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โดย  
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มที ่1 รุ่นที ่1 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปีการศกึษา 2564 



ค าน า 
 

 รายงานฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
แบบออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) กลุ่มท่ี 1 รุ่นท่ี 1 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ กะช่องฮิลล ์     
รีสอร์ท อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประสานงาน 
แนวความคิดทางวิชาการกบัสถานการณท์างธุรกิจจากการดงูานนอกสถานท่ี 2) เพื่อเพิ่มพนู ความรู้
และประสบการณ ์ใหน้กัศึกษา 3) เพื่อสรา้งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างนกัศึกษาและถาบนัการศึกษา 
รายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วย รายละเอียดของเนื้อหาการศึกษาดูงาน แนวคิด และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวขอ้งการเชื่อมโยงเนือ้หาต่างๆ รวมถึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการศึกษา  ดูงาน ในครัง้นีท้ัง้นีค้ณะ
นกัศึกษา MBA กลุ่มท่ี 1 รุน่ท่ี 1 ไดจ้ดัท าผลการศึกษาดูงานต่ออาจารย ์ ท่ีปรกึษา อาจารยก์ิตตินาท 
นุ่นทอง ท่ีไดใ้หค้ าปรกึษาในการดงูานในครัง้นีด้ว้ย  
 คณะนักศึกษา ไดศึ้กษาดูงานแบบออนไลนใ์นวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนักศึกษา
เข้าร่วม จ านวนทั้งสิน้ 17 คน และทางเจ้าของกะช่องฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง             
ได้ให้ข้อมูลความรูจ้ากการ บรรยายถึงประวัติความเป็นมาท่ีได้มีการก่อตั้ง กะช่องฮิลล ์รีสอรท์     
การด าเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั  
 คณะผูจ้ัดท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาดูงานท่ีไดร้วบรวมและน าเสนอนี ้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ท่ีสนใจและขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านเป็นอย่างสูง ท่ีท าให้
การศึกษาดงูานออนไลนข์องนักศึกษาปริญญาโทหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) กลุ่มท่ี 1 
รุ่นท่ี 1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด นครศรีธรรมราช ส าเร็จ 
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ทัง้นีห้ากรายงานฉบับนีม้ีขอ้ผิดพลาดประการใด ทาง คณะผูจ้ัดท าขออภัยมา ณ 
ท่ีนีด้ว้ย  
 
 
 
 

                                          คณะผูจ้ดัท า 
คณะนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กลุ่มท่ี 1 รุน่ท่ี 1 

                                             มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
                                              สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครศรีธรรมราช



กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรงั เมื่อวันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2564 ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มท่ี 1 รุ่นท่ี 1 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วงเหลือและให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์จาก          
ผูม้ีพระคณุหลายท่านไดแ้ก่  
 1. อาจารยก์ิตตินาท นุ่นทอง อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
นอกสถานแบบออนไลน ์ผูซ้ึ่งกรุณาใหค้ าแนะน าปรึกษา พรอ้มทัง้ชีแ้นะแนวทาง ใหก้ าลังใจ ตัง้แต่
เริ่มวางแผน โครงการจนกระทั้งสิน้สุดการศึกษาดูงานดังกล่าวและยังให้ค าแนะน าในการจัดท า
รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน เพื่อน าเสนอแก่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งท่านเป็นผู้ท่ีท าให้
การศึกษาดงูานครัง้นีเ้สร็จสมบูรณไ์ปไดด้ว้ยดี  
 2. นางกชพรรณ ชูกล่ิน เจา้หนา้ท่ีท่ีปรึกษาโครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีติดต่อประสานงาน ระหว่างนกัศึกษากับ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงคอยดแูลเอาใจใส่ศึกษาทกุคน  
 3. กะช่องฮิลล์  รีสอร์ท อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ท่ีได้ให้โอกาส ทางการศึกษาดูงาน
เสริมสรา้งประสบการณอ์ย่างมีคณุค่าแก่นกัศึกษา รวมทัง้ไดใ้หค้วามอนเุคราะหส์ถานท่ีในการศึกษา
ดูงาน รวมทัง้วิทยากรท่ีใหค้วามรูแ้ละบรรยายเกี่ยวกับกะช่องฮิลล ์  รีสอรท์  รวมทัง้คณะนักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มท่ี 1 รุ่นท่ี 1 จ านวนทัง้สิน้ 17 คน ท่ีไดใ้หค้วามรว่มมือ
รว่ม ใจใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ตัง้แต่เร่ิมวางแผนโครงการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ 
แต่ละกลุ่ม/บุคคล ท าใหไ้ดม้ีความสามคัคีรว่มใจกันปฏิบัติภาระหนา้ท่ี ทกุดา้น จนส าเร็จลลุ่วง ไปได้
ดว้ยดี 
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ข้อมูลท่ัวไป 
 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา 

กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ รีสอรท์ท่ีรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณแ์ละบรรยากาศท่ี
เงียบสงบในท่ีพักแบบนักผจญภยับนเนือ้ท่ีกว่า 20 ไร ่อยู่บนภมูิประเทศท่ีเป็นเนิน สามารถชมความ
สวยงามของธรรมชาติและเทือกเขาบรรทัด เมฆหมอกท่ีสลับสับเปล่ียนราวกับภาพวาดท่ีมีชีวิตหลงั
ฝนพร า เปิดประสบการณแ์ห่งใหม่ใหไ้ดส้ัมผัสกับธรรมชาติ พรอ้มสูดอากาศบริสุทธิ์และชิมอาหาร
พืน้เมืองแบบฟิวชั่น เป็นอีกหน่ึงเสน่หเ์มืองใต ้เมืองท่ีมีฝนตก 8 เดือน แดดออก 4 เดือน ท่ีใครหลาย
คนอาจมองขา้ม ซึ่งดินแดนแห่งนีใ้นประวัติศาสตรเ์มืองตรงั ธรรมชาติ สายลม ขนุเขา น า้ตก มีชื่อวา่ 
เขาช่อง หรือ กะช่อง ซึ่งเป็นภเูขาลกูหน่ึงในเทือกเขาบรรทดั แผ่นดินตรงนีม้ีต านานแห่งกาแฟ กาแฟ
ของคนตรงั ตามค าบอกเล่าของ ผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ แสวง ภูศิริ อดีตอาจารยว์ิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตรงั ไดก้ล่าวไวว้่า ตน้กาแฟบริเวณทางเขา้น า้ตกกะช่องในสมัยอดีตนั้นมีเยอะมาก 
มากเสียจนเม็ดกาแฟท่ีหล่นลงพืน้นัน้ ท าใหเ้ราเหยียบเทา้ลงไม่ถึงพืน้ดิน  

จดุเร่ิมของธุรกิจ เกิดจากแรงผลกัดันของ ดร.ประพล วิระพรสวรรค ์ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน  ซึ่ง
เป็นคนชื่นชอบตน้ไม ้ธรรมชาติ จากจดุเร่ิมตน้จากท่ีดินแปลงหน่ึงท่ีไดข้ี่จกัรยานผ่าน และแอบเขา้มา
เดินชม และคิดว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีสวยมาก อยากจะได้ท่ีดินพืน้นีม้าสรา้งบ้านพักต่างอากาศ เป็นส่ิง
กระตุน้ใหพ้ยายามสรา้งโรงแรมเป็นของตวัเองขึน้มา 

กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ เป็นท่ีพักสไตลร์ีสอรท์ท่ีหอ้งพักเกือบทัง้หมดเป็นเต็นทห์รูติดแอร์แห่ง

แรกในภาคใต ้ท่ามกลางธรรมชาติและไรก่าแฟแห่งเขากะช่อง จ.ตรงั แหล่งต านานกาแฟของคนตรงั 

อีกทัง้ยังเป็นพืน้ท่ีประวัติศาสตร ์ โดยเป็นสถานท่ีซึ่งในหลวง 3 รชักาล คือ รชักาลท่ี 6, รชักาลท่ี 7 

และรชักาลท่ี 9 เสด็จพระราชด าเนินมาเยือนในอดีต 

สถาปนิกออกแบบ นายจิรวฒัน ์  วิระพรสวรรค ์ซึ่งเป็นลกูชายคนกลาง จบการศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อในด้านการพัฒนาท่ีดิน  ใช้เวลา
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ออกแบบอยู่ 2 ปี  เพื่อพฒันาพืน้ท่ีตรงนีใ้หท้รงคณุค่าท่ีสุดใหส้มกบัเป็นพืน้ท่ีประวัติศาสตร ์ เป็นพืน้ท่ี
ท่ีมีอากาศดีท่ีสดุ  จึงกลายเป็นเต็นทร์ีสอรท์  ท่ามกลางบรรยากาศกลางขนุเขาเหมือนมาเท่ียวซาฟาร ี

 แรงผลักดันของผู้ก่อตั้ง  ท่ีจะท าให้พืน้ท่ีตรงนีท้รงคุณค่า เน่ืองจากในหลวง 3 พระองค์
เสด็จ โดยเฉพาะรชักาลท่ี 6 ไดเ้สด็จ 3 คราวดว้ยกนั มาพกั 8 คืน ไดท้รงอกัษร รวมถึงทรงแต่งกลอน
บทต่างๆ  ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า พระองคท่์านมาฝึกกองลูกเสือป่าและทรงประพันธ์เร่ือง “เวนิสวา
นิส” หลังจากกลับจากต าบลช่อง บทประพันธ์เร่ืองดังกล่าวก็ไดตี้พิมพอ์อกมา  สันนิษฐานไดว้่าการ
ปิดเล่มน่าจะเกิดขึน้ท่ีน า้ตกกะช่อง  โดยมีการบอกเล่าต่อกนัมาว่าชาวบา้นเห็นพระองคท่์านทรงจดุ
ตะเกียงและทรงอักษรอยู่ทัง้วัน  เร่ืองราวท่ีเล่าขานกันมาซึ่งเป็นส่ิงท่ีเป็นคณุค่า ในการสรา้งเร่ืองราว
ใหก้บั กะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมาของชื่อรีสอรท์ “ดา้นหลังของรีสอรท์เป็นช่องเขาท่ีเรียกว่ากะช่อง ตามชื่อของต าบล 

ตามชื่อของรีสอรท์เรา กะคือช่องแคบและเป็นช่องลม ช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

กุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ลมตะวันออกจะพัดผ่านช่องเขานี ้ผ่านป่าท่ีสมบูรณ ์ท าใหก้ะช่องฮิลลเ์ป็น 

จุดแรกของการรบัอากาศท่ีดีท่ีสุดของอันดามัน และส าคัญคือรบัแสงแรกของอันดามันดว้ย เพราะ

พระอาทิตยจ์ะขึน้ตรงช่องนีพ้อดี ผูเ้ขา้พกัจะไดส้มัผสักบัพลงัขุนเขาและอากาศ 1 ใน 5 ของเอเชีย

ที่อากาศดีที่สุด เน่ืองจากลมพดัผ่านใบไมต้น้ไมใ้บหญา้เหมือนเป็นเครื่องกรองอย่างดีของพืน้ท่ี 
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สมัยรัชกาลที่ 5 พืน้ท่ีรีสอรท์เป็นของขุนช่อง ก านันทิศตะวันออก และพระยารัษฎานุ

ประดิษฐ์มหิศรภักดี ผูซ้ึ่งน ายางพาราตน้แรกเขา้มาและตน้กาแฟ มีความสามารถในการปกครอง

เก็บภาษีส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะพริกไทย ยางพาราและก็พืชผกัต่างๆ ส่งเสริมใหช้าวบา้นไดม้ี

เศรษฐกิจพืน้ฐานท่ีตอ้งบริโภคและส่งออก กนัตงัเป็นท่าเรือส่งออก  กาแฟเขาช่องซึ่งเป็นแบรนดด์ัง 

ตน้ก าเนิดอยู่ท่ีพืน้ท่ีกะช่อง  โดยทางรีสอรท์ไดน้ าพันธุ์โรบัสตา้ท่ีดีท่ีสุดของพืน้ท่ีภาคใตเ้ป็นต้นสาย

พนัธุท่ี์น่ีก็คือปลกูกลบัมาใหม่ มาเดินชมตน้กาแฟ เมล็ดกาแฟและชิมกาแฟ” 

3 พี่นอ้ง 3 ความรู ้สานฝันกะช่อง ฮิลส"์ หน่ึงนกับริหารธุรกิจ รัว้มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

หน่ึงนักออกแบบ สถาปัตยกรรม รั้วมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์หน่ึงนักการตลาดจาก Shanghai 

University  3 คน รวมตวักนัรว่มสานฝันนีใ้หเ้ป็นจริง ดว้ยความพิเศษของพืน้ท่ีท่ีมีความสมบูรณข์อง

ธรรมชาติทัง้วิวทิวทศันท่ี์สวยงาม โอโซนท่ีบริสทุธิ์จากเทือกเขาบรรทดั ความตระการตาของน า้ตกกะ

ช่อง "ราชาน า้ตกเมืองตรงั " และ ต านานไรก่าแฟสายพนัธุใ์ต ้โรบสัตา้ กาแฟคนตรงัท่ีดงัทั่วโลก ความ

สมบูรณเ์หล่านีไ้ดจุ้ดประกายให้ครอบครวัวิระพรสวรรค ์  มีความคิดท่ีจะแบ่งปัน และพัฒนาพืน้ท่ี

แห่งนีใ้หเ้ป็นพืน้ท่ีแห่งความสุข จากการท่ีไดม้าพกัผ่อนหย่อนใจ มาทอดกาย มาอิงแอบธรรมชาติท่ี

สวยงาม เกิดเป็น กะช่องฮิลล์เต็นท ์ท่ีมีท่ีพักสไตลแ์คมปิ้ง รา้นอาหารสไตล ์ไทยฟิวชั่นจากแหล่ง

วัตถุดิบชุมชน มีกาแฟคั่วสด คั่วใหม่ ท่ีหอมเขม้ขวัญใจนักท่องเท่ียว อีกทัง้ยังมีหอ้งประชุมสัมมนา 

พรอ้มหลกัสตูรฝึกอบรมแห่งเดียวในภาคใต ้ 

กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ 
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สถานท่ีต้ังและลักษณะท่ัวไป 

 กะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ บริการหอ้งพักกว่า 25 หอ้ง แบบหอ้งนอนเด่ียวในบรรยากาศ

แบบเต็นทท่ี์มีการตกแต่งแบบนักส ารวจผจญภยัในพืน้ป่าหรือหอ้งพกัแคมป์ปิ้งแบบค่ายลูกเสือในวัย

เด็ก แต่มีความสะดวกสบายในสไตลแ์คมป์ปิ้ง  พรอ้มบริการพืน้ท่ีสันทนาการภายนอกสนุกสนาน 

อาทิ ลานกองไฟและพืน้ท่ีบารบ์ีคิวดา้นหนา้ของท่ีพกั พืน้ท่ีชานพกัผ่อนบริเวณริมธารน า้ รีสอรท์ตอบ

โจทยก์ารพกัผ่อนท่ีมาเป็นกลุ่มใหญ่และส่วนตวัไดสุ้ขและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาแบบ

เมืองตรงั 

 

ท่ีตัง้ของกะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอ้มของกะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ 
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ประเภทของธุรกิจ 

 ห้องพัก  กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท เปิดบริการห้องพักบรรยากาศเต็นท์ท่ีมีการตกแต่งแบบ 

นกัส ารวจผจญภยัในพืน้ป่าหรือหอ้งพกัแคมป์ปิ้งแบบค่ายลกูเสือในวยัเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในหอ้งพกั 

 หอ้งอาหารลกูลม  กะช่องฮิลล ์เต็นท ์รีสอรท์ เปิดบริการอาหารและเครื่องด่ืมในบรรยากาศ 
สุดร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติ เปิดบริการส ารบัอาหารอย่างไทยตน้ต ารบัและอาหารรสชาติพืน้บา้น
ทางภาคใตอ้ย่างรสมือคณุแม่ รวมถึงบริการอาหารสไตลฟิ์วชั่นท่ีผสมผสานอาหารแบบพืน้บา้นและ
ตะวนัตกเขา้กนัอย่างลงตวั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารบัอาหาร 
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วิสัยทัศน ์
 เป้าหมายท่ีจะมอบประสบการณก์ารเขา้พกัในรีสอรท์ระดับบนในราคาท่ีเขา้ถึงได ้มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งไลฟ์สไตลก์ารพักผ่อนธรรมชาติ  ไดส้ัมผัสประสบการณก์ารพักอาศัย ควบคู่กับการ
พกัผ่อนแบบยั่งยืน 

พันธกิจ 
 ส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคนตรัง และให้บริการท่ีมี   
กล่ินอายของความเป็นครอบครวั 

การปรับตัวของธุรกิจ 
จากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ธุรกิจต้องพรอ้มรับกับ “โลกการท่องเท่ียวท่ีไม่

เหมือนเดิม” ตอ้งบริหารความเส่ียง สรา้งภมูิคุม้กนั พรอ้มรบัการท่องเท่ียวกลบัมา 
     ธุรกิจโรงแรมและรา้นอาหาร บริหารความเส่ียง เตรียมความพรอ้มรอวันท่ีการท่องเท่ียว
กลบัมา ดงันี ้
  1. ดา้นการบริหารตน้ทนุและการเงิน ธุรกิจรา้นอาหารเตรียมเงินส ารองและลดค่าใชจ้่ายท่ี
ไม่จ  าเป็นลง ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมเลือกท่ีจะลดจ านวนพนักงาน ซึ่งมีตน้ทุนหลักคือเงินเดือนของ
พนกังาน  
 2. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการขาย ธุรกิจโรงแรมปรบัตวัใหบ้ริการส่วนบุคคล 
(Personal Service) (93.7%) มากขึน้ และธุรกิจรา้นอาหารปรบักลยทุธห์นัมาเพิ่มช่องทางการขาย
ออนไลน ์(72.4%)  
     3. ดา้นความพรอ้มรบัมือในภาวะวิกฤต ธุรกิจโรงแรมจะเนน้การรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 
นโยบายของรฐั มาส่ือสารภายในองคก์รเพ่ือปรบัตวัใหท้นั ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการใหค้วามเห็นว่า การ
บริหารงานของรฐับาลในการแกไ้ขปัญหามีความล่าชา้ (60.0%) ส่ือสารท่ีขาดประสิทธิภาพ ทัง้
ประเด็นการจดัสรรวคัซีนโควิด 19 และประเด็นมาตรการช่วยเหลือพนกังานท่ีตกงาน (40.0%) 
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การท่องเท่ียวจงัหวดัตรงั 
 

ข้อมูลการท่องเท่ียว 
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย มีความส าคญัและก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2560 
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเท่ียว มูลค่ารวม 2,727,740.14 ล้านบาท คิดเป็น 
17.65% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มูลค่าดังกล่าวนีม้ีค่าใกล้เคียงกับวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของประเทศซึ่งเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 3 ลา้นลา้นบาทต่อปี นอกจากนี ้อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวไทยยังก่อให้เกิดการจ้างงาน จ านวน 4,318,297 คน หรือคิดเป็น 11.53% ของการ  
จ้างงานทั้งหมดของประเทศ โดยองค์ประกอบ หน่ึงของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านท่องเท่ียวนี้ มี
ค่าตอบแทนแรงงาน (Wages and salary) มูลค่า  492,949 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนแรงงาน        
ส่วนหน่ึงเป็นค่าจ้างท่ีจ่ายให้กับแรงงานท่ีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ  สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว นอกจากจะเป็นสาขาเศรษฐกิจท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังเป็นอีก
กลไกหน่ึงท่ีจะเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนได้
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสามารถสรา้งการกระจายรายไดท่ี้ดี เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจะใชจ้่ายเงินใน
พืน้ท่ีท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว เงินจึงลงพืน้ท่ีโดยตรง ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ท่ีมีรายได้      
มากขึน้   

ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561-2580) ภาครฐัใหค้วามส าคัญกับอตุสาหกรรมท่องเท่ียวดว้ย

การก าหนดใหเ้ป็น 1 ใน 14 แผนงานส าคัญ (Flagship) ภายใตแ้ผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้าก

การท่องเท่ียว เพื่อกระจายการท่องเท่ียวในมิติพืน้ท่ีและรายไดสู้่ชุมชน โดยสอดคลอ้งกับการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการท่องเท่ียว ซึ่งถือเป็นทิศทางและแผนหลกัในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวของประเทศในระยะ 20 ปี ขา้งหนา้ “เพื่อรกัษาการเป็นจดุหมายปลายทางท่ีส าคญัของการ

ท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ  และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสงู” 

โดยใชป้ระโยชนจ์ากภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อสรา้งสรรคค์วามหลากหลายของการท่องเท่ียวใหส้อดรบั

กบั “แนวโนม้ของตลาดยคุใหม่” รวมทัง้น า “เทคโนโลยีและนวตักรรม” มาใชใ้นการส่งเสริมการตลาด

เพื่อดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมการ

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบนิเวศ และทรพัยากรที่เอือ้ต่อการเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพ 

เพื่อกระจายโอกาสในการสรา้งรายไดไ้ปสู่ชมุชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
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รัฐบาลก าหนดให้ “การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว” เป็น 1 ใน 11 เรื่อง ภายใต้

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ โดยในการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเท่ียว งบประมาณทัง้สิน้ 4,653.8 

ลา้นบาท เพื่อใหก้ารท่องเท่ียวเป็นกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่ม 

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและมีอตัราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการภาคการ

ท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเท่ียว สร้างความ

หลากหลายให้การท่องเท่ียว และเพิ่มมูลค่าข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมท่องเท่ียวเมืองรอง  เพื่อ

กระจายรายไดจ้ากการท่องเท่ียว ใหแ้ก่สินคา้และบริการทางสุขภาพ พัฒนาภาคการท่องเท่ียวทั้ง

ระบบโดยมุ่งเนน้ท่ีเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ พัฒนาและปรบัปรุงแหล่งท่องเท่ียวเมืองหลักและ

เมืองรองให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ี พัฒนา  โครงสรา้งพืน้ฐานด้านคมนาคม และส่ิงอ านวย

ความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงต่อเน่ืองไปยงัภูมิภาคพัฒนาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเท่ียว พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว  ในทุกระดับ ลดความ

เหล่ือมล า้โดยกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวสู่ชุมชน และให้ความส าคัญกับการ  พัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (ส านกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี, 2564) 

การท่องเท่ียวของจังหวัดตรังในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางท่ีชัดเจน และเริ่มเป็นท่ีรู ้จักของ

นกัท่องเท่ียวมากขึน้ เน่ืองจากมีชื่อเสียงท่ีแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวอื่น และมีอตัลกัษณข์องตวัเอง

ในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตท่ีไม่

เปล่ียนแปลง การให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจา้บ้านท่ีดี อีกทั้งได้มีการปรับปรุงทั้งทางดา้น

ภูมิศาสตรธ์รรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียววัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสรา้งความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนการพฒันาบุคลากรท่ีคอยใหบ้ริการ การประชาสมัพนัธด์า้นการ

ท่องเท่ียวใหม้ีความพรอ้มสูงสุด  มีทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีสวยงามตัง้แต่ทอ้งทะเลจนถึงภูเขาสูง 

(ป่า เขา นา เล) และมีศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น หลากหลาย ดงันี ้

 1. แหล่งท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร ์วฒันธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก 

1.1 ยางพาราตน้แรกของประเทศไทย ตัง้อยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเขา้สู่อ  าเภอกันตังเป็น
ต้นยางรุ่นแรกท่ีพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้า เมืองตรัง ได้น ามาปลูกไว้เพื่อบุกเบิกอาชีพสวน
ยางพาราของชาว ตรงั เมื่อปี พ.ศ. 2442  



9 
 

1.2 พิพิธภัณฑพ์ระยารษัฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีประวัติศาสตรท่ี์  
ส าคัญ คือ “จวนเก่าเจา้เมืองตรงั” หรือบา้นพักของอดีตเจา้เมืองตรงัพระยารษัฎานุประดิษฐ์มหิศร  
ภกัดีบุคคลส าคัญท่ีไดส้รา้งความเจริญแก่จงัหวัดตรงัเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคม เกษตรกรรม 
เลีย้งสตัว ์การศึกษา การปกครอง และเป็นผูน้  าตน้ยางตน้แรกมาปลกูในจงัหวัดตรงัจนแพร่หลายไป 
ทั่วภาคใตเ้ป็นเรือนไม ้2 ชั้นมีรูปป้ันหุ่นขีผึ้ง้และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของท่านอย่าง  
ครบถว้น  

1.3 อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี ้ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเวณ  
สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง ผูท่ี้เดินทางไปถึงจังหวัดตรงัทุกคนจะแวะไปท าความเคารพ  
อนุสาวรียข์องท่านบริเวณนั้นแต่เดิมเป็นท่ีตัง้พระต าหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรบัเสด็จฯพระบาทสมเด็จ  
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวปัจจุบนัไดต้กแต่งเป็นสวนสาธารณะอนัร่มรื่น และมีประชาชนไปพักผ่อน
เป็น จ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น  

1.4 สวนสาธารณะควนต าหนักจันทนต์ัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนือ้ท่ีประมาณ 
250 ไรบ่ริเวณโดยรอบรม่รื่นดว้ยตน้ไมท้ัง้ไมด้อกไมป้ระดบั มีศาลาพกัผ่อนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ 
ของทะเลและอ าเภอกนัตงัไดก้วา้งไกล  

1.5 สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝ่ังอันดามัน มีลักษณะแบบ  
คลาสสิก ตัวอาคารเป็นเรือนไมแ้บบป้ันหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราชด าเนินมายงั 
อ าเภอกันตังของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ ์ รวมทัง้จัดแสดงอุปกรณ์ท่ี  
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกิจการรถไฟในอดีต  

1.6 พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดภูเขาทอง ต าบลน า้ผุด  
อ าเภอเมืองตรงั เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สรา้งในสมัยศรีวิชัยมีลักษณะเด่น คือ  พระ
เศียรทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต ้โดยเชื่อกนัว่า “เทริด” เป็นเคร่ืองประดบัท่ีศกัด์ิสิทธิ์ และ
เป็นของสงูกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน  

 2. เทศกาลและงานประเพณีจงัหวดัตรงั มีงานเทศกาลและงานประเพณีท่ีหลากหลาย เช่น  

2.1 งานพิธีวิวาหใ์ตส้มทุร ไดร้บัการบนัทึกเป็นสถิติโลกของ Guinness World Record 
จดัขึน้เป็นประจ าทกุปีในวันท่ี 14 กุมภาพนัธ ์ณ เกาะกระดาน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั มีคู่บ่าวสาว
จ านวนมากจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานท่ีถ่าย  ท าพิธี
วิวาห ์จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พรอ้มทัง้เจา้หนา้ท่ีและแขกผูม้ีเกียรติ จะด าน า้ลงสู่ใตท้ะเลเพื่อ  ท าพิธี
รดน า้สังข ์พิธีจดทะเบียนสมรสใตท้ะเล หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลีย้งแสดงความยินดีบริเวณ 
ชายทะเล พรอ้มทัง้ใหคู้่บ่าวสาว ร่วมปลูกตน้ไมแ้ห่งความรกั ณ สวนรวมพรรณไมแ้ห่งความรกัสวน  
พฤกษศาสตรภ์าคใตไ้วเ้ป็นท่ีระลึกดว้ย  
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2.2 งานเทศกาลขนมเคก้และหมยู่างจดัขึน้ในเดือนกนัยายน เคก้เมืองตรงัเป็นท่ีขึน้ชื่อ
ไปทั่วประเทศว่าเป็นเคก้ท่ีอรอ่ย มีหลายแบบหลายรสใหเ้ลือกซือ้ เป็นของฝากจากเมืองตรงั ส าหรบั
หมูย่างสูตรเมืองตรงั หนังกรอบ เนือ้หอมนุ่ม รสอร่อยจากกรรมวิธีหมกัใส่เครื่องปรุงแลว้ย่าง  ทัง้ตัว
ดว้ยเตาย่างท่ีจดัท าเป็นพิเศษ ใชแ้กลม้กาแฟหรือขึน้โต๊ะงานเลีย้งต่าง ๆ  

2.3 งานเทศกาลกินเจจดัขึน้เดือนตุลาคม เป็นประเพณีท่ีแปลกไม่เหมือนจังหวัดใด ท่ีมี
เทศกาลกินเจ มีการอัญเชิญองค์ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประทับในร่างทรง ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตวไ์ปตาม 
อาคารบา้นเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ตอ้นรบั พรอ้มทัง้แสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ดว้ยการใชศ้าสตราวุธ    
ท่ิมแทงตามร่างกาย ปืนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนามฯลฯ โดยมิได้มีอาการเจ็บปวดหรือ  
อนัตรายแต่ประการใด  

2.4 งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึน้ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ประชาชน  มี
ความส านึกในการรว่มกนัอนรุกัษ์หอยตะเภาท่ีมีมากท่ีชายหาดปากเมง อ าเภอสิเกา แต่ก าลงัจะสูญ
พนัธุไ์ป  

2.5 งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรฐัธรรมนญูประจ าปีจัดขึน้ระหว่าง วนัท่ี 5- 15 
ธันวาคมทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกอ าเภอมาแสดงประกวดแข่งขัน พรอ้มทัง้  
การออกรา้นจ าหน่ายสินคา้ของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็นงานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของ 
จงัหวดัตรงัและของภาคใต ้ 

2.6 ประเพณีไหวพ้ระจันทร ์งานประเพณีไหวพ้ระจันทรจ์งัหวดัตรงั หรืองาน  ประเพณี
ไหว้พระจันทรต์ าบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ท่ีชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชือ้สายจีนแต้จิ๋ว  ถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีในคืนวันไหวพ้ระจันทร ์จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตาม 
ปฏิทินของจีนชาวบา้นจะพรอ้มใจกนัจดัโต๊ะไหวพ้ระจันทรไ์วห้นา้บา้นเรือนของตนเองเรียงราย  สอง
ขา้งถนนรอบตลาดต าบลทุ่งยาวเป็นภาพท่ีสวยงามและมีมนตเ์สน่หย์ิ่งนกันอกจากนีช้าวทุ่งยาว ส่วน
หน่ึงจะแต่งกายดว้ยชดุกี่เผา้ท าใหบ้รรยากาศเต็มไปดว้ยกล่ินอายแห่งวฒันธรรมแบบจีนมาก ยิ่งขึน้  

2.7 ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการท าบุญเดือนสิบ เป็น 
ประเพณีการท าบุญใหก้บัวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้โดยความเชื่อของชาวพทุธท่ีเชื่อว่า
ในวนัสารทเดือนสิบนีย้มบาลจะปล่อยใหว้ิญญาณทัง้หลายท่ีรบักรรมอยู่ในนรกท่ีเรียกว่า "เปรต" นัน้ 
ขึน้มารบัส่วนบุญท่ีบรรดาญาติท่ีมีชีวิตอยู่ท าบุญอทิุศไปใหก้ารท าบุญเดือนสิบในจังหวัดตรงั จะมี 2 
ครัง้ คือ วนัแรม 8 ค ่าเดือน 10 กบั วนัแรม15 ค ่าเดือน 10  

2.8 ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ งานประเพณีลากพระ งานชัก  
พระเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหน่ึง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณข์องทอ้งถิ่นภาคใตท่ี้สืบทอดมายาวนาน 
แลว้ จะจดัขึน้หลงัวนัออกพรรษา 1 วนั หรือวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11  
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2.9 ประเพณีสงกรานต ์สงกรานตเ์ป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ   
คู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกนัว่าประเพณีตรุษสงกรานตห์มายถึงประเพณีส่งทา้ยปี เก่า 
และตอ้นรบัปีใหม่จดัระหว่างวนัท่ี 11-12 เมษายนของทกุปี  

 3. แหล่งท่องเท่ียวชมุชน  

3.1 กลุ่มทอผา้นาหมื่นศรีนาหมื่นศรี เป็นชื่อต าบลหน่ึงในอ าเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียง ใน
ดา้นผา้ทอพืน้เมืองของจงัหวดัตรงัมาตัง้แต่ครัง้อดีต และในปัจจบุนันีก้็ไดม้ีการจดัตัง้กลุ่มสตรี ทอผา้
นาหมื่นศรีเพื่อสืบสานการทอผา้พืน้เมืองไม่ใหส้ญูหายไป 2.2 พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ราชมงคลตรงั ตัง้อยู่
บริเวณหาดราชมงคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรงั ต าบลไมฝ้าด 
ประกอบดว้ยส่วนในสถานท่ีจดัแสดงพันธุส์ัตวน์ า้ โดยไดม้ีการรวบรวมพนัธุส์ตัวน์ า้จ  านวน 61 ตู ้เช่น 
ปลาการต์ูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง เป็นตน้ และบ่อแสดงกลางแจง้ จัดแสดงทัง้
สตัวน์ า้จืด และสตัวท์ะเลท่ีพบในเขตน า้ขึน้น า้ลงและทะเล ลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนีย้งัมี
ส่วนการแสดงแมวน า้แสนรูใ้หน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม  

3.2 สระกะพังสุรินทร ์เป็นแอ่งน า้หรือหนองน า้ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนือ้ท่ี 50 ไร่ 
กะพังสุรินทรต์ั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  
บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะส าหรบันั่งพกัผ่อนได ้ 

3.3 สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ่งน ้าผุดหรือเขาแปะช้อย) เป็น 
สวนสาธารณะกลางเมืองท่ียังคงสภาพความอุดมสมบูรณข์องธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม บนเนือ้ท่ี
กว่า 280 ไร่ ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะ สถานท่ีออกก าลังกายและเป็น
สถานท่ี พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 2.5 ทะเลสองหอ้ง อยู่ในพืน้ท่ีต าบลบางดี อ าเภอหว้ยยอด 
ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 27 กิโลเมตร มีสภาพเป็นแอ่งน า้ธรรมชาติ กวา้งใหญ่คลา้ยทะเลสาบมี
เนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมี เนินเขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน า้ออกเป็น 2 ตอน 
เรียกว่า "ทะเลสองหอ้ง" มีทิวทัศน ์สวยงาม น า้ใสสะอาด มีปลาน า้จืดชุกชมุและปัจจบุันก าลังสรา้ง
เป็นค่ายลกูเสือแห่งชาติขึน้ในบริเวณ ทะเลสองหอ้งดว้ย  
 4. หมู่เกาะ  

4.1 เกาะสุกร เป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอปะเหลียน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝ่ัง
เพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ท าสวนยาง และ
เกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีผลไม้ท่ีมีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรูจ้ักกันดีใน
จงัหวดัตรงัและ ใกลเ้คียงว่ามีรสหวานอรอ่ย  

4.2 เกาะลิบง เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในทะเลตรัง มีพืน้ท่ี 25,000 ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไป 
ดว้ยหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตวเ์ลีย้งลูกดว้ยนมท่ีก าลังจะสูญพันธุ์แต่จะพบไดม้าก  
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บริเวณเกาะแห่งนีเ้กาะลิบงไดร้บัการประกาศเป็นเขตหา้มล่าสัตวป่์าหมู่เกาะลิบง โดยมีท่ีท าการเขต
ฯ อยู่ในบริเวณแหลมจุโหย รอบๆ เกาะมีสถานท่ีน่าเท่ียวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย
แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นตน้ บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทรายท่ีในเวลาน า้ลดจะ
สามารถ เดินทางไปถึงหาดตบูได ้ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจ านวนมากท่ีอพยพหนีหนาวมาอาศัย
ท่ีน่ี โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น นกกินเปี้ยว นกกวกั นกยางเขียว นกนางนวล
แกลบเคราขาว นกหัวโตขาด า เกาะลิบงมีชาวบา้นอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บา้น
ชาวบา้นยังคงด าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท าอาชีพประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม  

4.3 เกาะมุก-ถ ้ามรกต นับเป็นจุดเด่นท่ีสุดในทะเลตรัง  ลักษณะของเกาะทางด้าน     
ทิศตะวนัตก ส่วนใหญ่เป็นโขดหนา้ผาหินสูงตระหง่านหันหนา้ออกสู่ทะเลทางฝ่ังตะวันออก เป็นท่ีตัง้  
ของหมู่บ้านชาวประมงท่ียังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี สามารถเดินเท่ียวรอบเกาะไดแ้ละ  
ทางดา้นทิศตะวนัตกของเกาะมุก มีถ า้มรกตหรือถ า้ทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก จาก
ปากทางเขา้ถ า้เป็นโพรงเล็กๆ การเขา้ชมภายในถ า้จะตอ้งว่ายน า้ลอยคอเขา้ไประยะทาง 80 เมตร 
บริเวณปากทางเขา้ถ า้แสงจากภายนอกจะสะทอ้นกับน า้ภายในถ า้ท าใหเ้ห็นน า้เป็นสีเขียวมรกตดู  
แปลกตาและมหัศจรรย ์เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสรา้ง เมื่อพน้ปากถ า้ออกมาอีกดา้น 
หน่ึงจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูชนัสามารถลงเล่นน า้ได้  

4.4 เกาะเหลาเหลียง เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูง  
โดยรอบเหมาะส าหรับกีฬาปีนหน้าผามีหาดทรายขาวสะอาดและน า้ทะเลใสบริสุทธิ์ รวมถึงแนว 
ปะการงัท่ีสวยงาม  

4.5 เกาะกระดาน มีชายหาดท่ีมีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและมีน า้ใสจนสามารถ 
มองเห็นแนวปะการงัซึ่งไดอ้ย่างชดัเจน ดา้นหลังของเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมีคล่ืนซัดสาดมว้น  
เขา้สู่ชายหาดเป็นระลอกๆ เหมาะส าหรบัการเล่นกระดานโตค้ล่ืนเป็นอย่างมาก  

4.6 เกาะเชือก เป็นจุดด าน า้ท่ีมีชื่อเสียงมากของทะเลตรงัมีลักษณะท่ีโดดเด่นคือ เป็น 
จุดด าน า้ชมปะการงัอ่อน แต่ดว้ยกระแสน า้ท่ีแรงมาก การด าน า้จึงตอ้งอาศัยการยึดเกาะเชือกหรือ  
ผกูเชือกโยงไว ้ 

 5. อ่าวและชายหาด  
5.1 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพืน้ท่ี 2     

อ า เภอ คืออ าเภอกันตังและอ าเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร            
ท่ีท าการอุทยานอยู่ท่ีหาดฉางหลาง ต าบลไมฝ้าด แบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนพืน้ดินท่ีเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวของอุทยานฯได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสัน้ 
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หาดเจา้ไหม ถ า้เจา้ไหม นอกจากนีย้งัมีส่วนท่ีเป็นเกาะนอ้ยใหญ่ อีกจ านวน 7 เกาะในทะเลตรังท่ีอยู่
ในความดูแลของอุทยานฯ ไดแ้ก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง 
และเกาะเจา้ไหม นอกจากนั้น บริเวณอุทยานฯ มีศูนยศึ์กษาธรรมชาติทางทะเลจะท าการวิจยัหญา้
ทะเลซึ่งเป็น แหล่งคณุค่าทางนิเวศวิทยาของฝ่ังทะเลอนัดามนั  

5.2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยู่บริเวณช่องแคบ        
มะละกา ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 22 เกาะ อาทิ        
เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลนัตีเกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็นตน้  

5.3 หาดหยงหลิง – หาดสัน้ เป็นหาดทรายรูปโคง้ขนานไปกับดงสน สุดชายหาดเป็น  
เขาสูงมีเวิง้และโพรงถา้สามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลท่ีมี โพรงถ า้และโขดหินเหมือนป้อมโอบล้อม
ลานทรายไวส้วยงามมากเหมาะท่ีจะเล่นน า้ และพกัผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดสามารถกางเต็นทไ์ด้  

5.4 หาดยาวหมู่ท่ี 6 ต าบลเกาะลิบง เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดง ฉลาม
ขึน้มาทางดา้นเหนือมีสนทะเลขึน้เป็นแนวดสูวยงาม มีชายหาดกวา้งเหมาะจะเขา้ค่ายพกั  

5.5 หาดปากเมง เป็นหาดท่ีสวยงามและเงียบสงบแห่งหน่ึงแนวหาดยาวเหยียด ไปตาม
ชายฝ่ังทะเลบริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ท่ีเป็นแหล่ง ท่องเท่ียว  
 6. ถ า้  

6.1 ถ า้เขาปินะ ภูเขาลูกนีภ้ายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคลา้ยกระทะคว ่าตรง 
เชิงเขาเป็นท่ีตัง้ของวดัปินะ มีบนัไดขึน้ไปชมถ า้ซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทศันร์อบ ๆ เขาไดบ้ริเวณ  
ทางเขา้ถ า้มีพระพทุธไสยาสนป์ระดิษฐานอยู่   

6.2 ถ า้เลเขากอบ เป็นถ า้ท่ีมีสายน า้ไหลผ่านและไหลลอ้มรอบภูเขาอนัเป็นท่ีตัง้ของถ า้
ภายในถ า้มีหินงอกหินยอ้ยท่ีสวยงามและคงความสมบูรณป์รากฏใหเ้ห็นตลอดทางระหว่างการนั่ง
เรือ และตามเวิง้ถ า้หรือโถงถ า้ต่างๆ ท่ีสามารถเดินชมได้  อาทิ ถ า้เจา้สาว ถ า้รากไทร ถ า้คนธรรพ์ 
และจุดเด่นของถ ้าเลเขากอบอีกอย่างหน่ึง ท่ีสรา้งความต่ืนเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว     
คือจะตอ้งนอนราบขนานไปกับเรือแลว้ลอดผ่านส่วนท่ีมีเพดานถ า้ต ่าท่ีสุด เรียกว่าถ า้ลอด กล่าวกัน
ว่าการไดล้อดผ่านจดุนีเ้ปรียบเสมือนการไดล้อดทอ้งมงักร  

6.3 ถ ้าเขาช้างหาย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหน่ึงของ  
จงัหวดัตรงัอยู่ในพืน้ท่ีของอ าเภอนาโยง เขตบา้นนาหมื่นศรี  

7. ดอยภเูขาและแมกไม ้ 
7.1 สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) มีพื ้นประมาณ 2,600 ไร่อยู่ในเขต          

ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย หมู่ท่ี 2, 3, และ 9 ต าบลทุ่งค่ายอ าเภอย่านตาขาว ในบริเวณผืนป่าแห่งนี ้
ไดแ้บ่งเนือ้ท่ีออกเป็นสดัส่วนเพื่อง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของพรรณไมใ้หเ้ป็น
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ท่ีเข้าใจมากยิ่งขึน้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopy walkway)     
ความยาว 175 เมตร มีความสงู 10-18 เมตร มีจ  านวนหอคอย 6 หอ รองรบัน า้หนกัได ้200 กิโลกรมั/
ตารางเมตร    มีความร่มรื่นดว้ยธรรมชาติของป่าไมเ้ป็นอย่างมากมีการจดัสรรเป็นสวนต่าง ๆ  ใหไ้ด้
เดินเท่ียวชม มากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชถิ่นใต้)  สวนสัณฐานวิทยา 
(แหล่งเรียนรูล้ักษณะต่าง ๆ ของพืช)และยงัมีสวนกลว้ยไมส้วนพืชทนแลง้  สวนเฟิรน์พืชกินแมลงพืช
วงศป์าลม์พืชวงศย์าง รวมทัง้ สวนพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นท่ีสามารถใชป้ระโยชนจ์ากพนัธุพ์ืชได ้ 

7.2 สถานีพฒันาและส่งเสริมการอนรุกัษ์สัตวป่์าเขาช่อง สถานท่ีแห่งนีร้่มรื่นดว้ยต้นไม้
ใหญ่และน ้าตกต่างๆ ได้แก่ น ้าตกโตนใหญ่ น ้าตกโตนน้อย และน ้าตกกะช่องเป็นแหล่งศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จ านวน 2 เส้นทาง 
ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายส่ือความหมายอธิบายตามจุดต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ  

7.3 เขตหา้มล่าสตัวป่์าคลองล าชาน เป็นท่ีอยู่อาศยัของนกเป็ดน า้ นกเป็ดแดง  จ านวน
มาก บริเวณรอบๆ จะมีหนองน า้ขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบเหมาะส าหรับการนั่ ง
พักผ่อน พรอ้มทัง้ มีศาลาริมน า้ส าหรบัไวน้ั่งชมนกภายในบริเวณยังมีสะพานไมแ้ละทางเดินศึกษา
ธรรมชาติไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินศึกษา  ช่วงท่ีมีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม  

8. น า้ตก  
8.1 น า้ตกโตนเต๊ะ เป็นน า้ตกขนาดใหญ่ ตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน า้ไหลผ่าน

แอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูงประมาณ 320 เมตร การขึน้ไปชมน า้ตกชั้นบนจะตอ้งเดินเทา้ไป ตาม
เส้นทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วน 
ดา้นล่างเป็นแอ่งน า้สามารถว่ายน า้ได ้นอกจากนัน้ยงัมีเสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทาง
มีป้ายส่ือความหมาย 17 จดุท่ีบอกถึงความสมัพนัธร์ะหว่างธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต  

8.2 น ้าตกเขาหลัก ตั้งอยู่ในเขตต าบลน ้าผุดห่างจากท่ีท าการอ าเภอประมาณ 18 
กิโลเมตร มีน า้ไหลตลอดปีและธรรมชาติท่ียงัสมบูรณ ์ 

8.3 น า้ตกเขาช่อง เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัดมีทางเดินป่า  
ศึกษาธรรมชาติเพื่อสมัผสัธรรมชาติอย่างใกลช้ิด  

8.4 น า้ตกเจา้พะ เป็นน า้ตกท่ีไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบขา้งเป็นป่าซึ่งยังคง 
สภาพธรรมชาติมีตน้ไมข้ึน้อยู่หนาแน่นเป็นท่ีอาศยัของเงาะป่าหรือชนเผ่าซาไกซึ่งเป็นชนเผ่าท่ีเร่ร่อน 
อยู่ในป่าเขตเทือกเขาบรรทัด 7.5 น า้ตกสายรุง้ เป็นน า้ตกชั้นเดียวท่ีลงมาจากหนา้ผาสูงใหญ่จุดเด่น
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ท่ีสุดของน า้ตกแห่งนี ้คือ ทุกวันเวลา 15.00-17.00 น. ละอองน า้ของน า้ตกจะท ามมุกับแสงอาทิตย์
ปรากฏเป็นประกายรุง้สวยงาม  

9. น า้พรุอ้น  
9.1 วนอุทยานบ่อน า้รอ้นกันตงั อยู่ในพืน้ท่ีบา้นควนแคงต าบลบ่อน า้รอ้น อ าเภอกนัตงั 

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน า้ราบ มีเนือ้ท่ีประมาณ 500 ไร่  ซึ่ง  
กรมป่าไมไ้ด้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2549 แหล่งท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ี
ไดแ้ก่  

- บ่อน ้าร้อนควนแคง บริเวณพื ้นท่ีพรุน ้าร้อนได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน ้าร้อน 
จ านวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของน า้ประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามล าดับใชป้ระโยชนด์า้น 
สนัทนาการ  

- เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพื ้นท่ีพรุน ้าร้อนและพื ้นท่ีป่าดงดิบได้พัฒนา  
ปรบัปรุงเป็นเสน้ทางศึกษาธรรมชาติพนัธุ์ไมแ้ละสัตวป่์า จ านวน 3 เสน้ทาง ระยะทาง 500 750 และ 
2,000 เมตร ตามล าดบัใชป้ระโยชนด์า้นการศึกษาวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพ 

แหล่งท่องเทีย่วในจังหวัดตรัง 

1. เกาะลิบง 

 

 

 

 

เกาะลิบง เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดตรัง และยังเป็นแหล่งอาหารของพะยูน คือ     

หญ้าทะเล ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศรวมถึงท่ีบนเกาะยังมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิม           

ท่ีเรียบง่ายและเป็นเอกลกัษณม์ากๆ ถือว่าเป็นอีกเสน่หท่ี์ตอ้งมาเยือน และส่ิงท่ีเป็นเหมือนจดุเช็คอิน

บนเกาะลิบง คือ สะพานหิน สะพานสวยแต่แปลกท่ีสรา้งสรรจากธรรมชาติ ท าให้เกิดช่องว่าง

ดา้นล่าง มองแลว้คลา้ยกับสะพานท่ีท าจากหิน รวมไปถึงบนเกาะยังมีท่ีพักมากมายหลายสไตลใ์ห้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกพกั 

 ที่ตั้ง : ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
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2. เกาะไหง 

 

 

 

 

 

เกาะไหง ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อยู่ตรงเขตรอยต่อของจังหวัดกระบี่ 

และจังหวัดตรงั เป็นชายหาดท่ีเงียบสงบ และสวยงามมากๆ ผืนทรายมีสีขาวเนียนละเอียด และมี

แนวปะการงัท่ีปลายเกาะ ท าใหท่ี้น่ีเรียกไดว้่าสวรรคข์องนักด าน า้ ซึ่งจุดด าน า้ก็อยู่ห่างจากชายหาด

ไม่ไกล และมีท่ีพกัใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีมาคา้งคืน 

 ที่ตั้ง : ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรงั 

3. เกาะเชือก 

 

 

 

 

 

เกาะเชือก จุดด าน า้ชมปะการังท่ีสวยท่ีสุดในทะเลตรัง เป็นเหมือนมรดกของท้องทะเล 

เหมาะส าหรบันักท่องเท่ียวท่ีชอบด าน า้ เพราะท่ีน่ีเป็นจุดด าน า้ตืน้ท่ีสมบูรณแ์ละสวยงาม  ใตท้ะเลมี

ทัง้ปะการงัอ่อน สีแดง สีสม้ สีม่วง สีเหลือง แต่ดว้ยความท่ีมีกระแสน า้เชี่ยวแรงพอสมควร ท าใหต้อ้ง

ใชเ้ชือกคอยช่วงพยงุตวัเวลาด าน า้ ซึ่งเป็นท่ีมาของชื่อเกาะเชือก 

 ที่ตั้ง : ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
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4. เกาะกระดาน 

 

 

 

 

 

เกาะกระดาน เกาะท่ีไดช้ื่อว่ามีชายหาดสวยท่ีสดุในทะเลตรงั เพราะมีทรายขาวละเอียด และ

น า้ทะเลใสเห็นแนวปะการงัอย่างสวยงาม เหมาะมากๆ กับการมานอนอาบแดด ถ่ายรูป และด าน า้

ชมปะการงั โดยจากชายหาดดา้นหนา้ของเกาะนั้น สามารถมองเห็นเกาะแหวน เกาะมุก เกาะเชือก 

เกาะมา้ และเกาะไห เป็นจดุชมวิวท่ีสวยงาม และยงัมีอ่าวเล็กๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเล่นกระดาน

โตค้ล่ืนได ้และเกาะกระดานเป็นสถานท่ี ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใชใ้นการจดัวิวาหใ์ตน้ า้ ไดแ้ก่ การด าน า้

ลงไปท าพิธีรดน า้สงัขแ์ละจดทะเบียนสมรสใตท้อ้งทะเลลึกกว่า 40 ฟุต 

 ที่ตั้ง : ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

5. เกาะเหลาเหลียง 
 

 

 

 

 

เกาะเหลาเหลียง เป็นเกาะสวยในอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นเกาะท่ีมีภเูขาหินปนูสงู

ตัง้อยู่อย่างโดดเด่น ซึ่งอยู่ในเขตสมัปทานรงันกแอ่นท าใหก้ลายเป็นพืน้ท่ีปิดมานาน   จึงมีธรรมชาติ

ท่ียังคงความสมบูรณแ์ละสวยงามอยู่มาก และเป็นเกาะท่ีค่อนขา้งจะส่วนตัวมาก แต่บนเกาะนีจ้ะ

ไม่ไดเ้ปิดใหเ้ท่ียวกนัไดต้ลอดทัง้ปี จะเปิดแค่เพียง 6 เดือนต่อปีเท่านัน้   เหมาะส าหรบันกัท่องเท่ียวท่ี
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ชอบด าน า้ตืน้ เพราะใตท้อ้งทะเลมีทัง้ดอกไมท้ะเล ฝงูปลาการต์นู ปะการงัอ่อนเจ็ดสี กลัปังหาหลาก

สี เป็นตน้ ส่วนบนเกาะจะสามารถขึน้ไปเดินเท่ียวชมได ้ แต่จะไม่อนญุาตใหพ้กัคา้งคืน  

 ที่ตั้ง : เกาะเหลาเหลียง อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ต าบลสกุร อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรงั 

6. เกาะมุก 
 

 

 

 

 

เกาะมกุเป็นเกาะท่ีใหญ่เป็นอันดบั 3 ของ ทะเลตรงั เป็นท่ีสวยและเงียบสงบ เหมือนกบัเป็น

เกาะส่วนตวั บนเกาะจะมีชาวบา้นอาศยัอยู่ดว้ย โดยยงัคงวิถีชีวิตในแบบเรียบง่าย  เกาะมกุ จะมีหาด

สวยๆ ถึง 2 หาด หาดแรกก็คือ หาดฝรั่ง เป็นหาดท่ีมีท่ีพักเรียงกันอยู่หลายหลัง อยู่บนหาดทรายสีขาว

กวา้ง หาดท่ีสอง คือ หาดสบาย เป็นหาดทรายสีนวลเช่นกัน แต่จะมีความเงียบสงบ นกัท่องเท่ียวจึง

นิยมมาแวะพกัเล่นน า้ และอาบแดด 

 ที่ตั้ง : เกาะมกุ ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

7. ถ า้มรกต 

 

 

 

 

ถ ้ามรกต เ ป็นถ ้ามหัศจรรย ์กลางทะเลที่มีชื ่อ เสียง  ความพิเศษของถ ้าแห่ง นี ้ คือ      

ปากทางเขา้ถ า้จะเป็นโพรงเล็กๆ ซึ่งจะสามารถเอาเรือเล็กๆ เขา้ไปไดใ้นช่วงน า้ทะเลลงเท่านั้น ความ

สวยงามอลังการของท่ีน่ี ก็คือ ดา้นในเพราะเมื่อแสงจากภายนอกถ า้สะทอ้นกับน า้ภายในถ า้ จะท า
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ใหเ้ห็นน า้เป็นสีเขียวมรกต และท่ีน่ียงัเหมาะกบัการมาพายเรือคายัคชมธรรมชาติอีกดว้ย ช่วงเวลาท่ี

ดีท่ีสดุในการเท่ียวถ า้มรกต คือช่วงเวลาประมาณ 10.00-14.00 น. ของวนั หรืออาจจะตอ้งดชู่วงเวลา

ท่ีน า้ขึน้น า้ลงในช่วงนัน้ดว้ย 

 ที่ตั้ง : ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

8. หาดปากเมง 

 

 

 

 

 

 

 

หาดปากเมง เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียง และเป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยม ตั้งอยู่

ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ ้าไหม อยู่ห่างตัวอ าเภอเมืองตรงัประมาณ 35 กิโลเมตรเป็น

ชายหาดท่ีมีเอกลักษณ ์เน่ืองจากหาดทรายจะเป็นรูปพระจันทรเ์สีย้ว อยู่ติดกับทะเลอันดามัน ท่ี

ส าคัญคือมีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการนอนอาบแดด เล่นน า้ทะเล อีกทัง้ยังมีอาหารทะเล

สดๆ ส าหรับบริการนักท่องเท่ียว และในบริเวณของหาดปากเมงก็ยังมีท่าเทียบเรือปากเมงท่ี

นกัท่องเท่ียวสามารถเช่าเรือไปเท่ียวเกาะรอบๆได ้ 

 ที่ตั้ง : หาดปากเมง ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรงั 
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9. หาดมดตะนอย 

 

 

 

 

 

 

 

หาดมดตะนอย เป็นหาดท่ีสามารถด่ืมด ่ากับธรรมชาติได้ เพราะท่ีหาดมดตะนอยจะมี      

หาดทรายสวยๆ กบัน า้ทะเลใสๆ และมีวิถีชีวิตของชมุชนท่ีใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวไดส้มัผสัและเรียนรู ้

ซึ่งหาดมดตะนอยจะมีรีสอรท์เล็กๆ สไตลช์าวบา้น ใหไ้วพ้กัผ่อน เหมาะกบัผูท่ี้ชื่นชอบธรรมชาติและ

อยากใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแทจ้ริง รวมถึงยังมีไฮไลท์ คือสันหลังมังกรเผือก  ใหเ้ดินเท่ียวรบัลม

ทะเล 

 ที่ตั้ง : เกาะลิบง ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

10. ถ า้เลเขากอบ 

 

 

 

 

 

ถ า้เลเขากอบ ท่ีเท่ียวธรรมชาติท่ีสวยงาม ภายในถ า้มีหินงอกหินยอ้ย ระยะทางยาวกว่า 4 

กิโลเมตร และมีทางน า้ใต้ดินไหลผ่าน ท าให้วิธีการเข้าชมถ า้ต้องนั่งเรือล่องไปตามล าน า้  เพื่อเขา้
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ไปดา้นในถ ้า นอกจากการนั่งเรือแวะตามจุดต่างๆ ชมหินงอกหินยอ้ยแลว้ ในส่วนของถ ้าชั้น

สุดท้าย จะไม่สามารถเดินชมได้ตามปกติ แต่จะต้องนอนราบไปในเรือกว่า 800 เมตร เป็นการ

ท่องเท่ียวเชิงผจญภยั ท่ีเพิ่มความสนกุสนานใหก้บันกัทกัท่องเท่ียวมากยิ่งขึน้ 

 ที่ตั้ง : ถ า้เลเขากอบ หมู่ 1 ต าบลเขากอบ อ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงั 

11. เขาจมป่า 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 เขาจมป่า  จุดชมวิวของทั้งป่าโกงกางสีเขียวผืนใหญ่ตัดสสลับกับคลองได้อย่างสวยงาม  

เหตท่ีุเรียกว่าเขาจมป่าก็เพราะภเูขาลกูนี ้จะถกูป่าโกงกางบดบงัเอาไวเ้หมือนกบัจมอยู่ในป่า ตอ้งเขา้

ไปใกล้ๆ ถึงจะมองเห็นค่ะ นอกจากภูเขาท่ีสามารถชมวิวสวยๆ ลับๆ ของป่านีแ้ล้ว ก็ยังมีสันหลัง

มงักรใหไ้ดเ้ท่ียวกนัอีกดว้ย สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายรูปสวยได ้ 

 ที่ตั้ง : ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
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12. สถานีรถไฟกันตัง 

 

  

 

 

 

 

 สถานีรถไฟกันตัง เป็นท่ีเท่ียวถ่ายรูปสวยๆ สุดคลาสสิคของตรัง ท่ีน่ีเป็นสถานีรถไฟท่ี        

โดดเด่นด้วยตัวอาคารไม้ชั้นเดียวทรงป้ันหยา ประดับด้วยมุขเสา มีลวดลายฉลุสวยงาม เป็น

อาคา ร ที่ค งแบบฉบับ เอกลักษณ์ของสมัย ร ัชกาล ที่ 6  และ ได ้ร ับการขึ ้นทะ เบียน เป็น

โบราณสถานจากกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2539 และยงัเป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชมุทาง

ทุ่งสง-กนัตงั สถานีสดุทา้ยของทางรถไฟสายใตฝ่ั้งทะเลอนัดามนั  

 ที่ตั้ง : ถนนหนา้ค่าย ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

13. หอนาฬิกา ตรัง 

 

  

 

 

 หอนาฬิกาเมืองตรัง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดตรัง ตั ้งอยู่บริเวณหนา้

ศาลากลางจงัหวดั และไดม้ีการปรบัปรุงทิวทศันบ์ริเวณถนนโดยรอบหอนาฬิกาไวอ้ย่างสวยงาม เพ่ือ

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไวเ้ยี่ยมชมความสวยงามของเมืองตรงัในยามค ่าคืน และอีกแลนดม์ารค์ในการ

ถ่ายรูปและชมเมืองของตรงั แบบยอ้นยคุสไตลค์ลาสสิคเหมือนในยคุ 60    

 ที่ตั้ง : ถนนวิเศษกุล อ าเภอเมืองตรงั จงัหวดัตรงั 
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14. เมืองเก่าตรัง  
 

  

 

 

 

  

 

 ในตัวเมืองยังมีย่านตึกเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และแบบจีนโบราณ 

เน่ืองจากในอดีตท่ีเคยเป็นเมืองท่าทางการคา้ เดิมเขา้ใจว่าอาคารเหล่านีค้งมีหลายหลังต่อเน่ืองกนั 

ต่อมามีการรือ้ออกและสรา้งเป็นอาคารสมัยใหม่แทรกอยู่ ปัจจุบันจึงเห็นอาคารเก่าเหล่านีก้ระจัด

กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ในย่านตลาดสด ย่านการคา้ใกลก้บัสถานี รถไฟ หอนาฬิกา เป็นตน้ จดุเด่นท า

ให้เกิดความเปล่ียนแปลงของตัวตึกและอาคารภายในเกาะทับเท่ียงทั้งเกาะ แขกบ้านแขกเมือง

รวมถึงนักท่องเท่ียวเมื่อมาเยือนเมืองตรงั จะรูสึ้กสะดุดตาสัมผัสไดถ้ึงความเป็นความสวยงามสีสนั

สดใสของตึกตามสไตลช์ิโน โปรตุกีส ท่ีผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตกไดอ้ย่างลง

ตัว ไม่ว่าจะเป็นบริเวณราชด าเนินอาคารหา้งสิริบรรณเก่า ถนนกันตัง รา้นขา้วตม้กิมปริญญา และ

ถนนพระรามหกบริเวณโรงแรมวัฒนาและบริษัทตรงัจังหวัดพาณิชย์  นักท่องเท่ียวสามารถใช้เป็น  

จดุนดัพบบนัทึกภาพความสวยงามอย่างประทบัใจ 

 ที่ตั้ง : ในย่านเมืองเก่า อ าเภอเมือง จงัหวดัตรงั 
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15. คริสตจักรตรัง 

 

  

 

 

 

 

 คริสตจักรตรัง โบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุเกือบรอ้ยปี ความโดดเด่นของที่นี่คืออาคาร      

สีเหลืองสีปูนป้ัน บริเวณรอบๆ จะเป็นสวนหย่อมสวยงาม สามารถไปเดินเล่น ถ่ายรูปรอบๆโบสถจ์ะ

เปิดทกุๆ วนัอาทิตย ์แต่โบสถห์ลงัเก่าจะเปิดต่อเมื่อมีการประกอบพิธีแต่งงาน  

 ที่ตั้ง : อ าเภอเมืองตรงั จงัหวดัตรงั 

16. พิพิธภัณฑพ์ระยารัษฎา 

 

  

 

 

 

 พิพิธภัณฑ์พระยาร ัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีหรือที่เร ียกกันสั ้น  ๆ ว่า  พิพิธภัณฑ์                   

พ ร ะ ย า ร ัษฎา  เ ป็ น เ ร ือ น ไ ม ้ 2 ชั ้น  ด ูส ว ย ง าม และ เก่า แ ก่  ที ่ นี ่ เ ป็ น อ ดีตบ ้า นพักขอ ง          

พระยารษัฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เจา้เมืองตรงั และปรบัปรุงมาเป็นพิพิธภัณฑ ์ภายในพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงขา้วของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นขา้วของสมัยโบราณให้นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม จะไดเ้ห็นถึงวิถี

ชีวิตของคนตรงัในสมยัโบราณ 

 ที่ตั้ง : เลขท่ี 1 ถ.ค่ายพิทกัษ์ ต าบลกนัตงั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 
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17. สวนพฤกษศาสตรภ์าคใต้ ทุ่งค่าย 

 

  

 

 

 

 

สวนพฤกษศาสตรภ์าคใต ้(ทุ่งค่าย) เป็นผืนป่าท่ีรวบรวมพันธุ์ไมท้อ้งถิ่นต่างๆ ของภาคใต้

จุดเด่นของท่ีน่ีจะอยู่ท่ีการเดินชมวิวยอดของตน้ไมบ้นเสน้ทางสะพานเรือนยอดไม ้ท่ีมีหลายระดับ

ความสูง โดยมีจุดเชื่อมของแต่ละจุดเป็นหอชมพรรณไมก้ว่า 6 หอดว้ยกัน โดยในช่วง ฤดไูมใ้บผลิ

จะเป็นช่วงท่ีสวยงามท่ีสุด เพราะตน้ไมก้ าลังออกดอก ออกใบอย่างสวยงาม ท่ีส าคัญบนสะพานจะ

ถ่ายรูปออกมาไดอ้ย่างสวยงาม ดมูีความเป็นธรรมชาติ  

 ที่ตั้ง : สวนพฤกษศาสตรภ์าคใต ้ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 

18. ผาลิงแลหมอก ตรัง 

 

 

  

 

 

 

 

 จุดชมทะเลหมอกใหม่ของจังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากางเต็นทเ์พื่อรอชม

บรรยากาศทะเลหมอกยามเชา้ ท่ีมีความสวยงาม 

 ที่ตั้ง : บา้นวงัหิน ต าบลอ่าวตง อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรงั 
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19. วังผาเมฆ ทะเลหมอกตรัง 

 

  

 

 

 

วังผาเมฆ มีความสูง 1,600 เมตร จากระดับน า้ทะเล สามารถชมวิวของทะเลหมอกบน   

ยอดเขาไดอ้ย่างสวยงาม รวมทัง้ยังมีรูปป้ันต่างๆ อยู่บริเวณเชิงเขา ทัง้ไดโนเสาร ์ชา้ง สมเสร็จ ปลาพืน้

ถิ่น รวมถึง ปูเปี้ยว ท่ีเป็นปูประจ าถิ่นของวังผาเมฆ และยังมีประติมากรรมเกี่ยวกับยางพารา 

ลกูสะบา้ ลกูสะตอ ลกูเนียงต่างๆ รวมไปถึงลานน า้ตกเทียมท่ีสวยงามมาก 

 ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต าบลวงัมะปราง อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรงั 

20. น ้าตกโตนเต๊ะ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 น า้ตกขนาดใหญ่และสูง 320 เมตร ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดอนัสมบูรณท่ี์วางตวัอยู่

ในแนวเหนือ-ใต ้เป็นภูเขาสูงท่ีสลับซับซอ้นแบ่งระหว่างภาคใตฝ่ั้งตะวันออกและภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก 

เป็นสายธารน า้ตกท่ีมีแอ่งน า้ โขดหินส าหรับเล่นน า้ตลอดสาย น า้ใสสะอาด มีน า้ไหลตลอดทัง้ปี      

ป่าไมร้ม่รื่นเหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นสถานท่ีปิกนิกส าหรบัครวัครวัในวนัหยดุ 

 ที่ตั้ง : ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรงั 
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21.ศาลหลักเมืองตรัง 

 
   

 

 

 

 

 

 

สถานที่แรกเมื่อมาเยือนยังเมืองตรัง ก็คือการไปกราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อ

เป็นสิริมงคล ปัจจุบันตัง้อยู่ท่ีอ  าเภอกันตัง ซึ่งเป็นบริเวณท่ีตัง้เมืองเก่า เป็นศาลหลักเมืองเพียงแห่งเดียวใน

ประเทศไทยท่ีมีวิญญาณอภิบาลเป็นสตรี จึงเรียกกันว่าศาลเจา้แม่หลักเมือง เป็นท่ียึดเหน่ียวทาง

จิตใจของชาวตรงัทั่วไป  

 ที่ตั้ง : ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

22. เขาพับผ้ารีสอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เขาพับผา้ หรือเขาบรรทัด สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังและพัทลุงขาพับผ้า

เป็น ภเูขาท่ีเป็นแนวเขตแยกระหว่างจงัหวัดตรงัและจังหวัดพัทลุง มีการขยายถนนบนเขาพบัผา้ เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการเดินทางเมื่อถนนขยายเสร็จในกลางปี 2557 มีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

ตรงหลกัเขตพทัลงุ-ตรงั เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 ที่ตั้ง : อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
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แหล่งท่องเทีย่ว จังหวัดใกล้เคียง 
 แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง 

 จงัหวดัพทัลงุเป็นจงัหวัดขนาดเล็กของภาคใตท้างฝ่ังอ่าวไทย มีลกัษณะเป็นเมืองทางผ่านท่ี

นักท่องเท่ียวมกัจะเลยไปพักท่ีจงัหวดัสงขลา ตรงั และนครศรีธรรมราช โดยท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่

เดินทางมาจากจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัตรงั เป็นตน้  

 

1. อุทยานนกน ้าทะเลน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ทะเลสาบน า้จืด รายลอ้มดว้ยทัศนียภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม และยังไดเ้ห็นความสมบูรณ์

ของธรรมชาติอย่างท่ีคณุค่าไม่เคยเห็นจากท่ีไหน นกหลายหลายสายพนัธุ ์เช่น นกอีโกง้ นกพริก นกอี

ล า้ และนกยางควาย เป็นตน้ ปลาหลากหลายสายพันธุท่ี์เขา้มาเวียนว่าย และเต็มไปดว้ยดงบวัสาย 

สีชมพบูานสะพรั่งตัง้แต่ช่วงเชา้  

 ที่ตั้ง : ต าบลพนางตงุ อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ 
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2. ศรีปากประ อันดาคูรา บูติก รีสอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ศรีปากประ อนัดาครูา บูติก รีสอรท์ พทัลงุ ตัง้อยู่ในอ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ ห่างจาก

เขาอกทะลปุระมาณ 12 กิโลเมตร บรรยากาศของโรงแรมนั้นตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีวิวยอทะเล 

บรรยากาศดีมาก นอกจากนีห้อ้งพักกวา้งใหญ่ มีบริการทัวรท์ะเลบัวแดง หากไปตอนพระอาทิตย์

ก าลงัตกจะสวยเป็นพิเศษ เน่ืองจากบวัสีแดง และดวงอาทิตยก์ลมโตสีสม้ตดักบัขอบฟ้าสีทึบ อาหาร

ของโรงแรมแห่งนีย้ังมีรสชาติท่ีอร่อยอีกด้วย ผ่านการตกแต่งมาอย่างสวยงามเหมาะส าหรบัการ

พักผ่อนท่ีสุด ทางโรงแรมมีบริการท่ีค่อนข้างครบครัน มีห้องน า้ส่วนตัวพรอ้มเครื่องปรับอากาศ        

ทกุหอ้ง สามารถเลือกรูปแบบหอ้งไดอ้ย่างหลากหลายทัง้หอ้งแบบมาตรฐาน หอ้งเตียงใหญ่หรือหอ้ง

ดีลกัซส์ าหรบัครอบครวั ซึ่งสามารถเลือกไดต้ามความชอบ นอกจากนีท้างท่ีพกัยงัมีบริการอาหารเชา้

พืน้บา้นแบบบุฟเฟ่ตอ์ีกดว้ย  

 ที่ตั้ง : อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ 
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3.วรรณีโฮมสเตย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

  วรรณีโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บรรยากาศของท่ีพักดีมาก การ

บริการเป็นกันเอง อยู่ใกลก้ับตลาดของคนทอ้งถิ่น มีอาหารทอ้งถิ่น นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมสานจดู 

คือ การน าใบกระจูด หรือท่ีคนทอ้งถิ่นใตเ้รียกสัน้ๆว่าจูด น ามาสานเป็นส่ิงของเครื่องใชต่้างๆ เช่น 

กระเป๋า หมอน เส่ือ เป็นตน้  

 ที่ตั้ง : อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ 

4. รีวิว เลน้อยบุรี (Le NoiBuri) 

 

 

 

 

 

  “เลน้อยบุรี” เป็นท่ีพักท่ีตั้งอยู่ในต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน เดินทางได้สะดวก

ถึงแมว้่าท่ีพักจะไม่ไดต้ัง้อยู่ในเมือง สามารถเดินทางไปท่ีอุทยานแห่งชาติทะเลนอ้ย ล าป าและเขา้

เมืองไปทานอาหารรา้นคาเฟ่ได้อย่างสบาย เลน้อยบุรีเป็นท่ีพักคุณภาพอีกแห่งท่ีมีบริการและส่ิง

อ านวยความสะดวกมากมาย เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูเ้ขา้พกั หอ้งพกัทกุหอ้งมีการดีไซน์ใน

รูปแบบวินเทจ สีสันค่อนข้างสดใส สามารถสรา้งความรื่นรมย์ให้กับผู้เข้าพักได้ ในห้องพักมีส่ิง

อ านวยความสะดวกหลากหลาย นอกจากนีเ้ลนอ้ยบุรียังมีบริการทวัรท่ี์จะช่วยพานกัท่องเท่ียวไปชม

นกน า้ทะเลนอ้ยในยามเชา้ โรงแรมมีบริการอาหารเชา้จะเขา้พกัแบบเด่ียวหรือเขา้พกัแบบคู่ก็ได ้ 

 ที่ตั้ง : ต าบลทะเลนอ้ย อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ 
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5. ชานไม้ชายเล 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  ชานไมช้ายเล ตัง้อยู่ในอ าเภอควนขนุน การบริการของโรมแรมเลิศเลอมาก พนักงานเป็น

กันเอง ส่วนบรรยากาศของโรงแรมดีมาก เพราะท่ีพักแห่งนีต้ัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบหรือท่ีคนทอ้งถิ่น

เรียกว่าทะเลนอ้ย ยามเชา้แลว้จะเจอทะเลสาบกบัพระอาทิตยก์ าลงัขึน้ หรือแมจ้ะเป็นตอนเย็นท่ีพระ

อาทิตยก์ าลงัตก แสงดวงอาทิตยก์ระทบน า้ไปพรอ้มๆกบัแสงไฟของเรือประมงล าเล็กของชาวบา้น 

 ที่ตั้ง : อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ 
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7. ควนนกเต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดชมวิวทะเลหมอกของภาคใต ้ท่ีลอยละล่องท่ามกลางทิวเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเวลาช่วงฟ้าหลงัฝน หมอกจะยิ่งลงจดั ทัง้ยงัมีรา้นกาแฟไวส้ าหรบัใหน้กัท่องเท่ียวไดน้ั่งชมวิวทะเล

หมอก  

 ทีต่ั้ง : ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ 

. 
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8. น ้าตกโตนแพรทอง พัทลุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น า้ตกโตนแพรทอง เป็นน า้ตกขนาดกลางมีสายธารน า้ตกท่ีไหลลดหลั่นลงตามแนวโขดหิน

เป็นชั้นๆดา้นบน ลงสู่ชั้นล่าง เป็นชั้นน า้ตกหลายๆชัน้ ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันไป มีแอ่งน า้ให้

เล่นน า้ มีน า้ใสมาก นอกจากนั้นน า้ตกแต่ละชั้นยังมีชื่อท่ีมีความหมาย เช่น วังพายุ เป็นคุ้งน า้ชั้น

สงูสดุ เป็นตน้น า้ท่ีปันน า้ใหไ้หลลงสู่เบือ้งล่างในชัน้นีจ้ะมีลมพดัค่อนขา้งรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และยงั

มีวงัเพชรหนา้ทั่ง วงัแพวงัน า้ราบ เป็นตน้  

 ที่ตั้ง : ต าบลล าสินธุ ์อ  าเภอศรีนครินทร ์ 
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ของฝากจังหวัดตรัง 

หมูย่างเมืองตรัง 

“หมูย่างเมืองตรงั” ท่ีเป็นของขึน้ชื่อของจังหวดันี ้มีใหเ้ลือกชิมหลากหลายรา้น เช่น ท่ีรา้น  

“หมูย่างบา้นน า้พราย” (หมูย่างโกรงค)์  ถ.เพชรเกษม ต.ปากคม อ.หว้ยยอด ท่ีตัวเนือ้หมูมีความความกรอบ

นอกนุ่มใน ใหร้สหวานน า ถา้จะกินใหอ้ร่อยตอ้งกินพรอ้มกันทัง้สามชั้น คือ หนัง มัน เนือ้ โดยไม่ตอ้งกินคู่

กบัน า้จิม้  

 

 

 

 

 

 

 

เค้กเมืองตรัง 

 เค้กเมืองตรังถกูพฒันามาจาก ขนมไข่ ของคนจีนไหหล าท่ีอพยพมาในอดีตไวร้บัประทาน

คู่กบั ชา กาแฟในตอนเชา้ ๆ แต่เพราะเวลาท่ีเดินไปขา้งหนา้และผลักดันใหว้ิถีชีวิตดัง้เดิมเดินตามไป

ดว้ยนัน้ย่อมท าใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยน จากขนมไข่ที่เอาไวก้ินกบักาแฟ ถกูพฒันาใหเ้ป็นขนมเคก้เมือง

ตรงั  จนท าใหก้ลายเป็นขนมเค้กคู่บ้านคู่เมือง  
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ขนมเป๊ียะซอย 9 

ขนมเป๊ียะซอย 9 เป็นขนมเป๊ียะสูตรหอมนุ่ม แป้งบางกรอบ มีหลากหลายไสใ้หเ้ลือกชิม 

เช่น ไสเ้ผือกหอม  ไข่เค็ม ไสท้เุรียน ท่ีตัง้ ซอยหว้ยยอด  9 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ้าทอนาหมื่นศรี 

 ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าพืน้เมืองของจังหวัดตรัง จัดตั้งโดยกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรี     

เพื่อสืบสานการทอผา้พืน้เมืองไม่ใหส้ญูหายไปผา้ทอแบ่งตามลกัษณะโครงสรา้งของผืนผา้ได ้3 ชนิด 

ไดแ้ก่ผา้พืน้ ผา้ตาและผา้ยกดอก ลวดลายเฉพาะของผา้ทอนาหมื่นศรี อาทิ ลายลกูแกว้ ลายลกูแกว้

ชิงดวง ลายราชวตัร ลายดอกจนั ลายดอกพิกุล ปัจจบุนัมีลายยอดนิยมทอเพิ่มอีกกว่า 30 ลาย มีการ

ดดัแปลงน าผา้ทอมาประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก เช่นหมวก เสือ้ กระเป๋า  เป็นตน้  

ท่ีอยู่ 119 หมู่ท่ี 8 ต าบลนาหมื่นศรี อ  าเภอนาโยง จงัหวดัตรงั 
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การจัดการตลาด 
 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

1. ด้านผลิตภัณฑ ์และบริการ (Product)  
ผลิตภณัฑข์องกะช่องฮิลล ์เตน้ทร์ีสอรท์ เป็นการใหบ้ริการดา้นท่ีพกั หอ้งประชมุ และ 

หอ้งอาหาร  
1.1 ดา้นท่ีพกั 

  กะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ มีบริการหอ้งพักแบบหอ้งนอนเด่ียวในบรรยากาศแบบ
เต็นทท่ี์มีการตกแต่งแบบนักส ารวจผจญภยัในพืน้ป่าหรือหอ้งพักแคมป์ปิ้งแบบค่ายลูกเสือในวยัเด็ก 
มีทัง้หมด   22 หลงั 4 รูปแบบ 

 1.1.1 Explorer Tent เต็นทน์กัส ารวจสไตลบ์ูทีคซาฟารีเต็นท ์เป็นหอ้งพกัเต็นท ์
สุดหรูท่ีมาพรอ้มกบัส่ิงอ านวยความสะดวกจดัเต็มไม่แพร้ีสอรท์ 5 ดาว ไม่ว่าจะเป็นแอร,์ ทีวี, ตูเ้ย็น, 
มินิบาร ์ฯลฯ พรอ้มหอ้งน า้ในตัวสะดวกสบายจุดเด่น คือ สามารถนอนชมวิวภูเขาไดจ้ากบนเตียง
นอน พรอ้มยังมีเซ็ทอาหารค ่าเป็นเมนู Chef Selected ใหถ้ึง 3 คอรส์ ราคารวมอยู่ในท่ีพัก หอ้งน า้
หรูหรา ทัง้สุขภัณฑท์ันสมัย มีทัง้อ่างลา้งหนา้ ฝักบัวเรนชาวเวอรแ์ละระบบเครื่องท าน า้อุ่นครบครนั  
ดา้นนอกมีอ่างอาบน า้ไมใ้หน้อนแช่น า้ท่ีระเบียงชมวิวเขาภเูขา 
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 1.1.2 Deluxe Tent จดุเด่นคือระเบียงเทอเรซกวา้งๆ ดา้นหนา้เต็นทใ์หน้ั่งเล่นชมวิว 

ภายในเต็นท์มีพืน้ท่ีกะทัดรัดมากกว่า แต่ก็จัดว่าสะดวกสบายไม่แพเ้ต็นท์แบบแรก มีทั้งแอร์, ทีวี, 

ตูเ้ย็น, มินิบาร,์ไดรเ์ป่าผม ฯลฯ พรอ้มหอ้งน า้ในตวัท่ีมีเครื่องท าน า้อุ่นสะดวกสบาย 

 

 

 1.1.3 มารค์ี เต็นท ์พกักนัเป็นกลุ่มใหญ่ เต็นทร์อบกองไฟท่ีเหมาะกบัหมู่คณะ พกั

ไดส้งูสดุ 70-80 คน 
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  1.1.4 Green Front Family Villa บ้านพักเป็นหลังแบบ Family ท่ีมีความเป็น

ส่วนตวั สามารถพกัได ้4 คน ภายในตกแต่งอย่างอบอุ่น ดว้ยการใชว้สัดอุย่างไมต้ัดกบัพืน้ปนูเปลือย

สไตลล์อฟท ์สามารถมองเห็นวิวภเูขาเขียวขจีไดจ้ากหอ้งนอน 

 
 

1.2 ดา้นหอ้งอาหาร 

 กะช่องฮิลล  ์เต็นท์รีสอรท์ เปิดบริการอาหารและเครื่องด่ืมในบรรยากาศสุดร่มรื่น
ท่ามกลางธรรมชาติ เปิดบริการส ารบัอาหารอย่างไทยตน้ต ารบัและอาหารรสชาติพืน้บา้นทางภาคใต้ 
รวมถึงบริการอาหารสไตลฟิ์วชั่นท่ีผสมผสานอาหารแบบพืน้บ้านและตะวันตกเข้ากันอย่างลงตัว  
ทัง้นีร้ีสอรท์ไดห้าซือ้วัตถุดิบท่ีใชม้ากจากทอ้งถิ่นชาวบา้นจากบริเวณนั่นและเป็นวัตถุดิบท่ีออกตาม
ฤดกูาลมาประกอบเป็นจานท่ีพิเศษ รวมทัง้ในแต่ละปี    กะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์จะมีการจดัเทศกาล
ส ารับอาหารรับเสด็จ โดยเปิดให้ผู้ท่ีสนใจจองเพื่อเข้าร่วมเทศกลางดังกล่าว  ห้องอาหาร เปิด
ใหบ้ริการตัง้แต่เวลา  07.30 น. - 21.00 น. ( ทกุวนั )  
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1.3 ดา้นหอ้งประชมุ 
  กะช่องฮิลล ์เต็นท ์รีสอรท์ เปิดบริการหอ้งประชุมส าหรบัการประชุม รวมทัง้ใช้ใน
การรบัจดังานแต่งงาน   

2. ด้านราคา (Price) 
 กะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ มีการก าหนดราคาโดยใชก้ลยุทธ์ในการตัง้ราคาระดับปานกลาง
ค่อนไปทางสงูและมีหลายราคาใหเ้ลือกสรร  เพื่อใหล้กูคา้สามารถจ่ายค่าท่ีพกัไดใ้นราคาท่ีพอเหมาะ 
และเนน้คุณภาพของการใหบ้ริการอย่างสูงสุด เริ่มตน้ตัง้แต่ 1,600 บาท จนไปถึง 18,000  ต่อคืน 
ตลอดทัง้ปี 
 
 

 
 

มารค์ี เต็นท ์ราคา 1,600 บาท 
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Deluxe Tent ราคา 3,500 บาท 

 

 

 
 

Eco Sanaa Tents ราคา 4,500 บาท 
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Green Front Family Villa ราคา 4,500 บาท 

 
 
 

 
 

Explorer Tent ราคา 6,500 บาท 
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Jungle Lodge ราคา 18,000 บาท 
 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 มี Web site หรือ social media เช่น Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงให ้

เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั 

 3.2 สรา้ง channel กะช่องฮิลล ์บน YouTube เพื่อส่ือสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์กับ

กลุ่มลกูคา้ 

 3.3 ONLINE WEBSITE มุ่งเน้นการจัดจ าหน่ายตามส่ือออนไลน์และในช่องทางอื่นๆ 
เช่น agoda.com Booking.com KLOOK เพื่อโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆของโรงแรม 
 3.4 BACKDOOR SELLING ช่องทางการเจรจาผ่านบริษัททวัร ์เอเยนตใ์นต่างประเทศ  
 3.5 การออกงานท่องเท่ียวต่าง ๆ 

 
 
  

                    
     

 
 

 



43 
 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด เช่น การให้ดารา หรือ 
บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในการรีวิวหอ้งพัก โดยโปรโมชั่นซือ้ 1 แถม 1 ยูทูปเบอรห์รือบุคคลท่ีมีผู้ติดตาม 
แพคกิ ้งทัวร์ โดยมีกิจกรรมภายในโครงการ ส่วนลดร่วมกับสถานท่ีท่องเท่ียวอื่น  การรีวิวของ
นกัท่องเท่ียว ซึ่งมีผลสงูมากก่อนธุรกิจ 
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5. ด้านบุคลากร (People)  
บุคคลากรตอ้งมีใจรกัทางดา้นงาน บริการ มีความเชี่ยวชาญและคล่องแคล่ว โดยผ่าน 

การคัดกรอง พรอ้มทดสอบพรอ้มปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานท่ีก าหนดไว้ Chain มาจาก
โรงแรมใหญ่ๆท่ีไดม้าตรฐาน บริการดว้ยรอยยิม้ดั่งสโลแกนท่ีชาวต่างชาติประทบัใจ 

 มีการฝึกอบรมพัฒนาความรูข้องพนักงาน ทางด้านการให้บริการกับลูกค้า ทั้งการ

อัพเดทข่าวสารข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก การน าข้อร้องเรียนของลูกค้ามา

ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวการแก้ปัญหาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการให้บริการในครั้งต่อไป รวมทั้ง

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท างานของพนกังานแต่ละคนใหพ้นกังานคนอื่นไดร้บัรู ้

               
 

รอยยิม้สยาม 
 
6. ด้านกระบวนการในการให้บริการ (Process) 

รว่มมือและจบัมือกบั Partner ต่างๆ ทัง้ชมุชน รา้นคา้และองคก์รเอกชนต่างๆ อาทิเช่น  
สนับสนุนการบริโภควัตถุดิบจากชุมชนเพื่อให้ชุมชน  โครงการการพักผ่อนโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก    
โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ การมีส่วนรว่มกบัชมุชนและองคก์รทอ้งถิ่นกะช่องฮิลส ์เต๊นท ์รีสอรท์  น า้ตก
กะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ มีความตัง้ ใจและปณิธานท่ีจะคืนประโยชนใ์หแ้ก่ชมุชนในทอ้งถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็นการสรา้งอาชีพ สรา้งงาน ใหค้วามรูแ้ก่คนในพืน้ท่ี และสนับสนุนสินคา้ในทอ้งถิ่น นอกจากนีผ้ล
ประกอบการบางส่วนจะเป็นงบประมาณไวส้ าหรบัสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม
ทัง้ทางธรรมชาติและสงัคมต่างๆ  
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7. ด้านกายภาพ (Physical EvidencePresentation) 
โครงการเนน้การออกแบบท่ีหรูหราและมีระดบั ดว้ยแนวความคิดของ Contemporary  

Modern Culture การผสมผสานกนัระหว่างไทยดัง้เดิมและความศรีวิไลซใ์นสมยัปัจจบุนั เพื่อใหผู้อ้ยู่
สามารถซึมซบัความเป็นไทยไดอ้ย่างแน่แท ้ผสมผสานกบัธรรมชาติ ป่าไม ้รว่มรื่นไปดว้ยแมกไมแ้ละ
พืน้ท่ีสีเขียวท่ีช่วยสรา้งบรรยากาศอนัน่าอบอุ่นใหโ้ครงการ  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Facilities Concept 
 

 

  
Building Concept 

 
 3.2 ทรัพยากรด้านอื่น ๆ ของธุรกิจ ประกอบด้วย การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ 
ภาพลกัษณแ์ละท่ีตัง้ของบริษัท 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  หรือท่ีเรียกกนัโดยทั่วไปว่า การวิเคราะห ์SWOT  การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มมีวัตถุประสงคเ์พื่อคน้หาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ หรือปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ร ไม่ว่า
จะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ โดยจะแบ่งเป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
องคก์ร ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน เป็นการวิเคราะหถ์ึงส่ิงท่ีองคก์รสามารถควบคุมได ้
และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคมุไดซ้ึ่งแบ่งเป็น 4 ดา้นคือ 

จุดแข็ง (Strengths) คือความสามารถขององค์กรท่ีท าได้ดีและมีความโดดเด่น ซึ่งองคก์ร
สามารถน ามาใชป้ระโยชนใ์นการบรรลวุัตถปุระสงค ์หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท า
ไดดี้กว่าคู่แข่ง  

จุดอ่อน (Weaknesses) คือความสามารถในการด าเนินงานท่ีเป็นจุดอ่อนและก่อให้เกิด
ปัญหาภายในองคก์ร และไม่สามรถน ามาใชใ้นการท างานเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์หรือหมายถึง
การด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท าไดไ้ม่ดี หรือท าไดดี้นอ้ยกว่าคู่แข่ง  

   โอกาส (Opportunities) คือ ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอื ้ออ านวยให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว ้หรือสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์หรือ
โอกาสต่อการด าเนินการขององคก์ร 
      อุปสรรค (Threats) คือ ปัจจัยและสภาวการณภ์ายนอกท่ีขัดขวางหรือเป็นภัยคุกคามต่อ
การด าเนินงานขององคก์รในการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค ์หรือเป็นปัญหาต่อองคก์ร 

การวิเคราะห ์SWOT 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีท าเลท่ีมีความสวยงาม รอบลอ้มดว้ยทศันียภาพทางธรรมชาติ บรรยากาศส่วนตวั  

      2. สถานท่ีประกอบการเป็นพืน้ท่ีของเจา้ของ ท าใหไ้ม่ตอ้งหาท าเลท่ีตัง้ใหม่และ 

ไม่ก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายในการลงทนุซือ้ท่ีดิน 

3. การออกแบบอาคารและภายในหอ้งพกั มีบรรยากาศเป็นกนัเอง ใหค้วามรูสึ้กเสมือน 

อยู่บา้นกบัผูเ้ขา้พกั พรอ้มบริการที่อบอุ่น 

 4. Single Owner มีเจา้ของเพียงรายเดียว ท าใหม้ีอ  านาจเด็ดขาคสามารถบริหารจดัการ 

ง่ายและตดัสินใจไดร้วดเร็วกว่าการรว่มทนุจากบุคคลภายนอก  

5. หอ้งพกัขนาดใหญ่ มีอตัราราคาท่ีพกัไม่แพง มีคณุภาพหอ้งพกัท่ีดี และมีมาตรฐานการ 
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บริการ เมื่อเทียบกับท่ีพักประเภทรีสอรท์ท่ีอยู่ใกลเ้คียง ใหค้วามคุม้ค่าเมื่อเทียบกับราคาต่อตาราง

เมตรในพืน้ท่ีเดียวกนั 

6. มีการออกแบบเครื่องแบบพนกังานใหเ้หมาะกบัลกัษณะโรงแรม เพื่อใหพ้นกังานรูสึ้กมี 

ความเป็นหน่ึงเดียวท่ีตอ้งการสรา้งภาพลกัษณอ์นัดีใหก้บัโรงแรม 

7. มีกิจกรรมในรีสอรท์ใหล้กูคา้สามารถเลือกสถานท่ีไดต้ามความตอ้งการ 

8. การเขา้รว่มโครงการมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสขุอนามยั Amazing Thailand  

Safety & Health Administration (SHA) สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ท่ีมาใช้สินค้าและ
บริการ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การเดินทางเขา้จงัหวดัตรงัไม่สะดวกเช่นจงัหวดัฝ่ังทะเลอนัดามนัอื่น ๆ เช่น กระบี่ ภเูก็ต 

ส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวต่างประเทศมาท่องเท่ียวจงัหวดัตรงันอ้ย 

2. พนกังานขาดประสบการณง์านบริการ เน่ืองจากไม่ไดร้บับุคลากรจากผูจ้บวิชาชีพการ 

โรงแรมโดยตรง 

3. มีพนกังานใหบ้ริการนอ้ยเน่ืองจากเป็นธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก อาจไม่เพียงพอต่อการ 

บริการในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้พกัเต็มจ านวนหอ้ง 

โอกาส (Opportunities) 

        1. การท่องเท่ียวแบบ Staycation ก าลังเป็นท่ีนิยม ชาวต่างชาตินิยมเขา้มาพักเป็นระยะ

เวลานาน 

        2. การท่องเท่ียวแบบ Camping เพิ่มขึน้ โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่ง        

กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ มีขนาดเล็ก ดูแลกันเหมือนครอบครวั ทั่วถึงทุกหอ้ง จึงเป็นโอกาสดีในการรับ

นกัท่องเท่ียวกลุ่มนี ้

        3. ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา

ช่วยประกอบการตัดสินใจในการบริโภค และเลือกพิจารณารูปแบบท่ีพักตามรสนิยมของผูบ้ริโภค

มากขึน้ การมีเอกลกัษณก์ารออกแบบหอ้งพกัท่ีชดัเจน ประกอบกบัการท าการตลาดผ่านส่ือออนไลน ์

จะช่วยเพิ่มโอกาสการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัมากยิ่งขึน้ 

        4. รฐับาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศมากขึน้ ท าใหภ้าพรวมธุรกิจท่ี
พกัไดร้บัอานิสงค ์
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อุปสรรค (Threats) 

         1. ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการบริโภคมาก ท าให้เกิดต้นทุนการเปล่ียนแปลง (Switching 

Cost) ต ่า และความภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัต ่าเช่นกนั (Brand Loyalty) 

         2. สถานการณร์ะบาดโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลใหก้ระทบต่อสภาพทางการเงินลกูคา้ 

อาจกระทบต่อการท่องเท่ียว และการใชจ้่าย 

2. การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นการวิเคราะหถ์ึงส่ิงท่ีองคก์รไม่สามารถควบคุม

ได้โดยตรง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 

PESTE Anzlysis การวิเคราะห ์Five Forces Model  

การวิเคราะห ์PESTE 

การวิเคราะหโ์อกาสและอปุสรรคขององคก์ร ดว้ย PESTE Anzlysis เป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ทั้งด้านท่ีเป็นโอกาสและภัยคุกคาม เพื่อใช้ประกอบในการจัดวางกลยุทธ์ในการ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นแรงบีบคั้นจากภายนอก ปัจจจัยต่าง ๆ ท่ีต้องวิเคราะห์

ประกอบดว้ย  

       ปัจจัยด้านการเมือง และนโยบายของรัฐ (Political) 

  องค์กรธุรกิจต้องติดตามการด าเนินงานทางการเมืองเพื่อน ามาประกอบการ

วิเคราะหก์ลยุทธ์ เช่น เสถียรภาพของรฐับาล นโยบายของประเทศ และนโยบายของรฐัท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียว 

 หากจะกล่าวถึง พ.ศ. 2565 นับว่าเป็นปีท่ีประเทศไทย จ าเป็นตอ้งเดินหนา้ในการ
เปิดประเทศอีกครั้ง หลังจากท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีผ่านมา 2 ปีทรุดอย่างเฉียบพลันด้วย
สถานการณข์องโรคระบาด โคโรน่าไวรสั 2019 ท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจของทั่วโลกด่ิงลงจุดต ่าสุดในรอบ
หลายปี รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย ซึ่งปีนีร้ฐับาลตอ้งเร่งเดินหนา้ทุกวิถีทางเพื่อดึงนักท่องเท่ียวทั้งใน
และนอกกลับมาให้ไดเ้ร็วท่ีสุด ล่าสุดได้มีการน า “ Test & Go (T&G)  รีเทิรน์ ” อีกครั้ง ซึ่งจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเงื่อนไขของการเดินเขา้ราชอาณาจกัรไทยอย่างเครง่ครดั   

 รฐับาลเดินหนา้เปิดประเทศ ส่งเสริมการท่องเท่ียว ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยวางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับสาธารณสุข การด าเนินทุกกิจการกิจกรรมใหย้ึดมาตรการควบคุมดา้นสาธารณสุขอย่าง
เครง่ครดั และรดักุม สรา้งความมั่นใจใหก้บันักท่องเท่ียวและภาคการท่องเท่ียวของไทย วางรากฐาน
ไปสู่การท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพและยั่งยืน 
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เตรียมแผนส าหรบัพลิกโฉมการท่องเท่ียวไทย โดย

วาง ไทม์ไลน์ในการปรับยุทธศาสตร์ไปสู่การท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่ งยืน หรือ            

high-value & sustainable tourism ภายใตแ้ผน 3R ประกอบดว้ย 1.Reopen (Q3 ปี 2564) ซึ่งเป็น

ช่วงทดลองเปิดภายใต้นโยบาย Phuket Sandbox  2.Recover (Q4-ปี 2565) เป็นช่วงการเปิด

ประเทศเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และ 3.Resilient (ปี 2566-2570) เป็นช่วงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวไปสู่การท่องเท่ียวเชิงคณุภาพและความยั่งยืน โดยทิศทางการขบัเคล่ือนส าหรบัปี 2565 จะ

คงความส าคญัของการท่องเท่ียวต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยเรง่ใหอ้ตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทยฟ้ืนตัว

เร็วและเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และเป็นเซ็กเตอร์ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิ จไทยและก้าวสู่การ

ท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยมีทิศทางการส่งเสริม

ดังนี ้ส าหรบัตลาดต่างประเทศนั้น ททท.จะมุ่งส่งเสริมกับกลุ่มเป้าหมายคุณภาพ เนน้ท าการตลาด

ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และรกัษาความสัมพันธ์กับ นักท่องเท่ียวและผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสียในอตุสาหกรรมท่องเท่ียว ส าหรบัโปรดกัตแ์ละบริการที่จะขายนัน้ จะเนน้ใน 3 รายการ ไดแ้ก่ 

 1. Nature to keep การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ท่ีเป็นการปกป้องและการอนุรกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 2. food to explore การท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
 3. Thainess to discover การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

นอกจากนี้ยังมีแผนเดินหน้าสู่ Next Generation of Thai Tourism ท่ีจะมุ่งการเปล่ียนแปลงทาง
ดิจิทลัเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มและความยั่งยืน โดยเนน้ใน 3 เร่ือง คือ 

 1. Digital Industry สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในการเปล่ียน
รูปแบบการด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 2. Digital Investment ใหค้วามส าคัญกับการลงทุนในการพลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลของ
ภาคธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ 

 3. Digital Innovation รว่มพฒันานวตักรรมบนพืน้ฐานของเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึง
การผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็น Crypto-positive Industry และใช้ประโยชน์จากโทเคน     
อีโคโนมี 
   ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics)  
  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องบ่งชีใ้หเห็นปริมาณการจัดสรรและการใช้
ทรพัยากร  มีแรงผลกัดนัท่ีส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์รธุรกิจ เน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกิจจะ
ครอบคลมุหลายประเทศ เช่น รายไดป้ระชาชาติ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ อตัราการจา้งงาน  ซึ่ง
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ผูบ้ริหารธุรกิจตอ้งสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์เพื่อก่อใหเ้กิดโอกาสสงูสดุและ
ลดอปุสรรคในการด าเนินงานขององคก์ร 

       จากสถานการณ์ของโรคระบาด โคโรน่าไวรัส 2019 ส่งผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจของจงัหวดัตรงั เน่ืองจากจงัหวดัตรงัมีรายไดห้ลกัมาจาก 2 ทาง คือ ภาคการท่องเท่ียวและ
ภาคการเกษตร ซึ่งภาคการท่องเท่ียวได้มีการหารือเรื่องทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 
รว่มกบัประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดตรงั นายกสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวและโรงแรม
จังหวัดตรงั รวมทัง้ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรงั ท่ีตอ้งเตรียมการกระตุน้เศรษฐกิจ
การท่องเท่ียวหลงั     โควิด-19 สงบลง ทัง้นี ้ททท.ส านกังานตรงั ไดเ้ตรียมการโปรโมทแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆในจังหวัดตรัง ซึ่งการท่องเท่ียวในยุคโควิด-19 ท่ียังรอวัคซีน จะยังคงเป็นการท่องเท่ียวใน
รูปแบบ “ไทยเท่ียวไทย” ดงันัน้ จงัหวดัตรงั ไดเ้รง่ประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้ระกอบการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
ท่องเท่ียวทกุรูปแบบ  ทัง้ โรงแรม แหล่งท่องเท่ียว บริษัททวัร ์รถเช่า รา้นอาหาร ใหเ้รง่ด าเนินการผ่าน
การรบัรองมาตรฐาน SHA ท่ีเป็นมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัเพื่อนกัท่องเท่ียว  

   ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม คมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร  (Social)  
     ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมแต่ละทอ้งถิ่นมี 

ความแตกต่างกัน ท าให้องค์กรธุรกิจต้องท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต  
อายุเฉล่ียของประชากร การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคทัง้ในดา้นความตอ้งการ คุณภาพ และ
คุณสมบัติของสินคา้หรือบริการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ 
เช่นโรงแรม ท่ีต้องพยายามตอบสนองความต้องการและให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ของผูบ้ริการเป็นส าคัญ เน่ืองจากผูบ้ริโภคสมัยใหม่มีส านึกในสิทธิส่วนตัว การรบัรู ้
ขอ้มูลข่าวสาร ทางเลือก และอ านาจการต่อรองมากกว่าในอดีต ซึ่งผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาปัจจยั
เหล่านี ้เพื่อประกอบการประเมินสภาพแวดลอ้มและใชป้ระกอบในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ได้
อย่างเหมาะสม 
   ปัจจัยคมนาคมขนส่ง การคมนาคมทางบกของจังหวัดตรังมีรายละเอียด
ดังนี ้

   - การเดินทางดว้ยรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ มีรถเร็วออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึง
สถานีตรังทุกวัน วันละ 2 เท่ียว โดยออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.05 น. และ18.30 น. ถึงตรังเวลา 
08.30 น. และ 10.15 น. ตามล าดบั  

  - การเดินทางดว้ยรถยนตใ์ชท้างหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็น
ถนนสายหลกัในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนัน้ยงัมีถนนเชื่อมโยงจากจงัหวดัไปอ าเภอต่างๆ 
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และจังหวัดใกลเ้คียง สามารถเดินทางติดต่อกันไดส้ะดวก โดยมีสายทางทัง้หมด 75 สายทาง ผ่าน
จงัหวดัชมุพร แยกเขา้จงัหวดัระนองระนอง พงังา กระบี่ และตรงั  

  - การเดินทางดว้ยเครื่องบิน  มีเท่ียวบินจากสนามบินดอนเมือง ถึงสนามบิน 
นานาชาติตรงั ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 75 นาที สายการบินท่ีเปิดใหบ้ริการ สายการบินนกแอร ์สาย
การบินไลออ้นแอร ์และสายการบินไทยแอรเ์อเซีย 

  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological)  
  พฒันาการและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีก่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

ทัง้ในดา้นผลิตภัณฑ ์บริการ เทคโนโลยีเป็นปัจจยัส าคัญในการพัฒนาศักยภาพและการแข่งขนัของ
ธุรกิจ ธุรกิจท่ีพัก  โรงแรม รีสอรท์  กับการน าเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบันมาใช้
ประโยชน ์ดงันี ้
 4.1 Cloud / บริการซอฟต์แวรผ่์านอินเทอรเ์น็ต (SaaS) ปัจจุบันธุรกิจท่ีพัก  โรงแรม        
รีสอรท์ และธุรกิจบริการหันมาใช้เทคโนโลยี Cloud และ Saas เพิ่มขึน้ เน่ืองจากช่วยลดต้นทุน       
ค่าดูแล บ ารุงรักษาเว็บไซต์ ไม่ต้องเสียเงินจ้างพนักงาน ไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาด้านไอทีของ
เว็บไซต์ ท าให้มีเวลาให้กับงานบริการลูกค้ามากขึน้ นอกจากนี ้ความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลด
ระบบใหต้รงกบั ความตอ้งการ สามารถอพัเกรดเป็นเวอรช์ั่นใหม่ใหอ้ตัโนมติั โดยปราศจากค่าใชจ้่าย
ใด ๆ ทันทีท่ีมีการออกเวอรช์ั่นใหม่ ระบบจะท าการอัพเกรดใหอ้ย่างอัตโนมัติ เทคโนโลยีดังกล่าวนี้
ไม่ใช่แฟชั่นท่ีจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เป็นเทรนดท่ี์ก าลังมีบทบาทเพิ่มขึน้เพื่อกา้วสู่อีกยคุหน่ึงของ
ธุรกิจ โรงแรมท่ีง่ายและสะดวกสบายขึน้ ท่ีกะช่องฮิลล ์รีสอรท์จะตอ้งท าการศึกษาและพัฒนาอยู่
เสมอ 
 4.2 อุปกรณ์เคล่ือนท่ี กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ มีเทคโนโลยีท่ีเพียงพอต่อการส่ือสารผ่าน
อุปกรณเ์คล่ือนท่ีอย่างแท็บเล็ตและสมารท์โฟน ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวกในขั้นตอนเช็คอิน 
เพิ่มประสบการณเ์ฉพาะบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้ ไม่ตอ้งเสียเวลาเช็คอินท่ีเคานเ์ตอรแ์บบเดิม ทัง้ยังช่วย
โรงแรมในการลดจ านวนพนกังานหนา้เคานเ์ตอรอ์ีกดว้ย  
 4.3 โซเชียลมีเดีย กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ ถูกรีวิวโดยลูกคา้ในหลายๆ ส่ือโซเชียลแถวหนา้ 
เช่น Facebook , Instagram ,Twitter   ฯลฯ และยังมีเพจแนะน าอีกหลายเพจ เช่น Wongnai ซึ่งท า
ใหม้ีผลอย่างมากต่อผูท่ี้มองหาสถานท่ี พักผ่อน กิน เท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งจะท าให้
ธุรกิจของคณุถกูบอกต่อไดท้ัง้ในทางท่ีดีและไม่ดี  
 4.4 ระบบท่ีสรา้งประสบการณเ์ฉพาะบุคคล ส่ิงท่ีจะท าใหล้กูคา้คาดหวงัท่ีจะท าใหไ้ดร้บั
ประสบการณ์เฉพาะบุคคลจากผู้ให้บริการท่ีพัก ท่ีไม่ใช่แค่การจ าหน้าได้ เรียกชื่อถูก แต่อาจเป็น
ระบบแสดงขอ้ความตอ้นรบัลกูคา้ผ่านหนา้จอโทรทัศน ์หรือบริการพิเศษอื่น ๆ เช่น อาหารจานพิเศษ 

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
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การประดับดอกไม้ภายในห้องพัก การมอบเค้กวันเกิด เป็นต้น การมีระบบเก็บขอ้มูลลูกค้าท าให้
ทราบว่าลกูคา้คนนีเ้คยมาใชบ้ริการแลว้ อาจจดับริการพิเศษแก่ลกูคา้ท่ีกลบัมาใชบ้ริการซ า้ เพื่อตอก
ย า้ใหเ้กิดความประทับใจและนึกถึงคุณทุกครัง้ท่ีตอ้งการมาพักผ่อน รวมถึงส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ
การบอกต่อ แนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้ริการ 

 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)  
        จากกระแสสังคมโลกท่ีให้ความส าคัญเรื่องการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการไม่ท าลาย

ทรพัยากรธรรมชาติ ท าใหก้ารด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและท่ีพักไดม้ีการปรบัเปล่ียนรูปแบบการ

ท่องเท่ียวเป็นแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกันของคนและสัตว์และการไม่บุกรุกหรือ

ท าลายทรพัยากรธรรมชาติ  

การวิเคราะห ์Five Forces Model  
 Five Forces Model เ ป็นแนวคิดของไมเคิล อี .  พอร์เตอร์ ท่ี ใช้ในการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน หรือเพื่อวิเคราะห์ว่าธุรกิจนั้น
น่าสนใจเพียงใด ควรด าเนินการต่อหรือไม่ โดยมีปัจจัยท่ีเป็นแรงบีบคั้นส าคัญท่ีจะต้องวิเคราะห์       
5 ประการ ว่าปัจจยัต่าง ๆ เหล่านัน้เป็นโอกาสหรือมีอปุสรรคต่อองคก์ร 

  2.2.1 อ านาจการต่อรองของคู่คา้ (Bargaining Power of Suppliers) (+) (-)  
 จากลกัษณะธุรกิจของรีสอรท์ ท่ีมีธุรกิจหลกัคือการใหบ้ริการดา้นท่ีพัก ซึ่งรายได้

ท่ีไดจ้ะเป็นรายไดจ้ากค่าหอ้งพกัซึ่งถือเป็นรายไดห้ลกั และรายไดจ้ากการบริการอาหารและเครื่องด่ืม 
รายไดจ้ากจดัเวิรค์ช็อปเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดศึ้กษาวิถีชีวิตพืน้บา้น รายไดจ้ากการน าเท่ียวจึงถือเป็น
รายไดร้อง ดงันัน้การพิจารณาอ านาจต่อรองของซพัพลายเออร ์จึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

       ดา้นแรงงาน มีอ านาจการต่อรองท่ีสงู เน่ืองจากการกระจายตวัของธุรกิจ 
และอตุสาหกรรมยงัไม่ทั่วถึงทัง้ประเทศไทย จึงท าใหจ้ากการยา้ยถิ่นของแรงงานต่างจังหวดัท่ีเขา้ไป
ท างานในกรุงเทพฯ เป็นจ านวนมาก เป็นผลมาจากอตัราการขยายตัวของการจา้งงานในเมืองหลวง
สูงกว่าในต่างจังหวัดมาก ซึ่งท าให้แรงงานท่ีมีอยู่ในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เป็นแรงงานท่ีขาดการ
เตรียมพร้อมด้านทักษะแรงงาน ส่งผลท าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพและ
ประสบการณ ์ท าใหเ้กิดอ านาจในการต่อรองของแรงงานคณุภาพสงู 

  ดา้นตน้ทนุวตัถดิุบของอาหารและเครื่องด่ืม (F&B) มีอ านาจการต่อรองท่ีต ่า 
เน่ืองจากการเกิดภาวะสินคา้การเกษตรลน้ตลาด ท าใหเ้กิดการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
อาหาร อีกทัง้วตัถดิุบท่ีจ าหน่ายมีความแตกต่างกนัไม่มากนัก และตอ้งปรบัราคาใหเ้ป็นไปตามราคา
กลางมาตรฐานของตลาด ส่งผลใหอ้ านาจการต่อรองของซพัพลายเออรก์บัธุรกิจรีสอรท์ลดลง 
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  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) มีอ านาจในการต่อรองท่ีสงู  
แม้ว่าจะจ านวนผู้ขายท่ีมีอยู่ในตลาดเป็นจ านวนมาก และสินค้ามีความแตกต่างกันไม่มาก แต่
อย่างไรก็ตามราคาของสินคา้นั้นขึน้อยู่กับปริมาณการสั่งสินคา้เป็นหลัก และเน่ืองจากธุรกิจรีสอรท์
เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (จ านวนหอ้งนอ้ยกว่า 20 หอ้ง) ท าใหป้ริมาณการใชสิ้นคา้ในแต่ละรอบไม่สงูมาก 
อ านาจการต่อรองของซพัพลายเออรจ์ึงมีค่อนขา้งสงูต่อธุรกิจรีสอรท์ 

2.2.2 อ านาจการต่อรองของผูใ้ชบ้ริการ (Bargaining Power of Customers) (-)  
 มีอ านาจในการต่อรองสูง เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนมากมักมีการวางแผนการ

เดินทางและมักจองท่ีพักล่วงหนา้ ท าใหม้ีการศึกษาขอ้มูลท่ีพักผ่านเว็บไซตข์องผูใ้หบ้ริการการจอง
ห้องพัก (OTA) เช่น Traveloka, Booking, Expedia และ Agoda เป็นต้น รวมถึงจากบทความรีวิว
ต่างๆในอินเตอรเ์น็ต ท าใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวมีอ านาจการต่อรองสงูกบัธุรกิจรีสอรท์ แต่อย่างไรก็ตาม
ระดับอ านาจในการต่อรองยังขึน้อยู่กับช่วงเวลาในการท่องเท่ียว โดยหากเป็นช่วง High Season 
อ านาจการต่อของนักท่องเท่ียวจะต ่าลงกว่าช่วง Low Season เน่ืองจากตลาดมีความตอ้งการท่ีพกั
สงู และปริมาณท่ีพกัยงัไม่เพียงพอรองรบัปริมาณความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

 2.2.3 การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Current 
Competitors) (-)  

 ธุรกิจรีสอรท์ในปัจจุบนัมีการแข่งขันท่ีค่อนขา้งสูง การตลาดออนไลนท่ี์สามารถ
ท าได้ง่ายโดยใช้งบประมาณท่ีไม่สูงท าให้ผู้ประกอบการทุกรายแข่งขันกันอย่างดุเดือด มี
ผูป้ระกอบการหนา้ใหม่เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก ท าใหต้อ้งปรบัเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและ
เพื่อการรักษาระดับก าไรของกิจการ โดยส่ิงท่ีเห็นเด่นชัดมากท่ีสุดคือการตัดราคาห้องพัก (Price 
war) ซึ่งสามารถเห็นไดช้ัดคือราคาในช่วงวันธรรมดาเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว ในขณะท่ีบางรีสอรท์
แข่งขันดว้ยการสรา้งเอกลักษณท่ี์โดดเด่นเฉพาะตัว เพื่อใหเ้กิดความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรม (competitive advantages) รีสอร์ทท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความได้เปรียบกว่าโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเรื่อง Economy of scale ท าใหม้ีตน้ทุนต่อหอ้งถูกกว่ารีสอรท์ขนาดเล็ก 
ส่งผลให ้สามารถแข่งขนัในอตุสาหกรรมไดอ้ย่างยั่งยืนกว่า ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออตุสาหกรรม 
แต่อย่างไรก็ดีจากการสนับสนุนการท่องเท่ียวของภาครัฐและการพัฒนาระบบคมนาคมเป็น
สญัญาณท่ีดี ท่ีจะช่วยท าใหอ้ตัราการเติบโตของอตุสาหกรรมท่ีพกัในจงัหวดัตรงัเติบโตขึน้ ซึ่งจะช่วย
ลดระดบัการแข่งขนัลงได ้

 2.2.4  ภยัคกุคามจากสินคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products) (-)  
 ด้วยลักษณะของตัวธุรกิจรีสอร์ทเป็นธุรกิจบริการท่ีพัก ซึ่งมีลักษณะการ

ใหบ้ริการหลักท่ีคลา้ยคลึงกับ โรงแรมและโฮมสเตย ์แต่ไม่สามารถทดแทนกันไดอ้ย่างสมบูรณ ์ซึ่ง
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หากมองปัจจัยในเรื่องระดับราคาห้องพัก การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Airbnb ซึ่งเป็นการ
ให้บริการห้องพักในระดับราคาต ่าถึงปานกลาง จากผลวิจัยของ SCB EIC (2559) กล่าวว่าการ
เติบโตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจท่ีพักโดยเฉพาะธุรกิจระดับกลางถึงล่าง การเติบโต
ของหอ้งพัก Airbnb กว่ารอ้ยละ 150 ต่อปี ตัง้แต่เปิดให้บริการในปี 2010 นั้นเป็นท่ีจับตามองของ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพักจากทั่วโลก จึงมองว่าภัยคุกคามจาก Airbnb จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
อตุสาหกรรมรีสอรท์ 

 2.2.5 ภยัคกุคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance) (-)  
 จากตัวเลขนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาพักในจงัหวดัตรงัท่ีมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกบัรายไดต่้อหวัจากนักท่องเท่ียวก็เพิ่มสูงขึน้ แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวมีก าลังซือ้มากขึน้ 
จูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในธุรกิจรีสอรท์เพิ่มมากขึ ้น รัฐบาลเองก็ให้ออกนโยบายสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง โดยในปัจจุบันตน้ทุนค่าก่อสรา้งไม่สูงมากนัก ยิ่งท าใหธุ้รกิจท่ีพักในจังหวดั
ตรงัน่าลงทนุ ดงันัน้ แรงกดดนัจากโอกาสผูแ้ข่งขันรายใหม่ในธุรกิจท่ีพกัแรมจึงมีมากขึน้ส่งผลลบต่อ
ธุรกิจ  
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แผนกลยุทธท์างธุรกิจ 

กลยุทธด์้านการด าเนินงาน  

กลยทุธด์า้นการด าเนินงาน เป็นกลยทุธท่ี์ท าใหธุ้รกิจโรงแรมและท่ีพักสามารถด าเนินไปได้
อย่างราบรื่น เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ดงันั้น 
กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ จึงไดว้างแผนกลยทุธด์า้นการด าเนินงานดงันี ้

1. การแบ่งสัดส่วนพืน้ที่ 
กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ ตัง้อยู่ใกลส้วนพฤกษศาสตร ์ เขาช่อง อ .นาโยง จ.ตรงั ซึ่งแมจ้ะดู

โอบลอ้มดว้ยป่า แต่ขับรถถนนใหญ่ทางตรงๆ จากสนามบินตรงัเพียงไม่ถึง 20 นาทีเท่านั้น ซึงมี
เรื่องราวท่ีน่าสนใจหลายอย่าง เช่น เป็นตน้ก าเนิดของกาแฟเขาช่อง กาแฟจากตรงัท่ีดังไปทั่วไทย 
ถึงแมจ้ะเป็นการพักเตน้ทแ์บบแคมปิ้ง แต่รูปแบบ Glamping ที่ผสมผสานค าว่า Glamorous + 
Camping ท่ีแปลว่า แคมปิ้งแบบสวยๆและหรูหรา 

หอ้งพักที่กะช่องจะเป็นรูปแบบเต็นทเ์กือบทุกหอ้ง บางหอ้งจะเป็นรูปแบบของ  
Lodge เพิ่มความสะดวกสบาย ส าหรบัเต็นทแ์บบที่พัก จะเรียกว่า  Exclusive Explorer Tent 
ตกแต่งออกมาไดส้วยงาม รายละเอียดการตกแต่งท าไดด้ี มีรสนิยม รูส้ึกอบอุ่น หรูหรา และ
เหมาะกับบรรยากาศเขียวชอุ่มรอบๆ 

1.1 ท่ีพกั 
    รูปแบบหอ้งพกั โซนท่ีพกัจะเป็นแบบเนน้ธรรมชาติ อยู่ในภเูขา ป่า ซึ่งไม่ค่อยมี นกั
ธุรกิจมาลงทนุกนั จึงมีไวแ้ข่งกบัคู่แข่งอื่นได ้ส าหรบัหอ้งพกัมีทัง้หมด 22 หลงั 4 รูปแบบ 

1.2 พืน้ท่ีส่วนกลาง 
  หอ้งสมัมนา  นอกเหนือออกแบบใหม้าพกัผ่อนส าหรบันักท่องเท่ียวแลว้ รีสอรทย์งัมี

หอ้งสมัมนาส าหรบัจดัอบรม ประชมุ  รวมทัง้การจดังานแต่งงาน  

 2. รูปแบบและระยะเวลาการให้บริการ 
  2.1 การใหบ้ริการหอ้งพกั 

 เปิดใหบ้ริการทกุวนั   เวลาเช็คอินเวลา  14:00 น. และ เวลาเช็คเอา้ท ์12:00 น. 
  2.2 การใหบ้ริการอาหาร 

 ร้านอาหารประจ า Kachong Hills Tented Resort ออกแบบได้อย่างเก๋ไก๋ใน
สไตลโ์มเดิรน์ผสมกับธรรมชาติไดอ้ย่างลงตัว มีหนา้ต่างกระจกบานยาวไวเ้ปิดรบัลม พรอ้มมุมท่ีนั่ง
แบบเอาท์ดอรใ์ห้นั่งทานข้าวใต้ร่มไม้ใหญ่ ชมวิวภูเขา  ถ้ามากันเป็นกรุ๊ปท่ีน่ีมีกิจกรรม cooking 
class และบริการแบบเชฟส ์เทเบิล (Chef’s Table) อาหารจะเนน้รสชาติดัง้เดิมของพืน้ท่ี ใชว้สัดท่ีุมี
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อยู่ในทอ้งถิ่น นอกจากนี ้ทางรา้นยังท าส ารบัเสด็จท่ีพระเจา้แผ่นดินและเชือ้พระวงศเ์คยเสวยเพื่อ
ย้อนรอยว่าคนสมัยก่อนทานอะไร เมนูแนะน า อาทิ ต้มข่าแม่ลูกอ่อนโบราณ , แกงส้มปลากะพง
ทเุรียน, ผดั 3 ฉนุ, หยวกกลว้ยผดักะปิหมนูุ่ม, เมี่ยงใบกาแฟ, พิซซ่าหนา้หมยู่าง และย าปลากะพง 

 3. อปุกรณบ์ริการ 
 อปุกรณส่์วนกลางท่ีมีใหบ้ริการคือ Wifi ใหบ้ริการครอบคลมุทั่วรีสอรท์  

 เคาน์เตอร์เช็คอิน ส าหรับพนักงาน 2 คน และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ คอมพิวเตอร์   
โทรศพัท ์ โซฟาส าหรบัแขกนั่งพกั และเครื่องรบับตัรเครดิต  
 3. กระบวนการจัดซือ้วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหาร 
      การสั่งวตัถดิุบส าหรบัการประกอบอาหารจะสั่งวัตถดิุบทุกอย่างจากตลาดในชมุชน ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนใหค้นในชุมชนมีรายได้ โดยปริมาณวัตถุดิบส าหรับ เตรียมอาหารจะสั่งมาตาม
จ านวนผูเ้ขา้พกั  
 4. กระบวนการจองห้องพัก 
 รีสอรท์มีการก าหนดรูปแบบการจองทัง้แบบออฟไลน ์และออนไลน ์โดยแบบออฟไลน ์ 
จะฝากเซลลท่ี์อยู่ต่างประเทศ ช่วยขายโปรดกัซห์อ้งพัก การจองแบบ Online เป็นการจองผ่านระบบ 
Website ในเว็บไซตเ์ช่น Booking.com ,Agoda  ซึ่งจะสามารถเลือกช่วงวันเวลาได ้เมื่อเลือกเสร็จ
จะระบุ ว่ามีหอ้งแบบใดบา้งท่ีว่างอยู่ ว่างอยู่จ  านวนเท่าไร เมื่อตดัสินใจจองหอ้งพกัหลงัจากช าระเงิน
เรียบรอ้ย รีสอรท์จะส่งอีเมลยืนยนัการจองกลบัไปและมี การจองผ่านโทรศพัท ์ลกูคา้สามารถโทรมา
สอบถามและจองไดโ้ดยตรงกบัพนกังานของรีสอรท์ไดเ้ลย 
 5. การท าโปรโมชั่น 
      รีสอรท์ใหค้วามส าคัญการท าการตลาด การท าโปรโมชั่นเชิญชวนดารามารีวิวโดยให้
โปรโมชั้นแบบซือ้ 1แถม 1 และรีวิวผ่าน youtuber  ซึ่งการท าธุรกิจใหม่ในปัจจุบันนั้นหากการท า
การตลาดแบบเก่า ไม่ใชโ้ซเซียลมีเดียจะไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจได ้ 

6. กระบวนการช าระเงิน  
6.1 การช าระผ่านช่องทาง OTAการช าระช่องทางนีม้ีทัง้รูปแบบใชบ้ตัรเครดิตช าระ  

จ่ายเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิสท่ี 7-11 หรือพิมพใ์บจองเพื่อจ่ายเงินท่ีเคานเ์ตอรร์ีสอรท์ 
6.2 การช าระผ่านการจองในเว็บไซต ์หลงัจากท่ีลกูคา้ท าการจองในเว็บไซตแ์ลว้ ลกูคา้ 

ช าระค่าหอ้งดว้ยบัตรเครดิต หรือหักผ่านบัญชีธนาคารของลูกคา้ โดยรีสอรท์จะส่งอีเมลย์ืนยันเมื่อ
ช าระเงินเรียบรอ้ย 
 6.3 การช าระผ่านการจองทางโทรศัพท์ ลูกคา้ท่ีโทรจองหอ้งผ่านการโทรศัพทส์ามารถ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของรีสอรท์  โดยส่งสลิปยืนยันการโอน หรือใช้บัตรเครดิตช าระ จากนั้น
พนกังานท าการตรวจสอบและส่งอีเมลยืนยนักลบัไปท่ีผูโ้อน  
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กลยุทธด์้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)  

 กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท มีกลุ่มเป้าหมายระดับ B+ ขึน้ไป ภาพลักษณ์ของโรงแรม จึงมี

ความส าคัญมาก และต้องเป็นไปในทางเดียวกันตลอดทั้งตัวรีสอร์ท เพื่อตอกย า้ภาพลักษณ์ให้           

รีสอรท์มีความแข็งแกรง่และผูบ้ริโภคไม่สบัสนความเป็นตวัตนของ กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ 

 รูปแบบการจัดการ  
การออกแบบ กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ ใชค้วามเป็น Brand Essence เป็นหลกัในการออกแบบ 

โดยยึดหลักธรรมชาติท่ีแสนสงบ ความโรแมนติก และเสน่หข์องทอ้งถิ่น ออกมาเป็นบา้นพักท่ีสร้าง

ด้วยไม้ ให้ความรูสึ้กธรรมชาติ ใช้ไฟสีเหลืองนวลช่วยให้ความอบอุ่น รวมถึงรูปแบบกระโจมท่ี          

อิงความเป็นชมุชน เพื่อส่ือถึงความเป็นตวัตนของรีสอรท์ใหม้ากท่ีสดุ 

การจัดบริเวณโดยรอบ  
กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ มีพืน้ท่ีภายในเป็นเชิงเขาและป่าไม้ การออกแบบของ  กะช่องฮิลล ์      

รีสอรท์ จะใช้หลักการออกมาเพื่อให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติผสมผสานความสวยงามให้

ความรูสึ้กผ่อนคลาย อบอุ่น และมีความสนุทรีย ์สามารถถ่ายรูปไดท้กุมมุ 

กลยุทธด์้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

ธุรกิจรีสอร์ทเป็นธุรกิจให้บริการ ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงมีส าคัญอย่างยิ่งในการ

ขับเคล่ือนธุรกิจ การท่ีบุคลากรมีคุณภาพจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ท าให้เกิดการใช้

บริการซ า้และบอกต่อ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางกลยุทธ์ดา้นการจัดการทรัพยากร

บุคคลส าหรบัจัดการและใหบ้ริการในดา้นต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกับบุคลากรในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดความ 

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในตลาด ดว้ยลกัษณะของธุรกิจท่ีพกัเป็นธุรกิจท่ีเนน้การใหบ้ริการกับลูกคา้ 

ดังนั้น ทรพัยากรบุคคลจึงนับว่ามีส่วนส าคัญท่ีจะท าใหธุ้รกิจประสบผลส าเร็จได ้ดังนั้น กะช่องฮิลล ์  

รีสอรท์ จึงจ าเป็นต้องคัดเลือกพนักงานท่ีรักในการให้กับบริการกับลูกค้าอย่างแท้จริง (Service 

Mind) มีอัธยาศัยดี สามารถช่วยเหลือหรือให้ความรูก้ับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของท่ีพักและ

ความเป็นมาของชุมชนรวมได้ นอกจากนีย้ังมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูข้่าวสารต่างๆ อยู่

ตลอดเวลา 
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โครงสรา้งองค์กร กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ มีการออกแบบโครงสรา้งองค์กรตามหน้าท่ีงาน    

(The Functional Structure) ใหม้ีลกัษณะแบบ Flat Organizational Structure ท าใหม้ีความสะดวก

และรวดเร็วในการประสานงานภายใน และสามารถปรบัเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขันไดอ้ย่างรวดเร็ว

ตามสภาวะการ แข่งขนัในปัจจบุนัท่ีมีการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมและท่ีพักสูง โดยมีโครงสรา้งองคก์ร

ตามหนา้ท่ีงาน (The Functional Structure) ดงันี ้

 

 
การคัดเลือกพนักงาน  

การคดัเลือกพนกังานนบัเป็นส่ิงส าคญั พนกังานจะตอ้งถกูคดัเลือกโดยการท าแบบทดสอบ

และประสบการณก์ารท างาน จากนัน้จะถกูสมัภาษณจ์ากผูจ้ดัการรีสอรท์และเจา้ของเกี่ยวกบัขอ้มูล

ต่างๆ เพื่อทดสอบระดับความรูท้างดา้นอารมณแ์ละการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ จากนั้นจึงจะรบัเขา้สู่

การทดลองงานเป็นเวลา 4 เดือน 

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน  

การท่ีจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องมีการ

ก าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีชัดเจนของพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกับความสามารถของแต่ละคน 

โดยอา้งอิงจากขอ้มูลความตอ้งการการบริการจากท่ีพักของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ่งพบว่ามีความ

ตอ้งการการบริการท่ีอบอุ่น พนักงานยิม้แยม้แจ่มใส ใส่ใจในรายละเอียด ดังนั้นรีสอรท์จึงก าหนด

ความรบัผิดชอบและคณุสมบติัของบุคคลกรแต่ละต าแหน่ง ดงันี ้
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 ผู้จัดการ  

ผูจ้ัดการ มีหนา้ท่ีวางแผนการบริการจัดการใหก้ิจการด าเนินไปไดด้ว้ยความเรียบรอ้ย ทัง้

ทางด้านการบริหารและการตลาด รวมถึงบริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ใหก้ารตอ้นรบัแขกและดูแลการจัดท่ีพัก ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผูป้ฏิบัติหน้าท่ี

บริการใหอ้ยู่ในมาตรฐานท่ีก าหนด และจดัท าหรือควบคมุการท าบนัทึกและบญัชีรายรบัและรายจ่าย 

รวมถึงการสั่งซือ้ส่ิงของเครื่องใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการและจัดท ารายงานให้

เจา้ของกิจการทราบถึงความกา้วหนา้และสถานะของธุรกิจ  

คณุสมบติั  

- เพศชายหรือหญิง อาย ุ30 ปีขึน้ไป (ชายผ่านการเกณฑท์หารแลว้)  

- ปริญญาตรีสาขาดา้นการบริหารโรงแรมหรือสงูกว่า 

- มีประสบการณก์ารท างานดา้นการบริการโรงแรม 5 ปีขึน้ไป  

- มีความรูภ้าษาองักฤษดี  

- มีมนษุยสมัพนัธดี์ รกัอาชีพบริการ  

- มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดและสามารถแก้ไข

สถานการณไ์ดท้นัที เมื่อเกิดการผิดพลาดในการส่ือสาร  

- สามารถท างานล่วงเวลาได ้เป็นคนเปิดกวา้งเขา้ใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและไม่เหยียด
ผิวพรรณเชือ้ชาติ  

พนักงานท าความสะอาด  

พนักงานท าความสะอาด มีหนา้ท่ีท าความสะอาดและใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการ

เขา้พกัของแขก เช่น หอ้งนอน หอ้งนั่งเล่น หอ้งอาบน า้ หอ้งน า้ รวมถึงทางเดินหนา้หอ้งพกัดว้ย ดแูล

รักษาส่ิงของและอ านวยความสะดวกในห้องพักแขกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และคอยให้ความ

ช่วยเหลือแขกในหอ้งพกั ถา้พบส่ิงผิดปกติในหอ้งแขกใหร้ีบรายงานผูจ้ดัการโรงแรมทราบโดยทนัที 

คณุสมบติั  

- เพศหญิง อายไุม่เกิน 40 ปี  

- ส าเร็จการศึกษาระดบั ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ขึน้ไป  

- มีความรูแ้ละประสบการณก์ารท าความสะอาด  

- มีความซื่อสตัยส์จุริต อดทน รกัความสะอาด  

- รกังานบริการ มีมนษุยส์มัพนัธดี์  

- สามารถท างานเป็นกะได ้
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คนสวน ช่างซ่อมบ ารุง  
มีหนา้ท่ีดแูลรดน า้ตน้ไม ้บ ารุงรกัษาสวนหย่อมและตดัแต่งไม ้ประดบัในบริเวณรีสอรท์ใหม้ี

ความสวยงามอยู่เสมอ  

คณุสมบติั  

- เพศชาย อายไุม่เกิน 40 ปี  

- ส าเร็จการศึกษาระดบั ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ขึน้ไป  

- มีความรูแ้ละประสบการณก์ารดแูลสวนหย่อมและตดัแต่งไมป้ระดบั  

- ซื่อสตัย ์สจุริต มีมนษุยส์มัพนัธดี์  

- สขุภาพแข็งแรง สามารถท างานหนกัได ้

พนักงานต้อนรับ  

พนักงานต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับลูกค้า ลงทะเบียน จ่ายห้องและกุญแจ และการให้

ค าแนะน าเบือ้งตน้เกี่ยวกบัรีสอรท์ รวมถึงการดแูลเร่ืองการจองหอ้งพกัของลกูคา้ พาท ากิจกรรมและ

บริการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก  

คณุสมบติั  

- เพศชายหรือหญิง อายไุม่เกิน 35 ปี  

- ส าเร็จการศึกษาระดบั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ขึน้ไป  

- มีประสบการณก์ารท างานดา้นการบริการ 1 ปีขึน้ไป  

- มีอธัยาศยัดี มีใจรกัการบริการ 

พ่อครัว/แม่ครัว  

มีหนา้ท่ีจัดเตรียมและซือ้วัตถุดิบ อุปกรณใ์นการประกอบอาหาร รวมทัง้ประกอบอาหาร

ตามสตูรของทางรีสอรท์  

คณุสมบติั  

- เพศชายหรือหญิง อายไุม่เกิน 35 ปี  

- ส าเร็จการศึกษาระดบั ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ขึน้ไป  

- มีประสบการณท์ าอาหาร 1 ปีขึน้ไป  

- มีอธัยาศยัดี มีใจรกัการบริการ 

พนักงานรักษาความปลอดภัย  
คณุสมบติั - เพศชาย อายไุม่เกิน 40 ปี  
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- ส าเร็จการศึกษาระดบั ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ขึน้ไป  

- มีความรูแ้ละประสบการณก์ารรกัษาความปลอดภยั  

- ซื่อสตัย ์สจุริต มีมนษุยส์มัพนัธดี์  

- สขุภาพแข็งแรง สามารถท างานหนกัได ้

การวางแผนก าลังคน  

จากการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานภายใน Kachong Hills Tented 

Resort มีการวางแผนก าลงัคนตามต าแหน่งงานดงันี ้ 

1. ผูจ้ดัโรงแรม จ านวน 1 คน  

2. พนกังานท าความสะอาด จ านวน 2 คน  

3. พนกังานรา้นกาแฟ จ านวน 2 คน  

4. คนสวน จ านวน 2 คน  

5. พนกังานตอ้นรบั จ านวน 2 คน  

6. พ่อครวั/แม่ครวั จ านวน 2 คน  

7. พนกังานรกัษาความปลอดภยั จ านวน 2 คน  

พนักงานประจ าทัง้หมด 11 คน และจะพลัดเปล่ียนกันท างานเป็นกะ โดยท างาน 6 วันต่อ
สปัดาห ์ซึ่งวนัหยดุจะเป็นวันธรรมดาท่ีไม่ตรงกบัวันหยุดนกัขัตฤกษ์และศุกร ์ เสาร ์อาทิตย ์เน่ืองจาก
เป็นช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก  

รีสอรท์เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จึงแบ่งช่วงเวลาท างานเป็น 3 กะ คือ เชา้ 
(7.00 น. -16.00 น.) บ่าย (15.00 น.-24.00 น.) และดึก (23.00 น.-8.00 น.) ซึ่งในกะดึกจะ มี
พนักงานเพียง 2-3 คน เพราะในช่วงกลางคืนจะมีผูม้าติดต่อนอ้ย ดังนั้นรีสอรท์จึงจะมีพนักงานอยู่ 
เวรเท่าท่ีจ าเป็น แต่ละคนจึงตอ้งท าหนา้ท่ีหลายอย่าง เพราะตอ้งท าแทนต าแหน่งอื่นท่ีไม่มีคนอยู่เวร
ดว้ย โดยพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีพนกังานสมัภาระภาคกลางคืน (Night Porter) จะเป็นพนกังานตอ้นรบั 
ซึ่งจะรบัช่วงงานต่างๆ ของแผนกตอ้นรบัตัง้แต่ประมาณ 23.00 น. หรือ 24.00 น. ไปถึงเชา้ของอีกวนั 
ส าหรบัเร่ืองท่ีตอ้งจดัการดแูลบางส่วนท่ีบงัเอิญเขา้มาพกัตอนดึก และบางส่วนท่ีเช็คเอาทต์อนเชา้มืด
ด้วย ดูแลการรับโทรศัพท์ ดูแลตรวจตราด้านการรกัษาความปลอดภัยทั่วไป จัดหาเครื่องด่ืมและ
อาหารว่างใหแ้ขกท่ีอาจจะขอมาตอนกลางคืนและท าหนา้ท่ีอื่นๆ 
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การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้  

Kachong Hills Tented Resort จะมีการฝึกอบรมพฒันาความรูข้องพนกังาน ทางดา้นการ
ใหบ้ริการกับลูกคา้ ทัง้การอัพเดทข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก การน าขอ้
รอ้งเรียนของลกูคา้มาปรกึษาหารือเพื่อหาแนวการแกปั้ญหาเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการใหบ้ริการใน
ครัง้ต่อไป รวมทัง้แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท างานของพนกังานแต่ละคนใหพ้นกังานคนอื่นไดร้บัรู ้

การฝึกอบรมพนักงานใหม่  

เป็นการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้รูถ้ึงความเป็นมาของรีสอรท์ ภาพลักษณ์ของรีสอรท์ท่ี
ต้องการส่ือไปถึงกับผู้เข้าพัก รูปแบบการท างาน รวมถึงกฎระเบียบ หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่งของตนเอง 

การฝึกอบรมประจ าเดือน  

เป็นการฝึกอบรมพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ ของพนกังานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้
มีการพดูคยุเกี่ยวกบัเสียงตอบรบัของผูเ้ขา้พกัในเดือนท่ีผ่านมา เพื่อหาวิธีปรบัปรุงแกไ้ขในจดุท่ียังท า
ไดไ้ม่ดีและเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน  

อัตราค่าจ้างหรือเงินเดือน  

รีสอรท์ได้ก าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานในแต่ละต าแหน่งแตกต่างกันไปตามความ
รบัผิดชอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างานใหก้บัพนักงาน และลดอัตราการลาออกของพนักงานท่ีมี
คุณภาพ ซึ่งเป็นการช่วยควบคุมตน้ทุนในการด าเนินการในการรบับุคคลากรใหม่ และมีการปรบัขึน้
เงินเดือนให้กับพนักงานตามผลการประเมินผลการท างาน ขั้นต ่ารอ้ยละ 5 เพื่อให้ครอบคลุมการ
เพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

โบนัส  
รีสอรท์มีนโยบายในการจ่ายเงินโบนัสใหพ้นักงานทุกคนปีละ 1 ครัง้ โดยพิจารณาตามผล

ประกอบการของกิจการ และผลงานของตัวพนักงานเองเพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ ในการ 
ปฏิบติังาน  

ค่าคอมมิชชั่น  
รีสอรท์มีการคิดค่าเซอรว์ิสชารต์ 10% ซึ่งคือเงินค่าบริการท่ีพนักงานจะได้รับต่างหาก 

นอกเหนือจากเงินเดือน  
ประกันสังคม  
รีสอรท์มีการจัดท าประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคนตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อสิทธิ

ประโยชนท์ดแทนของพนักงาน เมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพลภาพ ตาย ซึ่งไม่ไดเ้กิดเน่ืองจาก
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การท างาน รวมทัง้กรณีคลอดบุตร สงเคราะหบ์ุตรชราภาพและว่างงาน ซึ่งการจ่ายประกนัสงัคมเกิด
จาก 3 ส่วน คือ หักจากเงินเดือนของพนักงานในอัตรา 5% ของเงินเดือนพนักงาน แต่ไม่เกิน 750 
บาท ต่อเดือน ทางผูว้่าจา้งจ่ายสมทบใหก้ับลูกจา้งอีก 5% ของเงินเดือนและรฐับาล ร่วมจ่ายสมทบ
ในอตัรา 2.75% ของเงินเดือน (ส านกังานประกนัสงัคม, 2561) 

สิทธิวันหยุด  
รีสอรท์ใหสิ้ทธิพนกังานหยุดงานไดส้ปัดาหล์ะ 1 วนั และวนัหยดุประจ าปีอีก 13 วนั ตามท่ี

กฎหมายก าหนดโดยไดม้ีการกหนดตามตารางงาน และสามารถเปล่ียนหยดุหรือสะสมวนัหยดุตามท่ี
ผูจ้ัดการเห็นสมควร โดยแจง้ลาล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน เพื่อท่ีทางผูจ้ัดการไดจ้ัดตารางเวรให้มี
ความเหมาะสมหรือประกาศรบัสมคัรพนกังาน Part-Time มาแทนในวนัท่ีขอลาหยดุได ้
 สวัสดิการอ่ืนๆ  

  เครื่องแบบพนักงานคนละ 2 ชุดต่อปี งานเลีย้งสังสรรคต์ามกิจกรรมท่ีขึน้ในแต่ละปี เช่น 
งานเลีย้งสงัสรรคว์นัปีใหม่  การตรวจสขุภาพประจ าปี  และการประกนัอบุติัเหตกุลุ่ม 

กลยุทธท์างการเงิน 

 การลงทนุ   เงินลงทนุ 150 ลา้นบาท โดยการกูย้ืมเงินจากธนาคาร 60 เปอรเ์ซ็นต ์และส่วน
ของเจา้ของ 40 เปอรเ์ซ็นต ์ อตัราดอกเบีย้ 4 – 6 เปอรเ์ซ็นตต่์อไป  
 ก าหนดระยะเวลาคืนทนุ 10 ปี 
 อตัราผลตอบแทนของโครงการลงทนุ (IRR) 9 – 15 เปอรเ์ซ็นตต่์อปี 
 ก าไรจากลงทนุ 9 – 15 เปอรเ์ซ็นตต่์อปี 

 รายได ้ ค านวณจากอตัราการเขา้พกัของลกูคา้ 60 เปอรเ์ซ็นต ์

กลยุทธท์างการตลาด 

 การแบ่งส่วนตลาด กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ แบ่งลกูคา้ตามกลุ่มนกัท่องเท่ียวภายในประเทศ 65 
เปอรเ์ซ็นต ์นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 35 เปอรเ์ซ็นต ์  แบ่งตามรุน่ของลกูคา้ โดยเนน้ท่ีคนรุน่เจนเอ็กซ ์
เจนวาย  ซึ่งมีการใช้จ่ายแต่ละครั้งจ านวนมากเพื่อความพอใจของตนเอง และแบ่งตามกลุ่มท่ีมี
รายได ้udder class income  

STP STRATEGY POSITIONINGBY EMOTIONAL  
 จังหวัดตรัง มีโรงแรม 160 กว่าโรงแรม   กะช่องฮิลล ์เต็นท์รีสอรท์  ได้วิ เคราะห์คู่แข่ง
โรงแรมดงักล่าว โดยไดส้ ารวจคู่แข่งท่ีมีกิจการในจงัหวัดตรงั ว่ามีการด าเนินธุรกิจในลกัษณะใดบา้ง 
ซึ่งแบ่งเป็นตามลักษณะการท ากิจกรรมหลัก ๆ  ของโรงแรมท่ีเป็นคู่แข่งของกะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์ 
ไดแ้ก่  
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1. โรงแรมเพื่อการพักผ่อน  VACATION EXPERIENCE  ประกอบด้วย โรงแรมอันดาเลย์ 
เกาะมุกสิวลัย บีช รีสอรท์  THE SEVENSEAS  RESORT ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีติดชายทะเล และมีราคา
หอ้งพกัท่ีสงู  
 2. โรงแรมเพื่อการประชุม สัมมนา BUSINESS EXPERIENCE  ประกอบดว้ย โรงแรมธรรม 
รินทร ์ธารา และ โรงแรมเรือ รษัฏา 

กะช่องฮิลล ์รีสอรท์ มองเห็นถึงช่องว่างท่ีเหลืออยู่ของโรงแรมท่ีอยู่ในระดับไฮเอนท์   ท่ี 
สามารถแข่งขนัไดเ้น่ืองจากไม่มีคู่แข่งขันในระดบัเดียวกันท่ีเป็นรีสอรท์ท่ามกลางธรรมชาติ ภเูขา ป่า
ไม ้จึงไดว้างเป็นกลยุทธ์ในการตลาดเพื่อแข่งขันกับกิจการอื่น ในการดึงกลุ่มลูกคา้ โดยโปรโมทให้
ลกูคา้ท่ีไปเท่ียวทะเลใหม้าพกัท่ีบรรยากาศภเูขาแทนการไปพกัโรงแรมในตวัเมือง 
 
 

 

 

 

 

STP STRATEGYCOMPETITOR 

กะช่องฮิลล ์เต็นทร์ีสอรท์  มีการก าหนดเกณฑใ์นการเลือกคู่แข่งขนั ดงันี ้
1. Function เลือกคู่แข่งขนัท่ีด าเนินธุรกิจลกัษณะโรงแรมและรีสอรท์ 
2. Type เลือกท่ีอยู่ในระดบั 4 – 5 ดาว 
3. Location เลือกคู่แข่งขนัท่ีมีพืน้ท่ีตัง้ในตวัเมือง และรีสอรท์ท่ีตัง้ในพืน้ท่ีชายทะเล 
4. Price เลือกคู่แข่งขนัท่ีมีราคาหอ้งพกั 3000 – 15000 บาท 
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การด าเนินธุรกิจในภาพรวม อธิบายด้วย Business Model Canvas ดังนี ้

1. Value Propositions  
 1.1 ที่พักสไตล์รีสอร์ทที่ห้องพักเกือบทัง้หมดเป็นเต็นท์หรูติดแอร์และมีระดับ ด้วย
แนวความคิดของ Contemporary Modern Culture การผสมผสานกันระหว่างไทยดัง้เดิมและ
ความศรวีไิลซ์ในสมยัปัจจุบนั เพื่อให้ผู้อยู่สามารถซึมซบัความเป็นไทยไดอ้ย่างแน่แท ้ผสมผสาน
กบัธรรมชาติ ป่าไม้ ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้และพื้นที่สเีขยีวที่ช่วยสร้างบรรยากาศอนัน่าอบอุ่นให้
โครงการ และไร่กาแฟแห่งเขากะช่อง 
 1.2 ห้องอาหารลูกลม ร้านอาหารประจ า Kachong Hills Tented Resort ออกแบบสไตล์
โมเดริน์ผสมกบัธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตวั มหีน้าต่างกระจกบานยาวไวเ้ปิดรบัลม พรอ้มมุมทีน่ัง่ดา้น
นอกใหน้ัง่ทานอาหารใตร้่มไมใ้หญ่ ชมววิภูเขาบรเิวณรอบๆ 
 1.3 อาหารจะเน้นรสชาตดิัง้เดมิของพืน้ที ่โดยใชว้สัดุทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ นอกจากนี้ ทางรา้น
ยงัท าส ารบัเสดจ็ทีพ่ระเจา้แผ่นดนิและเชือ้พระวงศ์เคยเสวยเพื่อยอ้นรอยว่าคนสมยัก่อนทานอะไร 
เมนูแนะน า อาท ิต้มข่าแม่ลูกอ่อนโบราณ, แกงส้มปลากะพงทุเรยีน, ผดั 3 ฉุน, หยวกกล้วยผดั
กะปิหมูนุ่ม, เมี่ยงใบกาแฟ, พซิซ่าหน้าหมูย่าง และย าปลากะพงสมุนไพร บอกเลยว่าอร่อยและ
บางเมนูยงัหาทานทีไ่หนไม่ได้ 

2. Customer Segment – กลุ่มลูกคา้ 
 2.1 กลุ่มลูกค้าทีม่าท่องเทีย่วมทีัง้จากภายในและภายนอกประเทศ โดยจะมนีักท่องเทีย่ว
ภายในประเทศ ประมาณ 65 %และนักท่อหงเที่ยวจากต่างประเทศ ประมาณ 35 % ซึ่งส่วนใหญ่
จะอยู่ใน Gen X และ Y โดยสามารถมาไดเ้ป็นคู่ หรอืครอบครวั  
 2.2 ผูท้ีส่นใจธรรมชาตเินื่องจาก Kachong Hills แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม 

3. Channels – ช่องทาง 
 3.1 มี Web site หรือ social media เช่น Face book เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 3.2 สรา้ง channel กะช่องฮลิล์ บน YouTube เพื่อสื่อสาร โฆษณาประชาสมัพนัธ์กบักลุ่ม
ลูกคา้ 
 3.3 ONLINE WEBSITE มุ่งเน้นการจดัจ าหน่ายตามสื่อออนไลน์และในช่องทางอื่นๆ เช่น 
agoda.com Booking.com KLOOK เพื่อโฆษณาโปรโมชัน่ต่างๆของโรงแรม 
 3.4 BACKDOOR SELLING ช่องทางการเจรจาผ่านบรษิทัทวัร ์เอเยนทใ์นต่างประเทศ 
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4. Customer Relationships 
 4.1 การบรกิารทีป่ระทบัใจ บรกิารดว้ยรอ้ยยิม้ อกีทัง้ยงัมเีมนูอาหารทีห่ลากหลาย 
 4.2 สถานที่ตัง้มที าเลเหมาะสม การเดนิทางสะดวก อยู่ใกล้สนามบนิและไม่ห่างจากตวั
เมอืง 
 4.3 วตัถุดบิที่ใช้ในการปรุงอาหารมาจากทอ้งถิ่นซึง่เป็นของชาวบ้านทีอ่ยู่บรเิวณนัน้และ
เป็นวตัถุดบิทีอ่อกตามฤดูกาล 

5. Revenue Streams 
 5.1 มบีรกิารทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหอ้งพกั หอ้งประชุม บรกิารรบัจดังานเลี้ยง อกีทัง้
มรีา้นอาหารพรอ้มเครื่องดื่ม สามารถตอบโจทก์ลูกคา้ไดไ้ม่จ ากดั 
 5.2 ราคาระดบัปานกลางค่อนไปทางสงูและมหีลายราคาใหเ้ลอืกสรร เพื่อใหลู้กคา้สามารถ
จา่ยค่าทีพ่กัไดใ้นราคาทีพ่อเหมาะ และเน้นคุณภาพของการใหบ้รกิารอย่างสงูสุด 

6. Key Resource  
 6.1 พนักงานส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของชาวตรงั รูจ้กัทอ้งทีเ่ป็นอย่างดี 
 6.2 บุคคลากรตอ้งมใีจรกัทางดา้นงาน บรกิาร มคีวามเชีย่วชาญและคล่องแคล่ว โดยผ่าน
การคดักรอง พร้อมทดสอบพร้อมปฏบิตัิงานตามขัน้ตอนมาตราฐานที่ก าหนดไว้ Chain มาจาก
โรงแรมใหญ่ๆทีไ่ดม้าตรฐาน บรกิารดว้ยรอยยิม้ดัง่สโลแกนทีช่าวต่างชาตปิระทบัใจ 
 6.3 พนักงานผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างด ีเนื่องจากธุรกจิมกีารฝึกอบรมพนักงาน เช่น 
คอรส์ฝึกอบรมและพฒันาทีธุ่รกจิจดัขึน้ใหพ้นักงาน , การฝึกอบรมส าหรบัพนักงานใหม่  

7. Key Partners  
 7.1 ร่วมมอืและจบัมอืกบั Partner ต่างๆ ทัง้ชุมชน ร้านค้าและองค์กรเอกชนต่างๆ อาทิ
เช่น สนับสนุนการบรโิภค วตัถดุบิจากชุมชนเพื่อใหชุ้มชน โครงการการพกัผ่อนโดยมผีูเ้ชีย่วชาญ
จาก โรงพยาบาลวฒันแพทย ์
 7.2 สนับสนุนใหก้ลุ่มชาวนา ต.นาหมื่นศร ีอ.นาโยง จ.ตรงั หนัมาปลูก “ขา้วเบายอดม่วง” 
ซึ่งเป็นข้าวพนัธุ์พื้นเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ข้าวเจ้าเหนียว” ซึ่งมี 2 สี เพื่อน ามาใช้ใน
ห้องอาหารลูกลม เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้อย่างยัง่ยืน และเป็นการอนุรกัษ์พนัธุกรรมข้าว
พืน้เมอืงไม่ใหส้ญูหายไปในอนาคต 
 7.3 การมสี่วนร่วมกบัชุมชนและองคก์รทอ้งถิน่ กะช่องฮลิล์เตน็ทร์สีอรท์ น ้าตกกะช่องตรงั 
มคีวามตัง้ใจและ ปณิธานที่จะคนืประโยชน์ให้แก่ชุมชนใน ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ  
สรา้งงาน ใหค้วามรูแ้ก่คนในพืน้ที่ และสนับสนุนสนิคา้ในทอ้งถิน่อกีดว้ยนอกจากนี้ผลประกอบการ
บางส่วนจะเป็นงบประมาณไว้ส าหรบัสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมทัง้ทาง
ธรรมชาตแิละ สงัคมต่างๆ 
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8. Key Activities  
 8.1 กจิกรรมใส่บาตรบรเิวณดา้นหน้ารสีอรท์ ทีจ่ะมพีระสงฆม์าบณิฑบาตในตอนเชา้  
 8.2 กิจกรรมการไปเรียนรู้วิธีการกรีดยางพารา ที่ทางรีสอร์ทปลูกไว้หลาย เป็น
ประสบการณ์ทีส่นุกไปอกีแบบหนึ่ง 
 8.3 กจิกรรมอย่างการใหอ้าหารแกะ 
 8.4 หากมากนัเป็นกรุ๊ปจะมกีจิกรรม cooking class และบรกิารแบบเชฟ เทเบลิ (Chef’s Table) 

9. Cost Structure ค่าใช้จ่ายหลกัของธรุกิจคืออะไร 
 9.1 ตน้ทุนในการพฒันาทีด่นิ 
 9.2 ค่าก่อสรา้ง 
 9.3 ค่าเฟอรน์ิเจอร ์
 9.4 ค่าตกแต่งหอ้งพกั 
 9.5 ค่าปรบัภูมทิศัน์ 

 9.6 ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและสถาปัตยกรรม 

 9.7 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

 - เงินเดือนของพนักงาน ผู้จ ัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงานต้อนรับ แม่บ้าน คนสวน 

เจา้หน้าทีร่กัษาความผลอดภยั 

 9.8 ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน ้าประปา 
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