด
องค์ความรู้

การวางแผนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับข้อม ูลการถ่ายทอดความร ู ้ระบบหน้าบ ้าน
และหล ังบ ้านของเว ็บไซต ์และแอปพล ิ เคช ัน 
“มาตะ เมืองลุง” ให้แก่กลุ่มจัดการข้อมูลระบบหลัง
บ้าน มีความรู้และความเข้าใจเหมือนกัน

ระบบหน้าบ้านทีผู่้ใช้งานหลงับา้นควรรู้
(Frontend System – Demand Side)

ระบบหน้าบ้าน ที่มีการพัฒนารูปแบบการใช้
งานเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของนักท่องเที่ยว และ
เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับระบบหลังบ้านที่ได้มีการ
อัปเดตข้อมูลจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวเป็นผู้จัดการ
ข้อมูลตามบทบาทและสิทธิ ์ท ี ่ได้ร ับ ได้แก่กลุ ่ม
สมาชิก กลุ่มผู้ดูแลกลุ่ม และกลุ่มผู้ดูแลระบบ โดย
ทั้ง 3 กลุ่มจะต้องมีความเข้าใจระบบหน้าบ้านก่อน
การเรียนรู้ระบบหลังบ้านที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ งมี
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ดังต่อไปนี้

17 การจัดการความรู้โลจิสติกส์ท่องเที่ยว



1.การใช้งานของ
นักท่องเที่ยว

บนเว็ปไซต์และ
แอปพลิเคชัน

2.คุณสมบัติ
ของระบบที่แสดงผล

ให้นักท่องเที่ยวมี
ความสะดวก
ในการใช้งาน

3.คุณสมบัติของระบบที่
สามารถให้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยว

4.ค ุณสมบัต ิของระบบหน้าบ้านที่
สามารถเสนอข้อมูลบริการอื ่นๆ ที่
จ าเป็นแก่นักท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ระหว่างการท่องเที่ยว

บทบาทของชุมชนท่องเที่ยวในระบบหลังบ้าน (Backend System – Supply Side) 

สมาชิก (Member) คือ กลุ่มผู้สนับสนุนข้อมูล
ด้านท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (1) กลุ่มสมาชิกแหล่ง
ท่องเที ่ยว เช่น ผู ้ร ับผิดชอบหรือเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า ที่พัก และร้านอาหาร 
(2) กลุ ่มสมาชิกสถานที่อื ่นๆ เช่น สถานพยาบาล 
สถานีต ารวจ สถานีน ้ามัน และผู้บริการรถเช่า สมาชิก
จะท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลท่องเที่ยวของตนเอง 
ซึ่งข้อมูลที่น าส่งส าหรับเพิ่มในเว็บไซต์และแอปพลิเค
ชัน 

สมาชิก คือ ใคร? 
ท าอะไร? ที่ไหน? อย่างไร?

M
EM

BE
R
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กลุ่มผู ้ดูแลกลุ ่ม หรือตัวแทนสมาชิก 
ค ือ ต ัวแทนจากสมาช ิกท ั ้ งท ี ่ เป ็น
ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนหรือ
ชุมชน อ าเภอละ 3-5 คน ที่ได้รับเลือก
จากทางอ  าเภอหร ือตกลงร ่วมก ัน
ระหว ่ า งกล ุ ่ มผ ู ้ ป ร ะกอบการ ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้เป็นผู้ที่ท า
หน้าดูแลกลุ่ม และช่วยประสานงานใน
กลุ่มท่องเที่ยวย่อยของแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มผู้ดูแลกลุ่ม 
รับข้อมูลจากสมาชิก 

เพื่อตรวจสอบ

ผู้ดูแลระบบหลัก 
ด าเนินการอนุมัติข้อมูลทั้งหมด 
ก่อนการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว

ผู้ดูแลระบบหลัก คือ คณะท างาน ตัวแทน
จากจังหวัด และตัวแทนจากท่องเที่ยวและ
กีฬาจ ังหวัด จะเป ็นผ ู ้อน ุม ัต ิข ้อม ูลท ี่
นอกเหนือจากสิทธิ์ของกลุ่มผู้ดูแลระบบ และ
จะเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์และปรับเปลี่ยนข้อมูล
ในแต่ละหมวด เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับความต้องการของทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง 
และช่วยให้ข ้อมูลทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
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การก  าหนดก ิจกรรมการอบรมตาม
บทบาทของแต่ละกลุ่มที่ได้ก าหนดไว้ใน
ระบบหลัง ซึ ่งในการปฏิบัติจริงไม่ ได้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องมีแผนการบริหารความ
เสี่ยงในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ก าหนดไว้

ครั้งที่ 1 คณะท างานจังหวัดพัทลุงและกลุ่ม
ตัวแทน 11 ช ุมชน 120 คน ในสถานะ
สมาชิก (Member)

ครั ้งที ่ 3 ผู ้ดูแลข้อมูลแอปพลิเคชันและ
เว็บไซต์ 30 คน ในสถานะผู้ควบคุมระบบ
หลัก (Admin)

ครั้งที่ 2 กลุ่มอาสาสมัครผู้สนับสนุนข้อมูล
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “มาตะ เมืองลุง" 
60 คน ในสถานะกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Group
Admin) 

ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการเข้าถึงแอปพลิเคชัน “มาตะ
เมืองลุง” ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปจ านวน 
70 คน และผู้สูงอายุจ านวน 30 คน รวม 
100 คน

แผนที่ก าหนด

2.การถ่ายทอดความรู้
ผ่านกิจกรรมการอบรม

กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้
แก่ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุง (11 อ าเภอ)

1

2

3

4
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เข้าพบนายอ าเภอของอ าเภอที ่มีความพร้อมในการรวมตัวของชุมชน
ท่องเที่ยว 2 อ าเภอ เพ่ือท าความเข้าใจเป้าหมายของการอบรม 

ก าหนดผู้อบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมาชิก (Member) และกลุ่มผู้ดูแล
ระบบ (Group Admin) โดยแบ่งเวลาอบรมทั้ง 2 กลุ่มภายใน 1 วัน และ
คัดเลือกบุคคลจากทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ควบคุมระบบหลัก (Admin) เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ในการร่วมควบรุมระบบการท างานกลาง

จัดอบรมแก่ 2 อ าเภอต้นแบบวันละ 1 อ าเภอ แก่กลุ่มที่ก าหนดตาม
แผนที่ 2

ท าหนังสือขอความร่วมมือจาก 9 อ าเภอที่เหลือในการส่งตัวแทนชุมชนและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้ารับการอบรมตามแผนที่ 2
โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน วันแรก 4 อ าเภอ และวันที่สอง 5 อ าเภอ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเล่าเรื ่องราว (Storytelling) การท่องเที่ยว
ชุมชน และการก าหนดเส้นทางท่องเที ่ยวโดยชุมชนท่องเที ่ยวร่วมกัน
ระหว่างตัวแทนทั้ง 11 อ าเภอ

1

2

3

4

5

6

แผนที่ปรับปรุง

ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยี "มาตะ เมืองลุง" แบบเผชิญหน้าได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ผ่าน YouTube, E-book, Facebook และ
ประเมินผลการถ่ายทอดผ่าน Google Form
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ครอบคลุมทุกสื่อเพื่อความเข้าใจของทุกกลุ่ม

SCAN QR CODE
เพื่อดู e-Book

Information Graphic
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ คณะท างานได้จัดท าคู่มือการใช้เทคโนโลยี 
“มาตะ เมืองลุง” เพื่อใช้เป็นสื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีให้กับผู้ ใช้ทั้ง 4 
กลุ่ม โดยจัดท าเป็น เป็น E-Bookซึ่งสามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรือแท็บเล็ต ผ่าน LINK URL:https://anyflip.com/bookcase/qdfjoqdfjoชั้นวาง
หนังสือ โดยเนื ้อหาข้อมูลอ่านง่ายและมีการสื ่อสารที ่ไม่ซ ับซ้อนสามารถน า ไป
ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมและทบทวนหลังการอบรมเพื่อการจัดการ
ข้อมูลที่ถูกต้อง



คู่มือสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้

E-Book คู่มือการใช้เว็บไซต์ “มาตะ เมืองลุง” ส าหรับนักท่องเที่ยว
https://anyflip.com/tuqve/oser/mobile/index.html

E-Book คู่มือการใช้เว็บไซต์ “มาตะ เมืองลุง” (backend website)
ส าหรับกลุ่มสมาชิก (Menber) 
https://anyflip.com/tuqve/mqpw/mobile/index.html

E-Book คู่มือการใช้เว็บไซต์ “มาตะ เมืองลุง” (backend website)ส าหรับ
กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Group Admin) 
https://anyflip.com/tuqve/shud/mobile/index.html

E-Book คู่มือการใช้เว็บไซต์ “มาตะ เมืองลุง” (backend website) 
ส าหรับผู้ควบคุมระบบหลัก (Admin) 
https://anyflip.com/tuqve/fyzn/mobile/index.html

1 2
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E-Book คู่มือการใช้งานแอปพลเิคชนั “มาตะ เมืองลุง” ส าหรับ
นักท่องเที่ยว https://anyflip.com/tuqve/wpfs/mobile/index.html

6

E-Book แนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (best practice)
https://online.anyflip.com/tuqve/vcze/mobile/index.html

6
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การน าเสนอข้อมูล
ผ่านสื่ออินโฟกราฟฟิค
(Information Graphic) 

เป็นสื่อเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุง โดยได้จัดท าสื่ออินโฟกราฟิค จ านวน 5 สื่อ เพื่อการเผยแพร่ ได้แก่ 

1. ภาพรวมของระบบ 
“มาตะ เมืองลุง” เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุง

2. ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการใชแ้อปพลิเคชนั 
“มาตะ เมืองลุง” 
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5. ส าหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin Group) 
อินโฟกราฟิกสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการ
จัดการข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์หลังบ้าน

3. ส  าหร ับนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ
อินโฟกราฟิกสร้างความเข้าใจในการใช้
แอปพลิเคชัน “มาตะ เมืองลุง” 

4. ส าหรับสมาชิก (Member)
อ ิน โฟกราฟ ิ กสร ้ า งความ เข ้ า ใจกระบวน                  
การจัดการข้อมูลของสถานประกอบการและ
แหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หลังบ้าน 
“มาตะ เมืองลุง” 
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เรียนรู้ง่ายๆ ผ่านคลิปวิดีโอ
บน YouTube

ทางคณะท างานได้ท าคลิปวิดีโอการใช้เทคโนโลยี 
“มาตะ เมืองลุง” เพื่อใช้เป็นสื่อส่งเสริมกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้ 3 กลุ่ม 
ทั้งสิ้น 18 คลิป

นักท่องเที่ยว 1 คลิป 

ผู้ดูแลกลุ่ม 10 คลิป 

สมาชิก 7 คลิป 
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การใช้ประโยชน์จากผลการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเมื่อเกิดปัญหา
ระหว่างการสร้างการรับรู้ในระหว่างการ
อบรม ซึ่งผู ้ถ่ายทอดความรู้จะต้องมีการ
สร้างกระบวนการรับรู ้ใหม่ โดยทุกฝ่ายที่
เกี ่ยวข้องได้เรียนรู ้ในการแก้ปัญหาและ
สามารถน าเสนอข้อมูลต่อกลุ่มเป้าหมายที่
เกิดจากการจัดการข้อมูลตามบทบาทที่
ก าหนด เพื่อการพัฒนาระบบอย่างสมบูรณ์
ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมดูแลระบบ
ทุกกลุ่ม

3. การใช้ประโยชน์จากกิจกรรม
การอบรม
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เมื่อขนาดภาพที่เลอืกเป็นสือ่ประชาสัมพนัธ์
มีขนาดไม่เท่ากัน

เมื่อผู้เข้าอบรมมทีักษะด้านเทคโนโลยีไม่เท่ากัน กลุ่มไลน์คือค าตอบเบื้องต้น
ในการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยี

ทุกเรื่องราวบอกผ่านชอ่งทางไลนก์ลุ่ม
ท่องเที่ยวอ าเภอ

ไฟล์ใหญ่เกินไปก็เป็นอุปสรรคใน
การบันทึกในระบบ (Upload)และผลการ
น าเสนอช้า

เล็กเกินไปก็ภาพไม่คมชัดมองไม่เห็น
ความสวยงาม 

สร้างกลุ่มไลน์ชุมชน
ท่องเที่ยว ทุกอ าเภอ

แอปพล ิ เคช ันขนาดร ูปภาพ  Photo
Resizer ค ือค  าตอบ พร ้อม ไปต ่อการ
น าเสนอ 10 ภาพเด่นตามระบบ

จากการถ่ายทอดความรู้ท าให้ทราบว่าจะต้องมีการปรับระบบหลังบ้านกับระบบหน้าบ้านอย่างไรให้
สามารถตอบโจทยน์ักท่องเที่ยวมากที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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เมื่อบันทึกข้อมูลและแสดงผลหน้าบ้านพบว่า
นักท่องเที่ยว (Tourist) เห็นข้อมูล ไม่เหมือนกับ
ข้อมูลหลังบ้านทีส่มาชิก (Member) บันทึกลงไป

ดั้งนั้น แอปพลิเคชัน My GPS Coordinated 
คือค าตอบที่ถูกต้องตรงพิกัดแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อการน าทางไปยังจุดหมายปลายทาง

ข้อมูลครบถ้วน

ตามที่บันทึกไว้

บอกต าแหน่งละติจูด

บอกต าแหน่งลองจิจูด 

จากปัญหาการปักหมุดของสมาชิก ที่ผ่านมาไม่ตรง
กับที่ตั้งจริง ท าให้เกิดการน าทางนักท่องเที่ยวไม่
ถูกต้อง

เพื ่อเชื ่อมโยงการน าเสนอเรื ่องราวท่องเที ่ยว
ผู้ดูแลหลักแจ้งเรื่องกับโปรแกรมเมอร์ด่วน เพื่อ
ปรับระบบหน้าบ้านให้สอดคล้องกับหลังบ้าน
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ทุกกลุ่มที ่เกี ่ยวข้องได้รับประโยชน์จากผลการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ และพร้อม
ต่อการพัฒนาเพื่อการกระจายรายได้แก่ ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
นักท่องเที่ยว 

จ ากผลการร ่ วมก ิ จกร รมทดลอง ใช้             
แอปพลิเคช ันของนักท ่องเท ี ่ยวหลังจากการ
ถ่ายทอดความรู้ให้ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวเป็นผู้
บันทึกข้อมูลด ้วยตนเองพบว่าแอปพลิเคชัน 
“มาตะ เมืองลุง” ช่วยนักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกในการท่องเที่ยวมากขึ้นอยู่ในระดับมาก 
ภาพและข้อมูลที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันมีความ
สวยงาม น่าสนใจ และจูงใจในการตัดส ินใจ
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง 

4. การได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดองค์ความรู้

รวมถึงสถานที ่บริการอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เช่น สถานพยาบาลสถานีน ้ามัน และ
มัสยิด ที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่ใช้แอปพลิเคชัน 
“มาตะ เมืองลุง” ยังจะสามารถวางแผนเดินทาง
ท่องเที่ยวตามความสนใจของตนเองได้ รวมถึงใช้
เป ็นช ่องทางในการต ิดต ่อประสานงานก ับ
ผู ้ประกอบการได้ง่ายและสะดวกขึ ้นโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้วางแผนการ
ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองตลอดการท่องเที่ยวจังหวัด
พัทลุง เช่นกัน

ผลการประเมินแนวทางการขยายผลแอปพลิเคชัน 
“มาตะ เมืองลุง” จากนักท่องเที่ยว

หลังจากชุมชนท่องเที่ยวได้บันทึกข้อมูลเอง
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ผู้ประกอบการและหน่วยงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

จากผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
ผ่านแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมือง
ลุง” ด้วยการพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพของ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงเฟซบุ๊ก และสติก
เกอร์ไลน์ ภายใต้ชื่อ “มาตะ เมืองลุง” เข้ามาเป็นสื่อ
เสริมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของ
จ ั งหว ัดพ ัทล ุ ง  มาถ ่ ายทอดให ้แก ่ช ุมชนและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม
ในการบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเองในทุกที่ทุกเวลา ท า
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก

ทั้งในด้านการเสริมสร้างความก้าวหน้าของธุรกิจ
การท่องเที่ยว ที่ส าคัญได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ผู้ประกอบการที่จะได้มีโอกาสน าเสนอสิ่งที่ดีๆ แก่
นักท่องเที่ยวไปทั่วโลกให้สามารถเห็นคุณค่าและ
ผลงานในผลิตภัณฑ์ อาหารที ่เลิศรส และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยตนเอง จึงเป็นผลงานที่ช่วย
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้มีแรงบันดาลใจในการที่
จะพัฒนากิจการของตนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและการให้
การช่วยเหลือซึ ่งกันในลักษณะเครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งต่อสิ่งดี ๆ ร่วมกัน เป็นการสร้าง
มิตรภาพทางธุรกิจ 

ผลการประเมินแนวทางการขยายผลแอปพลิเคชัน 
“มาตะ เมืองลุง” จากนักท่องเที่ยว

หลังจากชุมชนท่องเที่ยวได้บันทึกข้อมูลเอง
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จากการวิจัยเรื ่อง “การศึกษาระบบโลจิ
สติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
จังหวัดพัทล ุงเพ ื ่อรองร ับน ักท่องเท ี ่ยวกล ุ ่ ม
ผู้สูงอายุ” และต่อยอดด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม
โลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” และการ
จัดการความร ู ้ โดยการถ ่ายทอดความร ู ้ด ้าน
เทคโนโลยีและการตลาดแก่ชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 11 
อ าเภอของจังหวัดพัทลุง

เป็นส่วนหนึ ่งของการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเท ี ่ยวภายในจ ังหว ัด รวมถึงเป ็นการ
เช ื ่ อมต ่ อความส ั มพ ันธ ์ ร ะหว ่ า งช ุ มชน 
ผู้ประกอบการ ข้าราชการและนักการเมืองที่ท า
ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุงในการท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ซ ้าและบอกต่อช่วยให้เกิดความมั่นคงในการ
สร้างรายได้ของชุมชน

ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของจังหวัด
พัทลุง และเป็นส่วนหนึ ่งในการแก้ป ัญหาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง 3 ด้านที่เคยระบุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดได้แก่

จังหวัดพัทลุง
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(3) ช ่วยลดปัญหาการขาดการ
เช ื ่ อม โยง เค ร ื อข ่ า ยด ้ านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง

(1) ช่วยลดปัญหาด้านระบบ
ข ้ อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้
เป็นระบบ และสามารถครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

(2) ช่วยลดปัญหาชุมชนในพื ้นที่
ท่องเที่ยวที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและทักษะการท่องเที่ยวเชิง
สากล

33 การจัดการความรู้โลจิสติกส์ท่องเที่ยว



นอกจากนี้จังหวัดสามารถใช้แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” เป็นช่องทางการ
ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในสถานการณ์วิกฤตโควิ ดหรือ
วิกฤตในลักษณะเดียวกันในอนาคต และสามารถใช้เป็นช่องทางในการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดให้สามารถ
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงได้อย่างสะดวกตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว 

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดสามารถใช้ แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที ่ยว 
“มาตะ เมืองลุง” ในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่น
ต่อไปในอนาคต 

การสร้างแนวคิดและ 
วิธีคิดใหม่ในการท า
ธุรกิจรูปแบบเครือข่าย

มิตรภาพในกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

จากผลการด าเน ินการถ่ายทอดความร ู้
เกี ่ยวกับแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที ่ยว “มาตะ 
เมืองลุง”และเป็นส่วนหนึ่งในการดึงเยาวชนหรือคน
รุ่นใหม่ให้กลับมาท างานในภูมิล าเนาด้วยการสร้าง
ความรักและภาคภูมิใจในจังหวัดบ้านเกิด ด้วยการ
วา งแผนการบร ิ ห า รจ ั ดกา รการท ่ อ ง เท ี ่ ย ว
ระดับประเทศแบบยั่งยืน ดังรูปแบบต่อไปนี้ 

ประเทศ

การมีต้นแบบให้กับ
จังหวัดอื่นในการ
จัดการข้อมูลการ

ท่องเที่ยวระดับจังหวัด

การสร้างรายได้การ
ท่องเที่ยวในเมืองรอง 

การช่วยประเทศใน
การพัฒนา

ผู้ประกอบให้มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี 

การจัดการความรู้โลจิสติกสท์่องเที่ยว  34



การสร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มโลจิสติกส์การท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” 
ช่วยลดปัญหาการขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง

จากกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวท าให้เกิดความ
ร่วมมือในเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
ที่ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
แหล่งท่องเที่ยว ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ผู ้ประกอบการร้านค้า ที ่พัก และร้านอาหาร
รวมถึงผู้ประกอบการด้านการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น บริการรถเช่า/เรือเช่า จากทุกอ าเภอของจังหวัด
พัทลุง

แพลตฟอร์มโลจสิติกสท์่องเทีย่ว
“มาตะ เมืองลุง”

 เว็บไซต์ส าหรับนักท่องเทีย่ว
รองรับทุกอุปกรณ์ 
(Resposive Website)

 แอปพลิเคชัน 
"มาตะ เมืองลุง" ส าหรับ 
นักท่องเที่ยว 
(Mobile Application)

 เว็บจัดการฐานข้อมูลหลังบ้าน 
(Backend Website)

ตัวแทนหน่วยงานจังหวัด 
ที่ร่วมดูแลแพล็ตฟอร์ม

ชุมชนท่องเที่ยว 11 อ าเภอ
จังหวัดพัทลุง

 หน่วยงานภาครัฐ
 ชุมชนท่องเที่ยว 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ผู้ประกอบการที่พัก
 ผู้ประกอบการร้านค้า 
 ผู้ประกอบการร้านอาหาร
 ผู้ประกอบการบริการอื่นๆ

 นักท่องเที่ยว
 ผู้มาเยือน

สมาชิก
(Member)

กลุ่มผู้ดูแลระบบ
(Group Admin)

ผู้ดูแลระบบหลัก
(Admin)

มาเป็นทีมงานส าคัญในการจัดการข้อมูล
ท่องเที ่ยวภายใต้ “แพลตฟอร์มโลจิสติกส์
ท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” โดยประกอบด้วย
สื ่อเทคโนโลยีภายใต้ชื ่อ “มาตะ เมืองลุง”
ได ้แก ่ เว ็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซึ ่งเปร ียบ
เสมือนศูนย์รวมข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาบน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ภาพเครือข่ายแพลตฟอร์มโลจิสติกส์การท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง”

การสร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มโลจิสติกสท์่องเที่ยว 
“มาตะ เมืองลุง” คือพลังสู่ความยั่งยืน
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เครือข่ายแพลตฟอร์มโลจิสติกส์การท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง”

ท าหน้าที่ ในการเพิ่มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
และสถานที่บริการด้านการท่องเที่ยวของ
ตนเองตามรูปแบบที ่ก าหนดของเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน  

กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Group Admin) 

เป็นตัวแทนจากกลุ่มสมาชิกท าหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบข้อมูลก่อนน าเสนอบนเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน และเป็นผู้ประสานงานในกลุ่ม
ท่องเที่ยวย่อยแต่ละกลุ่ม

ผู้ควบคุมระบบหลัก (Admin)
คือตัวแทนที่มีความพร้อมในการท าหน้าที่ เป็น
ผู ้อนุมัติข้อมูลที ่นอกเหนือ จากสิทธิ ์ของกลุ ่ม
ผ ู ้ด ูแลระบบ และจะเป ็นผ ู ้ก  าหนดสิทธ ิ ์และ
ปรับเปลี ่ยนข้อมูลในแต่ละหมวด เพื ่อทันต่อ
สถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นและสอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

จัดเป็นแพล็ตฟอร์มการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงที่จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเครือข่ายการท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดยกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงทั้ง 11 อ าเภอ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
ชุมชน   และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งตัวแทนจากกลุ่มนี้จะมีบทบาทหน้าที่ในการ
ท างานภายใต้แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว “มาตะ เมืองลุง” ประกอบด้วย 

สมาชิก (Member)
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จากการด าเนินการจัดการความรู้
พบว่าการที่ได้ตั้งกลุ่มไลน์ท่องเที่ยวแยกตาม
อ าเภอท าให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในระดับอ าเภอ และเมื่อมีการอบรมร่วมกัน
ในภาพของจังหวัด

ภายใต้การท างานดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที ่ได้รับมอบหมายจาก
จังหวัดในการร่วมดูแลระบบและแพลตฟอร์ม เพื่อร่วมพัฒนา
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวทั้ง 3 องค์ประกอบโลจิสติกส์ท่องเที่ยว 
ค ือ ด ้านกายภาพ ด ้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการเง ิน 
เพื ่อช่วยลดปัญหาการขาดการเชื ่อมโยงเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสู่การพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลท่องเที่ยว
จังหวัดพัทลุงที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มต่อไป

จะท าให้ทุกคนรู ้สึกมีส่วนร่วมเมื ่อให้มีการ
รวมกลุ่มคละอ าเภอกันท าให้เป็นที่มาของการ
สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ไปถึงการส่งต่อข้อมูลให้แก่กัน เพื่อการบริการ
นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ซึ่งกันและกัน
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นอกจากการพัฒนา แพลตฟอร์มเพื ่อการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงแล้ว คณะท างาน
ได้มีการจัดท าหน้ากากผ้า และสติกเกอร์ไลน์ “มาตะ
เมืองลุง” ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้
การท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
หลังสถานการณ์โควิด-19 โดยการมอบ “หน้ากากผ้า
มาตะ เมืองลุง” แก่ผู ้ประกอบการที่ร่วมอบรม และ
นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม

ซึ ่งมีบางส่วนขอซื ้อเพิ ่มเติม และการ
ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด “สติกเกอร์ไลน์
มาตะ เมืองลุง” ซึ่งเป็นช่องทางในการเริ่มต้นหา
รายได้เสริมเพื่อตั้งต้นในการจัดตั้งกองทุน “มาตะ 
เม ื องล ุ ง”  เพ ื ่ อ เป ็ นท ุ นค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ในการ
ประชาสัมพันธ ์การท่องเที ่ยวและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกรณีเกิด
วิกฤตการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ต้นแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผ่านแพลตฟอร์มโลจิสติกสท์่องเที่ยว 
“มาตะ เมืองลุง”
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ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาแบบจ าลอง
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นเพื่อ
เป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการท่องเที ่ยวชุมชน และเป็น
ส ่วนหนึ ่งในการกระจายรายได ้ส ู ่ช ุมชน
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ที่ได้

การสร้างนวัตกรรมความรว่มมือ และการเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้บริหาร
ที่สนับสนุน

การท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด

 ผู้ว่าราชการจังหวัด
 ส านักงานจังหวัด
 ส านักงานสถิติจังหวัด
 ส านักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด
 การท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัด

บุคลากร
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

นโยบายและ
กลยุทธ์

ชุมชนท่องเที่ยว
และ

ผู้ประกอบการ

แพลตฟอร์ม
โลจิสติกส์ท่องเที่ยว
“มาตะ เมืองลุง”

 เว็บไซต์ส าหรับนักท่องเที่ยว
รองรับ
ทุกอุปกรณ์ 
(Resposive Website)

 แอปพลิเคชัน 
"มาตะ เมืองลุง" 
ส าหรับนักท่องเที่ยว 
(Mobile Application)

 เว็บจัดการฐานข้อมูล
หลังบ้าน 
(Backend Website)

ผลงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลการ
ขับเคลื่อน

นโยบายและ
กลยุทธ์

ผล
ประกอบการ
ของชุมชน
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดความส าเร็จ
การท่องเที่ยว

 การจัดการข้อมูล
การท่องเที่ยวแบบมี
ส่วนร่วมและยั่งยนื

 การท่องเที่ยวภายใน
จ ังหว ัดได ้ร ับการ
พ ัฒนาอย ่ างครบ
วงจร

 เศรษฐกิจ สังคม และ
ค ุณภาพชีว ิตของ
ประชาชนในจังหวัด
ดีขึ้น
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คณะท างาน 

ชุมชนท่องเที่ยว 11 อ าเภอ 
จังหวัดพัทลุง

ผู้สนับสนุน

ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก อ.พรทิพย์ เสี้ยมหาญ รศ.ทัศนีย์ ประธาน ดร.น ้าทิพย์ ตระกูลเมฆี

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส านักงานจังหวัด
ส านักงานสถิติจังหวัด
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

อ าเภอเมืองพัทลุง
อ าเภอกงหรา 
อ าเภอเขาชัยสน 
อ าเภอตะโหมด
อ าเภอควนขนุน 
อ าเภอปากพะยูน 
อ าเภอศรีบรรพต
อ าเภอป่าบอน
อ าเภอบางแก้ว 
อ าเภอป่าพะยอม 
อ าเภอศรีนครินทร์ 
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