
https://www.youtube.com/watch?v=mXdBm8Pn-WE





ยนิดตีอ้นรบัสู ่หมู่บา้นน า้ตก กะชอ่งฮลิส ์

รสีอรท์รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัอุดมสมบูรณ์และบรรยากาศ
ทีเ่งยีบสงบในทีพ่กัแบบนกัผจญภยัในพืน้ป่าอนัเขยีวขจทีีส่ามารถ
มองเหน็ววิเทอืกเขาบรรทดั บนเนื้อทีก่วา่ 20 ไร ่อยูบ่นภมูปิระเทศ
ทีเ่ป็นเนิน สามารถชมความสวยงามของธรรมชาตแิละเทอืกเขาบรรทดั
เมฆหมอกทีส่ลบัสบัเปลีย่นราวกบัภาพวาดทีม่ชีวีติหลงัฝนพร า
เปิดประสบการณ์แหง่ใหมใ่หไ้ดส้มัผสักบัธรรมชาต ิพรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิ ์
และชมิอาหารพืน้เมอืงแบบฟิวชัน่ เป็นอกีหนึ่งเสน่หเ์มอืงใต้ เมอืงทีม่ ี
ฝนตก 8 เดอืน แดดออก 4 เดอืน ทีใ่ครหลายคนอาจมองขา้ม ซึง่ดนิแดน
แหง่นี้ในประวตัศิาสตรเ์มอืงตรงั ธรรมชาต ิสายลม ขนุเขา น ้าตก มชีือ่วา่ 
เขาชอ่ง หรอื กะชอ่ง ซึง่เป็นภเูขาลกูหนึ่งในเทอืกเขาบรรทดั แผ่นดนิตรงนี้
มตี านานแหง่กาแฟ กาแฟของคนตรงั ตามค าบอกเลา่ของ
ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์เิศษ แสวง ภศูริ ิอดตีอาจารยว์ทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยตีรงั ไดก้ลา่วไวว้า่ ตน้กาแฟบรเิวณทางเขา้น ้าตกกะช่อง
ในสมยัอดตีนัน้มเียอะมาก มากเสยีจนเมด็กาแฟทีห่ลน่ลงพืน้นัน้ ท าใหเ้รา
เหยยีบเทา้ลงไมถ่งึพืน้ดนิ 

"วนันี้ต านานแหง่กาแฟ ต านานแหง่เขาชอ่ง ก าลงักลบัมาอกีครัง้”





Where…………….

Nature and Culture meet.



DAY 1 ……

จุดเริ่มของธุรกิจ เกิดจาก Passion 
ของ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ซึ่งเป็น OWNER ของที่ดิน
พื้นนี้

จากการที่ตัวชอบต้นไม้ ธรรมชาติ จากจุดเริ่มต้นจากที่ดิน
แปลงหน่ึงที่ได้ขี้จักรยานผ่าน และแอบเขามาเดินชม 

และผมว่ามันสวยมาก อยากจะได้ที่ดินพื้นนี้มาสร้างบ้านพัก
ต่างอากาศ เขาได้ออกแบบห้องพักส าหรับเพื่อน ๆ ของ
ครอบครัว ความส าเร็จในครั้งนี้ เป็นตัวกระตุ้นให้เขา ได้
พยายามสร้างโรงแรมเป็นของตัวเองขึน้มา

ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ 

Managing Director&Asset Owner



ที่มาของชื่อรีสอร์ท “ด้านหลังของรีสอร์ท

เป็นช่องเขาที่เรียกว่ากะช่อง ตามชื่อของต าบล 

ตามชื่อของรีสอร์ทเรา กะ คือ ช่องแคบและเป็นช่องลม

ช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ถึง

เมษายน ลมตะวันออกจะพัดผ่านช่องเขานี้ ผ่านป่าที่

สมบูรณ์ ท าให้กะช่องฮิลล์เป็น จุดแรกของการรับ

อากาศที่ดีที่สุดของอันดามัน และส าคัญคอืรับแสงแรก

ของอันดามันด้วย เพราะพระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องนี้

พอดี ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสกับพลังขุนเขาและอากาศ 

1 ใน 5 ของเอเชียที่อากาศดีที่สุด เนื่องจากลมพัดผ่าน

ใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าเหมือนเป็นเครื่องกรองอย่างดีของพื้นที่



Guestrooms and tents

บรกิารหอ้งพกักวา่ 25 หอ้ง แบบหอ้งนอนเดีย่ว
ในบรรยากาศแบบเตน็ทท์ีม่กีารตกแต่งแบบ
นกัส ารวจผจญภยัในพืน้ป่าหรอืหอ้งพกัแคมป์ป้ิง
แบบคา่ยลกูเสอืในวยัเดก็ หากคุณก าลงัมองหา
สถานทีพ่กัผอ่นทีม่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆ กะชอ่งฮลิส ์
เตน็ทร์สีอรท์มบีรกิารทีพ่กัแบบสะดวกสบายใน
สไตลแ์คมป์ป้ิง  พรอ้มบรกิารพืน้ทีส่นัทนาการ
ภายนอกสนุกสนาน อาท ิลานกองไฟและพืน้ที่
บารบ์คีวิดา้นหน้าของทีพ่กั พืน้ทีช่านพกัผอ่น
บรเิวณรมิธารน ้า รสีอรท์ตอบโจทยก์ารพกัผอ่น
ทีม่าเป็นกลุ่มใหญ่และสว่นตวัไดสุ้ขและผอ่นคลาย
ทา่มกลางธรรมชาตป่ิาเขาแบบเมอืงตรงั



Location

การเดนิทางมายังตรัง
เทีย่วบนิจากสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตติรัง ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที

สายการบนิเปิดใหบ้ริการ
สายการบนินกแอร,์ไทยไลออนแอร,์ ไทยแอรเ์อเชีย

เดนิทางจากเมืองตรัง 25 นาที
ระยะทาง 22 กโิลเมตร ,12 ไมล์

DIRECTORY







Guestrooms and tents



Guestrooms and tents



Guestrooms and tents



All-day Dinning

Luk-lom restaurant

กะชอ่งฮลิล์ เตน็ท์ รสีอรท์ เปิดบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
ในบรรกาศสดุรม่รืน่ทา่มกลางธรรมชาตเิปิดบรกิารส ารบั
อาหารอยา่งไทยตน้ต ารบัและอาหารรสชาตพิืน้บา้นทาง
ภาคใตอ้ยา่งรสมอืคุณแม่ รวมถงึบรกิารอาหารสไตลฟิ์วชัน่ที่
ผสมผสานอาหารแบบพืน้บา้นและตะวนัตกเขา้กนัอยา่งลงตวั
ทัง้นี้รสีอรท์ไดห้าซือ้วตัถุดบิทีใ่ชม้ากจากทอ้งถิน่ชาวบา้น
จากบรเิวณนัน่และเป็นวตัถุดบิทีอ่อกตามฤดกูาลมาประกอบ
เป็นจานทีพ่เิศษแดคุ่ณ

เปิดบรกิารตัง้แต่เวลา 07.30 น. - 21.00 น. (ทุกวนั) 
เปิดบรกิารเมนูอาหารเชา้ 07.30 น. - 11.00 น. (ทุกวนั)



All-day Dinning

Luk-lom restaurant

Local product

Local fresh

Local food

Local to GLOBAL  



PRIVATE DINNER

ส ารบัเสด็จ

Royal Thai cuisine



PRIVATE DINNER

ส ารบัเสด็จ

Royal Thai cuisine



By chef Aoy

Local fresh
Local Food
Local to global

มหกรรมซฟีู้ ด จงัหวดัตรงั
กระทรวงพาณิชย ์ , 2020



transplant in the paddy field

NA Khoa Sia Rice 

Organic rice from Trang



Harvested coffee leaf in Early Morning 

Coffee leaf tea



Vision

เรามีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์การเข้าพักในรีสอร์ทระ
ดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างไลฟ์สไตล์
การพักผ่อนธรรมชาติ ได้สัมผัสประสบการณ์การพักอาศัยที่
ที่หมู่บ้านน้ าตกกะช่อง ควบคู่กับการพักพักผ่อนแบบยั่งยืน

Mission

ส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ 
และบริการให้บริการที่มีกลิ่นอายของความเป็นครอบครัว



นโยบายที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว

นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ชาติ การท่องเท่ียว
อา้งอิง กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย.์ 
แผนการทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ ฉบบัที่ 2 (สไลด)์. 

5 องค์ประกอบวิสัยทัศน์
การท่องเที่ยว พ.ศ.2579

เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ชั้นน าของโลก

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชน

เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เติบโตบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย



NATURE HISTORY ADVENTUREKNOWLEDGE CULTURE



DNA TO DESIGN
Design PROCESS

GLAMPING

Glamorous CAMPING

NATURE

HISTORY

ADVENTURE

KNOWLEDGE

CULTURE



RESPECT TO NATURE

ELASTIC

SOUTHERN THAI

contemporary Thai design

RETRO

RETREAT WARM PURIFY SOPHISTICATION

MOOD & TONE



Trang Traveler Market 
ตรงั - นักท่องเท่ียวช่วง 3 ปีล่าสดุ มีอตัรา
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ

ส าหรบัสถานการณ์ท่องเท่ียวจงัหวดัตรงั ปี 2561 ในช่วงไตรมาส 1-2 
หรือช่วงครึ่งปีแรก มีนักท่องเท่ียวชาวไทย 555,651 คน มีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 657,717 คน รวมทัง้ส้ิน 1,213,368 คน มีรายได้จาก
นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมทัง้ส้ิน 3,514.09 ล้านบาท 
โดยมีวนัพกัเฉล่ียของนักท่องเท่ียว 2 คืน ซ่ึงคาดว่าตลอดทัง้ปี 2561
จะมีนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 7 เปอรเ์ซน็ต ์และมีรายได้กว่า 9,000 ล้านบาท

ระยะเวลาพ านกัเฉลีย่ของ
นกัท่องเทีย่ว (วนั)

2 วนั

จ านวนหอ้งพกั
4,200 ห้อง / 169

จ านวนผูเ้ยีย่มเยอืน
3.5 ล้านคน

555,561 / 657,717

https://trang.mots.go.th/more_news.php?cid=16

รายได้กว่า
9,000 ล้านบาท



Domestic

Foreigner

Who interested in Nature

65%

35%

Couple Family

Our Explorer

Segment GEN X , Y

Target UPPER CLASS INCOME

Positioning Forest & Mt. Resort



STP STRATEGY
POSITIONING
BY EMOTIONAL

BUSINESS
EXPERIENCE

VACATION
EXPERIENCE

URBAN LIVING

NATURAL LIVING

Forest Mountain

BEACH



Competitor

FUNCTION TYPE LOCATION PRICE

Hotel & Resort 4-5 Star City hotel
BEACH RESORT

2,000-10,000 ฿
per night

Hotel & Resort 12 hotel City hotel
BEACH RESORT

3,000-15,000 ฿
per night

4 City 

8 Beach 



Marketing mix 

Product ท่ีพกัแรมส าหรบันักท่องเท่ียวและผู้ท่ีเดินทางมาท างานจากต่างประเทศ
โดยมุ่งเน้นการบริการ ความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาพกัอาศยั มากไปด้วยส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ มากมาย เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าสงูสดุ



Marketing mix 

Price
ใช้กลยทุธใ์นการตัง้ราคาระดบัปานกลางค่อนไปทางสงูและมีหลายราคาให้เลือกสรร 
เพ่ือให้ลกูค้าสามารถจ่ายค่าท่ีพกัได้ในราคาท่ีพอเหมาะ และเน้นคณุภาพของการให้บริการอย่างสงูสดุ

เริ่มต้นตั้งแต่ 1,600 บาท จนไปถึง 18,000 บาทต่อคืน ตลอดทั้งปี



Marketing mix 

PLACE
ONLINE WEBSITE มุ่งเน้นการจัดจ าหน่ายตามสื่อออนไลน์และในช่องทางอื่นๆ เช่น agoda.com 
Booking.com KLOOK เพื่อโฆษณาโปรโมชั่นตา่งๆของโรงแรม
BACKDOOR SELLING ช่องทางการเจรจาผ่านบริษัททัวร์ เอเยนท์ในต่างประเทศ



Marketing mix 

Promotion
ONLINE ADS 
CAMPAIGN
TOUR PACKAGE กิจกรรมภายในโครงการ ส่วนลด ร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยว
YOUTUBER & INFLUENCERS
TRAVEL REVIEW
SPONSER



Marketing mix 

Physical โครงการเน้นการออกแบบท่ีหรหูราและมีระดบั ด้วยแนวความคิดของ Contemporary Modern Culture
การผสมผสานกนัระหว่างไทยดัง้เดิมและความศรีวิไลซใ์นสมยัปัจจบุนั เพ่ือให้ผู้อยู่สามารถซึมซบั
ความเป็นไทยได้อย่างแน่แท้ ผสมผสานกบัธรรมชาติ ป่าไม้ ร่วมรื่นไปด้วยแมกไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียว
ท่ีช่วยสร้างบรรยากาศอนัน่าอบอุ่นให้โครงการ

Facilities Concept                                                        Building Concept



Marketing mix 

People ▪ บุคลากรต้องมีใจรกัทางด้านงานบริการ มีความเช่ียวชาญและคล่องแคล่ว โดยผ่านการคดักรอง 
พร้อมทดสอบพร้อมปฏิบติังานตามขัน้ตอนมาตราฐานท่ีก าหนดไว้ Chain มาจากโรงแรมใหญ่ๆ
ท่ีได้มาตรฐาน “บริการด้วยรอยย้ิม” ดัง่สโลแกนท่ีชาวต่างชาติประทบัใจ

Land of Smile

• Training and development (การฝึกอบรมและการพฒันา)
ธรุกิจมีวิธีการฝึกอบรมพนักงาน เช่น คอรส์ฝึกอบรมและพฒันาท่ีธรุกิจจดัขึ้นให้พนักงาน ,
การฝึกอบรมสาหรบัพนักงานใหม่ 



Marketing mix 

PROCESS ร่วมมือและจับมือกับ Partner ต่างๆ ทั้งชุมชน ร้านค้าและองค์กรเอกชนต่างๆ อาทิเช่น สนับสนุนการบริโภค
วัตถุดิบจากชุมชนเพื่อให้ชุมชน  โครงการการพักผ่อนโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลวัฒนแพทย์  

Collabolation

การมีส่วนร่วมกบัชุมชนและองคก์รท้องถ่ิน
กะช่องฮิลล ์เตน็ท ์รีสอรท์ น ้าตกกะช่องตรงั 
มีความตัง้ ใจและปณิธานท่ีจะคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ในท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งอาชีพ สร้างงาน 
ให้ความรู้แก่คนในพื้นท่ี และสนับสนุนสินค้าในท้องถ่ิน
อีกด้วย นอกจากน้ีผลประกอบการบางส่วนจะเป็น
งบประมาณไว้ส าหรบัสนับสนุนและมีส่วนรว่ม
ในการดแูลส่ิงแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและสงัคมต่างๆ

CSR



Equality

DEBT

40%

60%

Financial

INCOME : RENTABLE INCOMES 
1.1 HOTEL : Generate 18 m THB. Per Year (with 60% Occupancy Rate)

Interest Rate 6%

Loan Payback Period 10 years



HARD COST SOFT COST

1) FREE HOLD ON LAND : 

2) LAND DEVELOPMENT COST : Land Preparation

3) CONSTRUCTION COST : 23,000 THB / SQM. For G.F.A.

4) FURNITURE COST : 2,000 THB / SQM. For N.F.A.

5) DECORATIVE COST : 200,000 THB / Room. for Hotel

6) LANDSCAPE : 1,000 THB / SQM. For N.F.A.

1) Designer & Architecture 

Consultant 

2) MANAGEMENT COST 

•OFFICER SALARY 

- Manager 

- Officer 

- Receptionist 

- Housekeeper 

- Gardener 

- Securities 

•FOOD & BEVERAGE 

3) Electric & Water



การวเิคราะห์ PESTE

ปัจจัยด้านการเมือง และนโยบายของรัฐ (Political)

องคก์รธุรกิจตอ้งติดตามการด าเนินงานทางการเมืองเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะหก์ลยุทธ ์
เช่น เสถียรภาพของรฐับาล นโยบายของประเทศ และนโยบายของรฐัท่ีมีต่อการท่องเท่ียว

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economics)

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องบ่งชีใ้หเห็นปริมาณการจดัสรรและการใชท้รพัยากร  มีแรงผลกัดนัท่ีส  าคญัต่อการ
ด าเนินงานขององคก์รธุรกิจ เน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกิจจะครอบคลมุหลายประเทศ เช่น รายไดป้ระชาชาติ อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราการจา้งงาน  ซึ่งผูบ้รหิารธุรกิจตอ้งสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์เพ่ือก่อใหเ้กิดโอกาสสงูสุด
และลดอปุสรรคในการด าเนินงานขององคก์ร



การวเิคราะห์ PESTE

ปัจจัยคมนาคมขนส่ง การคมนาคมทางบกของจังหวัดตรังมีรายละเอียดดังนี้

- การเดินทางดว้ยรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ มีรถเรว็ออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีตรงัทกุวนั วนัละ 2 เท่ียว โดยออกจาก
กรุงเทพฯ เวลา 17.05 น. และ18.30 น. ถึงตรงัเวลา 08.30 น. และ 10.15 น. ตามล าดบั

- การเดินทางดว้ยรถยนตใ์ชท้างหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลกัในการคมนาคมขนส่งทางบก 
นอกจากนัน้ยงัมีถนนเช่ือมโยงจากจงัหวดัไปอ าเภอต่างๆ และจงัหวดัใกลเ้คียง สามารถเดินทางติดต่อกนัไดส้ะดวก โดยมีสายทางทัง้หมด 75 
สายทาง ผ่านจงัหวดัชมุพร แยกเขา้จงัหวดัระนองระนอง พงังา กระบ่ี และตรงั 

- การเดินทางดว้ยเครื่องบิน  มีเท่ียวบินจากสนามบินดอนเมือง ถึงสนามบินนานาชาติตรงั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 75 นาที สายการ
บินท่ีเปิดใหบ้รกิาร สายการบินนกแอร ์สายการบินไลออ้นแอร ์และสายการบินไทยแอรเ์อเซีย

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม คมนาคมขนส่ง การตดิต่อสื่อสาร  (Social)

ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั ท าใหอ้งคก์รธุรกิจตอ้งท าการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางสังคม วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิ ต  อายุเฉล่ียของ
ประชากร การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นความตอ้งการ คณุภาพ และคณุสมบตัิของสินคา้หรือบรกิารท่ีเกิดขึน้อย่ างต่อเน่ืองและรวดเรว็ 
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบรกิาร เช่นโรงแรม ท่ีตอ้งพยายามตอบสนองความตอ้งการและใหค้วามส าคญัต่อความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผูบ้ริการ
เป็นส าคญั เน่ืองจากผูบ้รโิภคสมยัใหม่มีส  านกึในสิทธิส่วนตวั การรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร ทางเลือก และอ านาจการต่อรองมากกว่าในอดีต ซึ่งผูบ้รหิารจะตอ้ง
พจิารณาปัจจยัเหล่านี ้เพ่ือประกอบการประเมินสภาพแวดลอ้มและใชป้ระกอบในการพจิารณาก าหนดกลยทุธไ์ดอ้ย่างเหมาะสม



การวเิคราะห์ PESTE

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological)

พฒันาการและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทัง้ในดา้นผลิตภณัฑ ์บรกิาร

เทคโนโลยีเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาศกัยภาพและการแข่งขนัของธุรกิจ ธุรกิจท่ีพกั  โรงแรม รสีอรท์ กบัการน าเทคโนโลยีท่ีพฒันา
อย่างไม่หยดุยัง้ในปัจจบุนัมาใชป้ระโยชน์

4.1 Cloud / บริการซอฟตแ์วรผ่์านอินเทอรเ์น็ต (SaaS) ปัจจบุนัธุรกิจท่ีพกั  โรงแรม รสีอรท์ และธุรกิจบรกิารหนัมาใชเ้ทคโนโลยี Cloud และ 
Saas เพิ่มขึน้ เน่ืองจากช่วยลดตน้ทนุ ค่าดแูล บ ารุงรกัษาเว็บไซต ์ไม่ตอ้งเสียเงินจา้งพนกังาน ไม่ตอ้งปวดหวักบัปัญหาดา้นไอทีของเว็บไซต ์ท าใหมี้
เวลาใหก้บังานบรกิารลกูคา้มากขึน้ 
4.2 อุปกรณเ์คลื่อนที่ กะช่องฮิลล ์รสีอรท์ มีเทคโนโลยีท่ีเพียงพอต่อการส่ือสารผ่านอปุกรณเ์คล่ือนท่ีอย่างแท็บเลต็และสมารท์โฟน ซึง่สามารถ
อ านวยความสะดวกในขัน้ตอนเช็คอิน 
4.3 โซเชียลมีเดยี กะช่องฮิลล ์รสีอรท์ ถกูรวีิวโดยลกูคา้ในหลายๆ ส่ือโซเชียลแถวหนา้ เช่น Facebook , Instagram ,Twitter
4.4 ระบบทีส่ร้างประสบการณเ์ฉพาะบุคคล สิ่งท่ีจะท าใหล้กูคา้คาดหวงัท่ีจะท าใหไ้ดร้บัประสบการณเ์ฉพาะบคุคลจากผูใ้หบ้รกิารท่ีพกั ท่ีไม่ใช่
แค่การจ าหนา้ได ้เรยีกช่ือถกู แต่อาจเป็นระบบแสดงขอ้ความตอ้นรบัลกูคา้ผ่านหนา้จอโทรทศัน ์หรอืบรกิารพเิศษอ่ืน ๆ เช่น อาหารจานพเิศษ การ
ประดบัดอกไมภ้ายในหอ้งพกั การมอบเคก้วนัเกิด เป็นตน้ 

http://th.jobsdb.com/th/th/industry/hospitality-catering/1
http://th.jobsdb.com/th/th/industry/hospitality-catering/1
http://th.jobsdb.com/th/th/job-list/sales-cs-business-devpt/customer-service/1


การวเิคราะห์ PESTE

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

จากกระแสสงัคมโลกท่ีใหค้วามส าคญัเรื่องการอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มการไม่ท าลายทรพัยากรธรรมชาติ ท าใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจ
โรงแรมและท่ีพกัไดมี้การปรบัเปล่ียนรูปแบบการท่องเท่ียวเป็นแบบการท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ์การอยู่ร่วมกันของคนและสัตวแ์ละการไม่บกุรุกหรือ
ท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 



SWOT

1. ท าเลมีความสวยงาม รอบล้อมด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ บรรยากาศส่วนตัว 

2. สถานที่ประกอบการเป็นพื้นที่ของเจ้าของ

3. การออกแบบห้องพักและภายในห้องพัก มีบรรยากาศเป็นกันเอง

4. Single Owner มีเจ้าของเพียงรายเดียว ท าให้มีอ านาจเด็ดขาค

5. ห้องพักขนาดใหญ่ มีอัตราราคาที่พักไม่แพง มีคุณภาพห้องพักที่ดี และมีมาตรฐาน
การบริการ

6. มีการออกแบบเคร่ืองแบบพนักงานให้เหมาะกบัลกัษณะรีสอร์ท

7. มีกิจกรรมในรีสอร์ทให้ลูกค้าสามารถเลอืกสถานที่ได้ตามความตอ้งการ

8. การเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

จุด
แข

็ง (
St

re
ng

th
s)

จุดอ่อน (W
eaknesses)

1. การเดินทางเข้าจังหวัดตรังไมส่ะดวกเช่นจังหวัดฝั่งทะเลอันดา
มัน อื่น ๆ เช่น กระบี่ ภูเก็ต ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
มาท่องเที่ยวจังหวัดตรังน้อย
2. พนักงานขาดประสบการณ์งานบรกิาร
3. มีพนักงานให้บริการนอ้ยเนื่องจากเป็นธุรกิจโรงแรมขนาดเลก็

โอ
กา

ส 
(O

pp
or

tu
ni

tie
s) 1. การท่องเที่ยวแบบ Staycation ก าลังเป็นที่นิยม 

ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาพักเป็นระยะเวลานาน

2. การท่องเที่ยวแบบ Camping เพ่ิมขึ้น โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

3. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประกอบการตัดสนิใจในการบริโภค

4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

1. ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการบริโภคมาก ท าให้เกิดต้นทุนการ
เปลี่ยนแปลง (Switching Cost) ต่ า และความภักดีต่อตราสินค้า
อยู่ในระดับต่ าเช่นกัน (Brand Loyalty)

2. สถานการณ์ระบาดโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้กระทบต่อ
สภาพทางการเงินลูกค้าอาจกระทบตอ่การท่องเที่ยว และการใช้
จ่าย

อุปสรรค (Threats)



การแข่งขันระหว่าง
คู่แข่งในธุรกิจ

เดียวกัน

คู่แข่งรายใหม่

อ านาจการ
ต่อรองของ

ลูกค้า
คู่ค้า

สินค้าทดแทน

Five Forces Model 
1. นักลงทุนให้มาลงทุนในธุรกิจ

รีสอร์ทเพ่ิมมากขึ้น
2. การสร้างความแตกต่างให้แก่ 

ผลิตภัณฑ์
3. เงินลงทุน
4. นโยบายของรัฐ
5. ความจงรักภักดีของลูกค้า

1. ราคา
2. ตน้ทนุในการเปล่ียน
3. คณุภาพ
4.จ านวนทางเลือกของลกูคา้
5. แนวโนม้ผูบ้รโิภค

1. ความหวั่นไหวต่อราคาของ
ห้องพัก
2. ความสะดวกในการจอง
ห้องพัก
3. ต้นทุนการเปลี่ยนใจของลูกค้า
4. จ านวนสินค้าทดแทนที่มี
5. ข้อมูลที่ลูกค้ามี

1. ด้านแรงงาน
2. ด้านต้นทุนวัตถุดิบของอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

1. ขอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกิจมีความยั่งยืนหรอืไม่
2. การแข่งขนัระหว่างช่องทางออฟไลน ์กบั ออนไลน์
3. งบประมาณการท าตลาด
4. ความมีประสิทธิภาพของกลยทุธ์
5. ความโปรง่ใส
6. แบรนด์



Business model canvas

9. C

9.Cost Structure
9.1 ต้นทุนในการพัฒนาท่ีดิน 9.5 ค่าปรับภูมิทัศน์
9.2 ค่าก่อสร้าง 9.6 ค่าปรึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม
9.3 ค่าเฟอร์นิเจอร์ 9.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
9.4 ค่าตกแต่งห้องพัก                 9.8 ค่าสาธารณูปโภค 

5. Revenue Streams
5.1 มีบริการท่ีหลากหลาย 
5.2 หลากหลายราคาให้เลือกสรร

6. Key Resource
6.1  พนักงานส่วนใหญ่

จะเป็นลูกหลานของชาวตรัง 
6.2 มีใจรักงานบริการ 
6.3  มีการฝึกอบรมพนักงาน

8. Key Activities
8.1 กิจกรรมใส่บาตร
8.2 กิจกรรมการไปเรียนรู้วิธีการ

กรีดยางพารา 
8.3 กิจกรรมอย่างการให้อาหาร

แกะ
8.4 กิจกรรม cooking class และ

บริการแบบเชฟ เทเบิล 
(Chef’s Table)

4. Customer Relationships
4.1 บริการประทับใจ 

บริการด้วยรอยยิ้ม
4.2 สถานท่ีตั้งมีท าเลเหมาะสม 
4.3 วัตถุดิบท่ีใช้ในการ

ปรุงอาหารมาจากท้องถิ่น

7. Key Partners
7.1 รว่มมอืและจบัมอืกบั Partner

ต่างๆ
7.2 สนบัสนุนใหก้ลุม่ชาวนา 

ต.นาหมื่นศร ี
7.3 การมสีว่นรว่มกบัชุมชนและ

องคก์รทอ้งถิน่ 

1. Value propositions

1.1  ที่พักสไตล์รีสอร์ทที่
ห้องพักเกือบทั้งหมดเป็น
เต็นท์หรูติดแอร์และมีระดับ 

1.2  ห้องอาหารลูกลม ออกแบบ
สไตล์โมเดิร์นผสมกับธรรมชาติ
ได้อย่างลงตัว 

1.3  อาหารจะเน้นรสชาติดั้งเดิม
ของพื้นที่ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ 
ในท้องถิ่น

2. Customer Segment

2.1 กลุม่ลกูคา้ทีม่าทอ่งเทีย่วมทีัง้
จากภายในและภายนอก
ประเทศ 

2.2  ผูท้ีส่นใจธรรมชาติ

3. Channels
3.1 มี Web site หรือ social

media
3.2 สร้าง channel กะช่องฮิลล์

บน YouTube 
3.3 ONLINE WEBSITE
3.4 BACKDOOR SELLING 



Covid-19

บริหารความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับ…การท่องเที่ยวกลับมา
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร บริหารความเสี่ยง เตรียมความพร้อมรอวันที่การท่องเที่ยวกลับมา ดังน้ี

1. ด้านการบริหารต้นทุนและการเงิน ธุรกิจร้านอาหารเตรียมเงินส ารองและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมเลือกที่
จะลดจ านวนพนักงาน ซึ่งมีต้นทุนหลักคือ เงินเดือนของพนักงาน 

2. ด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย ธุรกิจโรงแรมปรับตัวให้บริการส่วนบุคคล (Personal Service) (93.7%) มากขึ้น และธุรกิจ
ร้านอาหารปรับกลยุทธ์หันมาเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ (72.4%)

3. ด้านความพร้อมรับมือในภาวะวิกฤต ธุรกิจโรงแรมจะเน้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐ มาสื่อสารภายในองค์กรเพื่อ
ปรับตัวให้ทัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า การบริหารงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามีความล่าช้า (60.0%) สื่อสารที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทั้งประเด็นการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 และประเด็นมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ตกงาน (40.0%)

Resilience
การปรับตัวของธุรกิจ

“ธรุกิจต้องพร้อมรบักบั “โลกการท่องเท่ียวท่ีไม่เหมือนเดิม”



1. นางสาวปัณฑา ทองสม 6324100005 9. นางสาวกุลพัชร อาจสัญจร 6324100023

2. นายกูลชัย เกิดมีทรัพย์ 6324100013 10. นางสาวพิมพ์ใจ เชาว์นุกูล 6324100027

3. นางสาวปาณิสรา งามคม 6324100014 11. นางสาวจิรวรรณ ผิวจิตร 6324100028

4. นายเกษมพันธุ์ จิตรเย็น 6324100015 12. นายภัทรายุทธ์ บุญอมร 6324100030

5. นางสาวพัชราภรณ์ สมโลก 6324100018 13. นายอภิวัฒน์ พัฒเชียร 6324100031

6. นางศรีประดับ ศรีน า 6324100020 14. นางสาวกุลชิรา สิงห์รัตน์ 6324100036

7. นางสาวดรรชนี กาญจนะ 6324100021 15. นายณัฐ คงเจาะ 6324100037

8. นางสาววรรณิกา รอดสม 6324100022 16. นางสาวดวงพร สร้างบุญ 6324100038

17. นายทิพยพงศ์ นาเคณ 6324100040

สมาชิกในกลุ่ม


