โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานทีแ่ บบออนไลน์
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เสนอ
อาจารย์กิตตินาท นุ่นทอง

โดย
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มที่ 1 รุน่ ที่ 1
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี การศึกษา 2564

คานา
รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการกิจ กรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่
แบบออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต(MBA) กลุ่มที่ 1 รุ ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ กะช่องฮิลล์
รี ส อร์ท อ าเภอนาโยง จัง หวัด ตรัง โดยมี วัต ถุป ระสงค์1) เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษามี โ อกาสประสานงาน
แนวความคิดทางวิชาการกับสถานการณ์ทางธุรกิจจากการดูงานนอกสถานที่ 2) เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้
และประสบการณ์ ให้นกั ศึกษา 3) เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและถาบันการศึกษา
รายงานฉบับ นี ้ป ระกอบไปด้ว ย รายละเอี ย ดของเนื ้อ หาการศึ ก ษาดูง าน แนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องการเชื่อมโยงเนือ้ หาต่างๆ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รบั จากการศึกษา ดูงาน ในครัง้ นีท้ งั้ นีค้ ณะ
นักศึกษา MBA กลุ่มที่ 1 รุน่ ที่ 1 ได้จดั ทาผลการศึกษาดูงานต่ออาจารย์ ที่ปรึกษา อาจารย์กิตตินาท
นุ่นทอง ที่ได้ให้คาปรึกษาในการดูงานในครัง้ นีด้ ว้ ย
คณะนักศึกษา ได้ศึกษาดูงานแบบออนไลน์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนักศึกษา
เข้า ร่ว ม จ านวนทั้ง สิ น้ 17 คน และทางเจ้า ของกะช่ อ งฮิ ล ล์ รี ส อร์ท อ าเภอนาโยง จัง หวัด ตรัง
ได้ให้ข้อมูลความรู จ้ ากการ บรรยายถึงประวัติความเป็ นมาที่ได้มีการก่อ ตั้ง กะช่อ งฮิลล์ รีสอร์ท
การดาเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
คณะผูจ้ ัดทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาดูงานที่ได้รวบรวมและนาเสนอนี ้ จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจและขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านเป็ นอย่า งสูง ที่ทาให้
การศึกษาดูงานออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) กลุ่มที่ 1
รุ ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด นครศรีธรรมราช สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ทัง้ นีห้ ากรายงานฉบับนีม้ ีขอ้ ผิดพลาดประการใด ทาง คณะผูจ้ ัดทาขออภัยมา ณ
ที่นดี ้ ว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
คณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มที่ 1 รุน่ ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2564 ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต กลุ่มที่ 1 รุ ่นที่ 1
สาเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความอนุเ คราะห์ช่วงเหลือ และให้ ค าแนะนาที่เป็ นประโยชน์จ าก
ผูม้ ีพระคุณหลายท่านได้แก่
1. อาจารย์กิตตินาท นุ่นทอง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
นอกสถานแบบออนไลน์ ผูซ้ ึ่งกรุ ณาให้คาแนะนาปรึกษา พร้อมทัง้ ชีแ้ นะแนวทาง ให้กาลังใจ ตัง้ แต่
เริ่มวางแผน โครงการจนกระทั้งสิน้ สุดการศึกษาดูงานดังกล่าวและยังให้คาแนะนาในการจัดทา
รายงานสรุ ปผลการศึ กษาดูงาน เพื่อ นาเสนอแก่ มหาวิ ทยาลัยรามค าแหง ซึ่งท่านเป็ นผู้ที่ ท าให้
การศึกษาดูงานครัง้ นีเ้ สร็จสมบูรณ์ไปได้ดว้ ยดี
2. นางกชพรรณ ชูกลิ่น เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดนครศรีธรรมราช ที่ติดต่อประสานงาน ระหว่างนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงคอยดูแลเอาใจใส่ศึกษาทุกคน
3. กะช่ อ งฮิ ล ล์ รี ส อร์ท อ าเภอนาโยง จัง หวัด ตรัง ที่ ไ ด้ใ ห้โ อกาส ทางการศึ ก ษาดูง าน
เสริมสร้างประสบการณ์อย่างมีคณ
ุ ค่าแก่นกั ศึกษา รวมทัง้ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษา
ดูงาน รวมทัง้ วิทยากรที่ให้ความรู แ้ ละบรรยายเกี่ยวกับกะช่องฮิลล์ รีสอร์ท รวมทัง้ คณะนักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มที่ 1 รุ ่นที่ 1 จานวนทัง้ สิน้ 17 คน ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ร่วม ใจให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตัง้ แต่เริ่มวางแผนโครงการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละกลุ่ม/บุคคล ทาให้ได้มีความสามัคคีรว่ มใจกันปฏิบัติภาระหน้าที่ ทุกด้าน จนสาเร็จลุล่วง ไปได้
ด้วยดี

คณะผูจ้ ดั ทา
คณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มที่ 1 รุน่ ที่ 1
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หน้า
คานา
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
1 ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็ นมา
ประเภทของธุรกิจ
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ
การปรับตัวของธุรกิจ
2 ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
ข้อมูลการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง
ของฝากจังหวัดตรัง
3 การจัดการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ PESTE
การวิเคราะห์ Five Forces Model
4 การจัดการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นการดาเนินงาน
กลยุทธ์ดา้ นลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ทางการตลาด
บรรณานุกรม

1
5
6
6
6
7
15
28
34
36
46
46
48
52
55
57
57
63
63

1

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็ นมา
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท รีสอร์ทที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และบรรยากาศที่
เงียบสงบในที่พักแบบนักผจญภัยบนเนือ้ ที่กว่า 20 ไร่ อยู่บนภูมิประเทศที่เป็ นเนิน สามารถชมความ
สวยงามของธรรมชาติและเทือกเขาบรรทัด เมฆหมอกที่สลับสับเปลี่ยนราวกับภาพวาดที่มีชีวิตหลัง
ฝนพรา เปิ ดประสบการณ์แห่งใหม่ให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์และชิมอาหาร
พืน้ เมืองแบบฟิ วชั่น เป็ นอีกหนึ่งเสน่หเ์ มืองใต้ เมืองที่มีฝนตก 8 เดือน แดดออก 4 เดือน ที่ใครหลาย
คนอาจมองข้าม ซึ่งดินแดนแห่งนีใ้ นประวัติศาสตร์เมืองตรัง ธรรมชาติ สายลม ขุนเขา นา้ ตก มีชื่อว่า
เขาช่อง หรือ กะช่อง ซึ่งเป็ นภูเขาลูกหนึ่งในเทือกเขาบรรทัด แผ่นดินตรงนีม้ ีตานานแห่งกาแฟ กาแฟ
ของคนตรัง ตามคาบอกเล่าของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ แสวง ภูศิริ อดีตอาจารย์วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตรัง ได้กล่าวไว้ว่า ต้นกาแฟบริเวณทางเข้านา้ ตกกะช่องในสมัยอดีตนั้นมีเยอะมาก
มากเสียจนเม็ดกาแฟที่หล่นลงพืน้ นัน้ ทาให้เราเหยียบเท้าลงไม่ถึงพืน้ ดิน
จุดเริ่มของธุรกิจ เกิดจากแรงผลักดันของ ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดิน ซึ่ง
เป็ นคนชื่นชอบต้นไม้ ธรรมชาติ จากจุดเริ่มต้นจากที่ดินแปลงหนึ่งที่ได้ขี่จกั รยานผ่าน และแอบเข้ามา
เดินชม และคิดว่าเป็ นพืน้ ที่ที่ สวยมาก อยากจะได้ที่ดินพืน้ นีม้ าสร้างบ้านพักต่างอากาศ เป็ น สิ่ง
กระตุน้ ให้พยายามสร้างโรงแรมเป็ นของตัวเองขึน้ มา
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท เป็ นที่พักสไตล์รีสอร์ทที่หอ้ งพักเกือบทัง้ หมดเป็ นเต็นท์หรู ติดแอร์แห่ง
แรกในภาคใต้ ท่ามกลางธรรมชาติและไร่กาแฟแห่งเขากะช่อง จ.ตรัง แหล่งตานานกาแฟของคนตรัง
อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ที่ประวัติศาสตร์ โดยเป็ นสถานที่ซึ่งในหลวง 3 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 6, รัชกาลที่ 7
และรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดาเนินมาเยือนในอดีต
สถาปนิกออกแบบ นายจิรวัฒน์ วิระพรสวรรค์ ซึ่งเป็ นลูกชายคนกลาง จบการศึกษาคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อ ในด้านการพัฒนาที่ดิน ใช้เวลา

2

ออกแบบอยู่ 2 ปี เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ตรงนีใ้ ห้ทรงคุณค่าที่สุดให้สมกับเป็ นพืน้ ที่ประวัติศาสตร์ เป็ นพืน้ ที่
ที่มีอากาศดีที่สดุ จึงกลายเป็ นเต็นท์รีสอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศกลางขุนเขาเหมือนมาเที่ยวซาฟารี
แรงผลักดันของผู้ก่อตั้ง ที่จ ะทาให้พืน้ ที่ตรงนีท้ รงคุณค่า เนื่อ งจากในหลวง 3 พระองค์
เสด็จ โดยเฉพาะรัชกาลที่ 6 ได้เสด็จ 3 คราวด้วยกัน มาพัก 8 คืน ได้ทรงอักษร รวมถึงทรงแต่งกลอน
บทต่างๆ ซึ่งมีการสันนิษฐานว่า พระองค์ท่านมาฝึ กกองลูกเสือป่ าและทรงประพันธ์ เรื่อง “เวนิสวา
นิส” หลังจากกลับจากตาบลช่อง บทประพันธ์เรื่องดังกล่าวก็ได้ตีพิมพ์ออกมา สันนิษฐานได้ว่าการ
ปิ ดเล่มน่าจะเกิดขึน้ ที่นา้ ตกกะช่อง โดยมีการบอกเล่าต่อกันมาว่า ชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงจุด
ตะเกียงและทรงอักษรอยู่ทงั้ วัน เรื่องราวที่เล่าขานกันมาซึ่งเป็ นสิ่งที่เป็ นคุณค่า ในการสร้างเรื่องราว
ให้กบั กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท

ที่มาของชื่อรีสอร์ท “ด้านหลังของรีสอร์ทเป็ นช่องเขาที่เรียกว่ากะช่อง ตามชื่อของตาบล
ตามชื่อของรีสอร์ทเรา กะคือช่องแคบและเป็ นช่อ งลม ช่วงเดือ นพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม
กุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ลมตะวันออกจะพัดผ่านช่องเขานี ้ ผ่านป่ าที่สมบูรณ์ ทาให้กะช่องฮิลล์เป็ น
จุดแรกของการรับอากาศที่ดีที่สุดของอันดามัน และสาคัญคือรับแสงแรกของอันดามันด้วย เพราะ
พระอาทิตย์จะขึน้ ตรงช่องนีพ้ อดี ผูเ้ ข้าพักจะได้สมั ผัสกับพลังขุนเขาและอากาศ 1 ใน 5 ของเอเชีย
ที่อากาศดีที่สุด เนื่องจากลมพัดผ่านใบไม้ตน้ ไม้ใบหญ้าเหมือนเป็ นเครื่องกรองอย่างดีของพืน้ ที่
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สมัยรัชกาลที่ 5 พืน้ ที่รีสอร์ทเป็ นของขุนช่อง กานันทิศตะวันออก และพระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี ผูซ้ ึ่งนายางพาราต้นแรกเข้ามาและต้นกาแฟ มีความสามารถในการปกครอง
เก็บภาษีส่งเสริมการเกษตร โดยเฉพาะพริกไทย ยางพาราและก็พืชผักต่างๆ ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มี
เศรษฐกิจพืน้ ฐานที่ตอ้ งบริโภคและส่งออก กันตังเป็ นท่าเรือส่งออก กาแฟเขาช่องซึ่งเป็ นแบรนด์ดัง
ต้นกาเนิดอยู่ที่พืน้ ที่กะช่อง โดยทางรีสอร์ทได้นาพันธุ์โรบัสต้าที่ดีที่สุดของพืน้ ที่ภาคใต้เป็ นต้นสาย
พันธุท์ ี่นี่ก็คือปลูกกลับมาใหม่ มาเดินชมต้นกาแฟ เมล็ดกาแฟและชิมกาแฟ”
3 พี่นอ้ ง 3 ความรู ้ สานฝันกะช่อง ฮิลส์" หนึ่งนักบริหารธุรกิจ รัว้ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
หนึ่งนักออกแบบ สถาปั ตยกรรม รั้วมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ หนึ่งนักการตลาดจาก Shanghai
University 3 คน รวมตัวกันร่วมสานฝันนีใ้ ห้เป็ นจริง ด้วยความพิเศษของพืน้ ที่ที่มีความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติทงั้ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โอโซนที่บริสทุ ธิ์จากเทือกเขาบรรทัด ความตระการตาของนา้ ตกกะ
ช่อง "ราชานา้ ตกเมืองตรัง " และ ตานานไร่กาแฟสายพันธุใ์ ต้ โรบัสต้า กาแฟคนตรังที่ดงั ทั่วโลก ความ
สมบูรณ์เหล่านีไ้ ด้จุดประกายให้ครอบครัว วิระพรสวรรค์ มีความคิดที่จะแบ่งปั น และพัฒนาพืน้ ที่
แห่งนีใ้ ห้เป็ นพืน้ ที่แห่งความสุข จากการที่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจ มาทอดกาย มาอิงแอบธรรมชาติที่
สวยงาม เกิดเป็ น กะช่องฮิลล์เต็นท์ ที่มีที่พักสไตล์แคมปิ ้ง ร้านอาหารสไตล์ ไทยฟิ วชั่นจากแหล่ง
วัตถุดิบชุมชน มีกาแฟคั่วสด คั่วใหม่ ที่หอมเข้มขวัญใจนักท่องเที่ ยว อีกทัง้ ยังมีหอ้ งประชุมสัมมนา
พร้อมหลักสูตรฝึ กอบรมแห่งเดียวในภาคใต้

กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท
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สถานที่ต้งั และลักษณะทั่วไป
กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท บริการห้องพักกว่า 25 ห้อง แบบห้องนอนเดี่ยวในบรรยากาศ
แบบเต็นท์ที่มีการตกแต่งแบบนักสารวจผจญภัยในพืน้ ป่ าหรือห้องพักแคมป์ ปิ ้งแบบค่ายลูกเสือในวัย
เด็ก แต่มีความสะดวกสบายในสไตล์แคมป์ ปิ ้ง พร้อมบริการพืน้ ที่สันทนาการภายนอกสนุก สนาน
อาทิ ลานกองไฟและพืน้ ที่บาร์บีคิวด้านหน้าของที่พกั พืน้ ที่ชานพักผ่อนบริเวณริมธารนา้ รีสอร์ทตอบ
โจทย์การพักผ่อนที่มาเป็ นกลุ่มใหญ่และส่วนตัวได้สุขและผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาแบบ
เมืองตรัง

ที่ตงั้ ของกะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท

สภาพแวดล้อมของกะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท
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ประเภทของธุรกิจ
ห้อ งพัก กะช่องฮิล ล์ รี ส อร์ท เปิ ด บริ ก ารห้อ งพัก บรรยากาศเต็ นท์ที่ มีก ารตกแต่งแบบ
นักสารวจผจญภัยในพืน้ ป่ าหรือห้องพักแคมป์ ปิ ้งแบบค่ายลูกเสือในวัยเด็ก

บรรยากาศภายในห้องพัก
ห้องอาหารลูกลม กะช่องฮิลล์ เต็นท์ รีสอร์ท เปิ ดบริการอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศ
สุดร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติ เปิ ดบริการสารับอาหารอย่างไทยต้นตารับและอาหารรสชาติพืน้ บ้าน
ทางภาคใต้อย่างรสมือคุณแม่ รวมถึงบริการอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานอาหารแบบพืน้ บ้านและ
ตะวันตกเข้ากันอย่างลงตัว

สารับอาหาร
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วิสัยทัศน์
เป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์การเข้าพักในรีสอร์ทระดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ มีความ
มุ่งมั่นที่จะสร้างไลฟ์ สไตล์การพักผ่อนธรรมชาติ ได้สัมผัสประสบการณ์การพักอาศัย ควบคู่กับการ
พักผ่อนแบบยั่งยืน

พันธกิจ
ส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อ นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคนตรัง และให้บริการที่มี
กลิ่นอายของความเป็ นครอบครัว

การปรับตัวของธุรกิจ
จากสถานการณ์โรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า ธุรกิจ ต้อ งพร้อ มรับกับ “โลกการท่อ งเที่ยวที่ไม่
เหมือนเดิม” ต้องบริหารความเสี่ยง สร้างภูมิคมุ้ กัน พร้อมรับการท่องเที่ยวกลับมา
ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร บริหารความเสี่ยง เตรียมความพร้อมรอวันที่การท่องเที่ ยว
กลับมา ดังนี ้
1. ด้านการบริหารต้นทุนและการเงิน ธุรกิจร้านอาหารเตรียมเงินสารองและลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จาเป็ นลง ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมเลือกที่จะลดจานวนพนักงาน ซึ่งมีตน้ ทุนหลักคือเงินเดือนของ
พนักงาน
2. ด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย ธุรกิจโรงแรมปรับตัวให้บริการส่วนบุคคล
(Personal Service) (93.7%) มากขึน้ และธุรกิจร้านอาหารปรับกลยุทธ์หนั มาเพิ่มช่องทางการขาย
ออนไลน์ (72.4%)
3. ด้านความพร้อมรับมือในภาวะวิกฤต ธุรกิจโรงแรมจะเน้นการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
นโยบายของรัฐ มาสือ่ สารภายในองค์กรเพื่อปรับตัวให้ทนั ทัง้ นี ้ ผูป้ ระกอบการให้ความเห็นว่า การ
บริหารงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามีความล่าช้า (60.0%) สื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ทัง้
ประเด็นการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 และประเด็นมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ตกงาน (40.0%)
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การท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
ข้อมูลการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย มีความสาคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ทางด้านเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2560
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่อ งเที่ยว มูลค่ารวม 2,727,740.14 ล้านบาท คิดเป็ น
17.65% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มูลค่าดังกล่าวนีม้ ีค่าใกล้เคียงกับวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ของประเทศซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาทต่อปี นอกจากนี ้ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทยยังก่อให้เกิดการจ้างงาน จานวน 4,318,297 คน หรือ คิดเป็ น 11.53% ของการ
จ้า งงานทั้ง หมดของประเทศ โดยองค์ป ระกอบ หนึ่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมด้า นท่ อ งเที่ ย วนี ้ มี
ค่ า ตอบแทนแรงงาน (Wages and salary) มู ล ค่ า 492,949 ล้า นบาท ซึ่ ง ค่ า ตอบแทนแรงงาน
ส่วนหนึ่งเป็ นค่าจ้างที่จ่ายให้กับแรงงานที่อ ยู่ในท้อ งถิ่นนั้น ๆ สะท้อ นให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการ
ท่อ งเที่ยว นอกจากจะเป็ นสาขาเศรษฐกิ จที่สาคัญในการขับเคลื่อ นเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังเป็ นอีก
กลไกหนึ่ ง ที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสร้า งและกระจายรายได้ไ ปสู่ ร ะดั บ ท้อ งถิ่ น และชุ ม ชนได้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างการกระจายรายได้ที่ดี เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเงินใน
พืน้ ที่ท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ ยว เงินจึงลงพืน้ ที่โดยตรง ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ ที่มีรายได้
มากขึน้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ภาครัฐให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย
การกาหนดให้เป็ น 1 ใน 14 แผนงานสาคัญ (Flagship) ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว เพื่อกระจายการท่องเที่ยวในมิติพืน้ ที่และรายได้ส่ชู ุมชน โดยสอดคล้องกับการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็ นทิศทางและแผนหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า “เพื่อรักษาการเป็ นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง”
โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ความหลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับ
กับ “แนวโน้มของตลาดยุคใหม่” รวมทัง้ นา “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มาใช้ในการส่งเสริมการตลาด
เพื่อ ดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกแก่ นักท่อ งเที่ยวทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริม การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอือ้ ต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชมุ ชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
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รัฐ บาลก าหนดให้ “การสร้า งรายได้จ ากการท่ อ งเที่ ย ว” เป็ น 1 ใน 11 เรื่ อ ง ภายใต้
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ โดยในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว งบประมาณทัง้ สิน้ 4,653.8
ล้านบาท เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวและมีอตั ราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการภาคการ
ท่อ งเที่ยวเพิ่มขึน้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื ้ นฟูแหล่งท่อ งเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารปรับ รู ป แบบและสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้แ ก่ ก ารท่ อ งเที่ ย ว สร้า งความ
หลากหลายให้การท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมท่อ งเที่ยวเมืองรอง เพื่อ
กระจายรายได้จากการท่องเที่ยว ให้แก่สินค้าและบริการทางสุขภาพ พัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้ง
ระบบโดยมุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ พัฒนาและปรับปรุ งแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักและ
เมือ งรองให้สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ พัฒนา โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังภูมิภาคพัฒนาความปลอดภัยและการอานวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้า นการท่อ งเที่ยว ในทุกระดับ ลดความ
เหลื่อ มลา้ โดยกระจายรายได้จากการท่อ งเที่ ยวสู่ชุมชน และให้ความสาคัญกับการ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2564)
การท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด ตรังในปั จ จุบัน เริ่ม มีทิ ศ ทางที่ ชัด เจน และเริ่ ม เป็ น ที่ รู ้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึน้ เนื่องจากมีชื่อเสียงที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น และมีอตั ลักษณ์ของตัวเอง
ในด้า นความสมบู ร ณ์ท างธรรมชาติ ที่ ส วยงาม ความมี เ อกลัก ษณ์ท างวัฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลง การให้บริการยังเป็ นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งได้มีการปรับปรุ งทั้งทางด้าน
ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้อ งถิ่ น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิ ต และ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่คอยให้บริการ การประชาสัมพันธ์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมสูงสุด มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สวยงามตัง้ แต่ทอ้ งทะเลจนถึงภูเขาสูง
(ป่ า เขา นา เล) และมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หลากหลาย ดังนี ้
1. แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก
1.1 ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตัง้ อยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเข้าสู่อาเภอกันตังเป็ น
ต้น ยางรุ ่น แรกที่ พ ระยารัษ ฎานุป ระดิ ษ ฐ์ฯ เจ้า เมื อ งตรัง ได้น ามาปลูก ไว้เ พื่ อ บุก เบิก อาชีพ สวน
ยางพาราของชาว ตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442
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1.2 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็ นที่ตงั้ ของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่
สาคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศร
ภักดีบุคคลสาคัญที่ได้สร้างความเจริญแก่จงั หวัดตรังเป็ นอย่างมาก เช่น การคมนาคม เกษตรกรรม
เลีย้ งสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็ นผูน้ าต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรังจนแพร่หลายไป
ทั่วภาคใต้เป็ นเรือนไม้ 2 ชั้นมีรูปปั้ นหุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันของท่านอย่าง
ครบถ้วน
1.3 อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์ม หิศ รภัก ดี (คอซิมบี ้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเ วณ
สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง ผูท้ ี่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนจะแวะไปทาความเคารพ
อนุสาวรียข์ องท่านบริเวณนั้นแต่เดิมเป็ นที่ตงั้ พระตาหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปั จจุบนั ได้ตกแต่งเป็ นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และมีประชาชนไปพักผ่อน
เป็ น จานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น
1.4 สวนสาธารณะควนตาหนักจันทน์ตงั้ อยู่ในเขตเทศบาลเมื องกันตัง มีเนือ้ ที่ประมาณ
250 ไร่บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ทงั้ ไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อนสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของทะเลและอาเภอกันตังได้กว้างไกล
1.5 สถานี ร ถไฟกัน ตัง เป็ น สถานี สุด ท้า ยของทางรถไฟฝั่ งอัน ดามัน มี ลัก ษณะแบบ
คลาสสิก ตัวอาคารเป็ นเรือนไม้แบบปั้ นหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราชดาเนินมายัง
อาเภอกันตังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทัง้ จัดแสดงอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการรถไฟในอดีต
1.6 พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง ตาบลนา้ ผุด
อาเภอเมืองตรัง เป็ นพระพุทธรู ปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัยมีลักษณะเด่น คือ พระ
เศียรทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า “เทริด” เป็ นเครื่องประดับที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และ
เป็ นของสูงกรมศิลปากรจดทะเบียนเป็ นโบราณสถาน
2. เทศกาลและงานประเพณีจงั หวัดตรัง มีงานเทศกาลและงานประเพณีที่หลากหลาย เช่น
2.1 งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ได้รบั การบันทึกเป็ นสถิติโลกของ Guinness World Record
จัดขึน้ เป็ นประจาทุกปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เกาะกระดาน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีค่บู ่าวสาว
จานวนมากจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมขบวนแห่ขันหมากอันยิ่งใหญ่ไปยังสถานที่ถ่าย ทาพิธี
วิวาห์ จากนั้นคู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทัง้ เจ้าหน้าที่และแขกผูม้ ีเกียรติ จะดานา้ ลงสู่ใต้ทะเลเพื่อ ทาพิธี
รดนา้ สังข์ พิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล หลังจากนั้นจังหวัดจะจัดงานเลีย้ งแสดงความยินดีบริเวณ
ชายทะเล พร้อมทัง้ ให้ค่บู ่าวสาว ร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรัก ณ สวนรวมพรรณไม้แห่งความรักสวน
พฤกษศาสตร์ภาคใต้ไว้เป็ นที่ระลึกด้วย
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2.2 งานเทศกาลขนมเค้กและหมูย่างจัดขึน้ ในเดือนกันยายน เค้กเมืองตรังเป็ นที่ขนึ ้ ชื่อ
ไปทั่วประเทศว่าเป็ นเค้กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซือ้ เป็ นของฝากจากเมืองตรัง สาหรับ
หมูย่างสูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนือ้ หอมนุ่ม รสอร่อยจากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุ งแล้วย่าง ทัง้ ตัว
ด้วยเตาย่างที่จดั ทาเป็ นพิเศษ ใช้แกล้มกาแฟหรือขึน้ โต๊ะงานเลีย้ งต่าง ๆ
2.3 งานเทศกาลกินเจจัดขึน้ เดือนตุลาคม เป็ นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนจังหวัดใด ที่มี
เทศกาลกินเจ มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัตว์ไปตาม
อาคารบ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ตอ้ นรับ พร้อมทัง้ แสดงอิทธิฤทธิ์อ ภินิหาร ด้วยการใช้ศาสตราวุธ
ทิ่มแทงตามร่างกาย ปื นป่ ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนามฯลฯ โดยมิได้มีอ าการเจ็บปวดหรือ
อันตรายแต่ประการใด
2.4 งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึน้ ในเดือ นพฤศจิกายน เพื่อ ให้ประชาชน มี
ความสานึกในการร่วมกันอนุรกั ษ์หอยตะเภาที่มีมากที่ชายหาดปากเมง อาเภอสิเกา แต่กาลังจะสูญ
พันธุไ์ ป
2.5 งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจาปี จัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 5- 15
ธันวาคมทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกอาเภอมาแสดงประกวดแข่งขัน พร้อมทัง้
การออกร้านจาหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็ นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดตรังและของภาคใต้
2.6 ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จงั หวัดตรัง หรืองาน ประเพณี
ไหว้พระจันทร์ตาบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ช าวทุ่งยาวซึ่งเป็ นชาวไทยเชือ้ สายจีนแต้จ๋ิว ถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี ในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตาม
ปฏิทินของจีนชาวบ้านจะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงราย สอง
ข้างถนนรอบตลาดตาบลทุ่งยาวเป็ นภาพที่สวยงามและมีมนต์เสน่หย์ ิ่งนักนอกจากนีช้ าวทุ่งยาว ส่วน
หนึ่งจะแต่งกายด้วยชุดกี่เผ้าทาให้บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีนมาก ยิ่งขึน้
2.7 ประเพณีสารทเดือ นสิบประเพณีวันสารทเดือนสิบหรือการทาบุญเดือนสิบ เป็ น
ประเพณีการทาบุญให้กบั วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่า
ในวันสารทเดือนสิบนีย้ มบาลจะปล่อยให้วิญญาณทัง้ หลายที่รบั กรรมอยู่ในนรกที่เรียกว่า "เปรต" นัน้
ขึน้ มารับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิตอยู่ทาบุญอุทิศไปให้การทาบุญเดือนสิบในจังหวัดตรัง จะมี 2
ครัง้ คือ วันแรม 8 ค่าเดือน 10 กับ วันแรม15 ค่าเดือน 10
2.8 ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ งานประเพณีลากพระ งานชัก
พระเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบทอดมายาวนาน
แล้ว จะจัดขึน้ หลังวันออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1 ค่า เดือน 11
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2.9 ประเพณีสงกรานต์ สงกรานต์เป็ นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ
คู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรีย กรวมกันว่าประเพณีตรุ ษสงกรานต์หมายถึงประเพณีส่งท้ายปี เก่า
และต้อนรับปี ใหม่จดั ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายนของทุกปี
3. แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
3.1 กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีนาหมื่นศรี เป็ นชื่อตาบลหนึ่งในอาเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียง ใน
ด้านผ้าทอพืน้ เมืองของจังหวัดตรังมาตัง้ แต่ครัง้ อดีต และในปัจจุบนั นีก้ ็ได้มีการจัดตัง้ กลุ่มสตรี ทอผ้า
นาหมื่นศรีเพื่อสืบสานการทอผ้าพืน้ เมืองไม่ให้สญ
ู หายไป 2.2 พิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ ราชมงคลตรัง ตัง้ อยู่
บริเวณหาดราชมงคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตาบลไม้ฝาด
ประกอบด้วยส่วนในสถานที่จดั แสดงพันธุส์ ัตว์นา้ โดยได้มีการรวบรวมพันธุส์ ตั ว์นา้ จานวน 61 ตู้ เช่น
ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปั กเป้ากล่อง เป็ นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทัง้
สัตว์นา้ จืด และสัตว์ทะเลที่พบในเขตนา้ ขึน้ นา้ ลงและทะเล ลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนีย้ งั มี
ส่วนการแสดงแมวนา้ แสนรูใ้ ห้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม
3.2 สระกะพังสุรินทร์ เป็ นแอ่งนา้ หรือหนองนา้ ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนือ้ ที่ 50 ไร่
กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเ ก็ต
บริเวณโดยรอบเป็ นสวนสาธารณะสาหรับนั่งพักผ่อนได้
3.3 สวนสาธารณะสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ 95 (ทุ่ ง น ้า ผุ ด หรื อ เขาแปะช้อ ย) เป็ น
สวนสาธารณะกลางเมืองที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนเนือ้ ที่
กว่า 280 ไร่ ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็ นสวนสาธารณะ สถานที่อ อกก าลังกายและเป็ น
สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 2.5 ทะเลสองห้อง อยู่ในพืน้ ที่ตาบลบางดี อาเภอห้วยยอด
ห่างจากตัวอาเภอประมาณ 27 กิโลเมตร มีสภาพเป็ นแอ่งนา้ ธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมี
เนินเขาล้อมรอบ ตอนกลางมี เนินเขายื่นออกมาเกือ บจะติดต่อ กัน แบ่งแอ่งนา้ ออกเป็ น 2 ตอน
เรียกว่า "ทะเลสองห้อง" มีทิวทัศน์ สวยงาม นา้ ใสสะอาด มีปลานา้ จืดชุกชุมและปัจจุบันกาลังสร้าง
เป็ นค่ายลูกเสือแห่งชาติขนึ ้ ในบริเวณ ทะเลสองห้องด้วย
4. หมู่เกาะ
4.1 เกาะสุกร เป็ นตาบลหนึ่งในอาเภอปะเหลียน เป็ นเกาะขนาดใหญ่อ ยู่ห่างชายฝั่ ง
เพี ย ง 3 กิ โ ลเมตร บนเกาะมี ชาวบ้า นอาศัยอยู่ก ว่า 2,500 คน มี อ าชี พ ประมง ท าสวนยาง และ
เกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรู จ้ ักกันดีใน
จังหวัดตรังและ ใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย
4.2 เกาะลิบง เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพืน้ ที่ 25,000 ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไป
ด้วยหญ้าทะเลซึ่งเป็ นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมที่กาลังจะสูญพันธุ์แต่จะพบได้มาก
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บริเวณเกาะแห่งนีเ้ กาะลิบงได้รบั การประกาศเป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง โดยมีที่ทาการเขต
ฯ อยู่ในบริเวณแหลมจุโหย รอบๆ เกาะมีสถานที่น่า เที่ยวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย
แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็ นต้น บริเวณแหลมจุโหยเป็ นหาดทรายที่ในเวลานา้ ลดจะ
สามารถ เดินทางไปถึงหาดตูบได้ ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจานวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัย
ที่นี่ โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เช่น นกกินเปี ้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวล
แกลบเคราขาว นกหัวโตขาดา เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็ นจานวนมากแบ่งเป็ นหลายหมู่บา้ น
ชาวบ้านยังคงดาเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ทาอาชีพประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม
4.3 เกาะมุก -ถ้ามรกต นับเป็ นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรัง ลักษณะของเกาะทางด้า น
ทิศตะวันตก ส่วนใหญ่เป็ นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออก เป็ นที่ตงั้
ของหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี สามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้และ
ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุก มีถา้ มรกตหรือถา้ ทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก จาก
ปากทางเข้าถา้ เป็ นโพรงเล็กๆ การเข้าชมภายในถา้ จะต้องว่ายนา้ ลอยคอเข้าไประยะทาง 80 เมตร
บริเวณปากทางเข้าถา้ แสงจากภายนอกจะสะท้อนกับนา้ ภายในถา้ ทาให้เห็นนา้ เป็ นสีเขียวมรกตดู
แปลกตาและมหัศจรรย์ เป็ นความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถา้ ออกมาอีกด้าน
หนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันสามารถลงเล่นนา้ ได้
4.4 เกาะเหลาเหลี ย ง เป็ น เกาะขนาดเล็ ก มี ลัก ษณะเป็ น ภูเ ขาหิ น ปูน มี ห น้า ผาสูง
โดยรอบเหมาะสาหรับกีฬาปี นหน้าผามีหาดทรายขาวสะอาดและนา้ ทะเลใสบริสุทธิ์ รวมถึงแนว
ปะการังที่สวยงาม
4.5 เกาะกระดาน มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและมีนา้ ใสจนสามารถ
มองเห็นแนวปะการังซึ่งได้อย่างชัดเจน ด้านหลังของเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมีคลื่นซัดสาดม้วน
เข้าสู่ชายหาดเป็ นระลอกๆ เหมาะสาหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็ นอย่างมาก
4.6 เกาะเชือก เป็ นจุดดานา้ ที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมีลักษณะที่โดดเด่นคือ เป็ น
จุดดานา้ ชมปะการังอ่อน แต่ดว้ ยกระแสนา้ ที่แรงมาก การดานา้ จึงต้องอาศัยการยึดเกาะเชือกหรือ
ผูกเชือกโยงไว้
5. อ่าวและชายหาด
5.1 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพืน้ ที่ 2
อ า เภอ คื อ อ าเภอกัน ตัง และอ าเภอสิ เ กา มี อ าณาเขตชายฝั่ งทะเลยาวประมาณ 20 กิ โ ลเมตร
ที่ทาการอุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ตาบลไม้ฝาด แบ่งพืน้ ที่ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนพืน้ ดินที่เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสัน้
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หาดเจ้าไหม ถา้ เจ้าไหม นอกจากนีย้ งั มีส่วนที่เป็ นเกาะน้อยใหญ่ อีกจานวน 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่
ในความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง
และเกาะเจ้าไหม นอกจากนั้น บริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเลจะทาการวิจยั หญ้า
ทะเลซึ่งเป็ น แหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามัน
5.2 อุท ยานแห่ ง ชาติ ห มู่เ กาะเภตรา เป็ น อุท ยานแห่ ง ชาติ ที่ ตั้ง อยู่บ ริ เ วณช่ อ งแคบ
มะละกา ทะเลอัน ดามัน มหาสมุท รอิ น เดี ย ประกอบด้ว ยเกาะน้อ ยใหญ่ จ านวน 22 เกาะ อาทิ
เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตีเกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็ นต้น
5.3 หาดหยงหลิง – หาดสัน้ เป็ นหาดทรายรู ปโค้งขนานไปกับดงสน สุดชายหาดเป็ น
เขาสูงมีเวิง้ และโพรงถ้าสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มี โพรงถา้ และโขดหินเหมือนป้อมโอบล้อ ม
ลานทรายไว้สวยงามมากเหมาะที่จะเล่นนา้ และพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดสามารถกางเต็นท์ได้
5.4 หาดยาวหมู่ที่ 6 ตาบลเกาะลิบง เป็ นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดง ฉลาม
ขึน้ มาทางด้านเหนือมีสนทะเลขึน้ เป็ นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้าค่ายพัก
5.5 หาดปากเมง เป็ นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งแนวหาดยาวเหยียด ไปตาม
ชายฝั่งทะเลบริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ที่เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยว
6. ถา้
6.1 ถา้ เขาปิ นะ ภูเขาลูกนีภ้ ายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกระทะคว่าตรง
เชิงเขาเป็ นที่ตงั้ ของวัดปิ นะ มีบนั ไดขึน้ ไปชมถา้ ซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้บริเวณ
ทางเข้าถา้ มีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่
6.2 ถา้ เลเขากอบ เป็ นถา้ ที่มีสายนา้ ไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็ นที่ตงั้ ของถา้
ภายในถา้ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่ง
เรือ และตามเวิง้ ถา้ หรือโถงถา้ ต่างๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิ ถา้ เจ้าสาว ถา้ รากไทร ถา้ คนธรรพ์
และจุดเด่นของถ้าเลเขากอบอีกอย่างหนึ่ง ที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
คือจะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถา้ ต่าที่สุด เรียกว่าถา้ ลอด กล่าวกัน
ว่าการได้ลอดผ่านจุดนีเ้ ปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร
6.3 ถ้าเขาช้างหาย เป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีก แห่ งหนึ่ ง ของ
จังหวัดตรังอยู่ในพืน้ ที่ของอาเภอนาโยง เขตบ้านนาหมื่นศรี
7. ดอยภูเขาและแมกไม้
7.1 สวนพฤกษศาสตร์ส ากลภาคใต้ (ทุ่ง ค่ า ย) มี พื ้น ประมาณ 2,600 ไร่อ ยู่ใ นเขต
ป่ าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ตาบลทุ่งค่ายอาเภอย่านตาขาว ในบริเวณผืนป่ าแห่งนี ้
ได้แบ่งเนือ้ ที่ออกเป็ นสัดส่วนเพื่อง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของพรรณไม้ให้เป็ น

14

ที่ เ ข้า ใจมากยิ่ ง ขึ น้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์มี ส ะพานศึ ก ษาเรื อ นยอดไม้ (Canopy walkway)
ความยาว 175 เมตร มีความสูง 10-18 เมตร มีจานวนหอคอย 6 หอ รองรับนา้ หนักได้ 200 กิโลกรัม/
ตารางเมตร มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติของป่ าไม้เป็ นอย่างมากมีการจัดสรรเป็ นสวนต่าง ๆ ให้ได้
เดินเที่ยวชม มากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวมพันธุ์พืช ถิ่นใต้) สวนสัณฐานวิทยา
(แหล่งเรียนรูล้ ักษณะต่าง ๆ ของพืช)และยังมีสวนกล้วยไม้สวนพืชทนแล้ง สวนเฟิ รน์ พืชกินแมลงพืช
วงศ์ปาล์มพืชวงศ์ยาง รวมทัง้ สวนพฤกษศาสตร์พนื ้ บ้านที่สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุพ์ ืชได้
7.2 สถานีพฒ
ั นาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สัตว์ป่าเขาช่อง สถานที่แห่งนีร้ ่มรื่นด้วยต้นไม้
ใหญ่ แ ละน ้า ตกต่ างๆ ได้แ ก่ น ้า ตกโตนใหญ่ น ้า ตกโตนน้อ ย และน ้า ตกกะช่อ งเป็ น แหล่ งศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จานวน 2 เส้นทาง
ระยะทาง 1.8 และ 2.8 กิ โ ลเมตร ตามเส้น ทางจะมี ป้ า ยสื่ อ ความหมายอธิ บ ายตามจุ ด ต่ า ง ๆ
นอกจากนี ้ ยัง มี อ าคารพิ พิ ธ ภัณฑ์แ ละแสดงนิ ท รรศการเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ กิ จ กรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
7.3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลาชาน เป็ นที่อยู่อาศัยของนกเป็ ดนา้ นกเป็ ดแดง จานวน
มาก บริเวณรอบๆ จะมีหนองนา้ ขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบเหมาะสาหรับการนั่ง
พักผ่อน พร้อมทัง้ มีศาลาริมนา้ สาหรับไว้น่ งั ชมนกภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และทางเดินศึกษา
ธรรมชาติไว้ให้นกั ท่องเที่ยวได้เดินศึกษา ช่วงที่มีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
8. นา้ ตก
8.1 นา้ ตกโตนเต๊ะ เป็ นนา้ ตกขนาดใหญ่ ต้นกาเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีนา้ ไหลผ่าน
แอ่งหินตลอดสายเป็ นสีขาวสูงประมาณ 320 เมตร การขึน้ ไปชมนา้ ตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไป ตาม
เส้นทางระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วน
ด้านล่างเป็ นแอ่งนา้ สามารถว่ายนา้ ได้ นอกจากนัน้ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทาง
มีป้ายสื่อความหมาย 17 จุดที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
8.2 น ้า ตกเขาหลัก ตั้ง อยู่ใ นเขตต าบลน ้า ผุด ห่ า งจากที่ ท าการอาเภอประมาณ 18
กิโลเมตร มีนา้ ไหลตลอดปี และธรรมชาติที่ยงั สมบูรณ์
8.3 นา้ ตกเขาช่อง เป็ นแหล่งท่อ งเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัดมีทางเดินป่ า
ศึกษาธรรมชาติเพื่อสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
8.4 นา้ ตกเจ้าพะ เป็ นนา้ ตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบข้างเป็ นป่ าซึ่งยังคง
สภาพธรรมชาติมีตน้ ไม้ขนึ ้ อยู่หนาแน่นเป็ นที่อาศัยของเงาะป่ าหรือชนเผ่าซาไกซึ่งเป็ นชนเผ่าที่เร่ร่อน
อยู่ในป่ าเขตเทือกเขาบรรทัด 7.5 นา้ ตกสายรุ ง้ เป็ นนา้ ตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสูงใหญ่จุดเด่น
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ที่สุดของนา้ ตกแห่งนี ้ คือ ทุกวันเวลา 15.00-17.00 น. ละอองนา้ ของนา้ ตกจะทามุมกับแสงอาทิตย์
ปรากฏเป็ นประกายรุง้ สวยงาม
9. นา้ พุรอ้ น
9.1 วนอุทยานบ่อนา้ ร้อนกันตัง อยู่ในพืน้ ที่บา้ นควนแคงตาบลบ่อนา้ ร้อน อาเภอกันตัง
อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่ าควนแคง และป่ านา้ ราบ มีเนือ้ ที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่ง
กรมป่ าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็ นวนอุทยานเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2549 แหล่งท่อ งเที่ยวในเขตพืน้ ที่
ได้แก่
- บ่ อ น ้า ร้อ นควนแคง บริ เ วณพื ้น ที่ พ รุ น ้า ร้อ นได้พัฒ นาปรับ ปรุ ง เป็ น บ่ อ น ้า ร้อ น
จานวน 3 บ่อ มีอุณหภูมิของนา้ ประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามลาดับใช้ประโยชน์ดา้ น
สันทนาการ
- เส้น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ บ ริ เ วณพื ้น ที่ พ รุ น ้า ร้อ นและพื ้น ที่ ป่ าดงดิ บ ได้ พั ฒ นา
ปรับปรุงเป็ นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพนั ธุ์ไม้และสัตว์ป่า จานวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 750 และ
2,000 เมตร ตามลาดับใช้ประโยชน์ดา้ นการศึกษาวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ

แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดตรัง
1. เกาะลิบง

เกาะลิ บ ง เป็ น เกาะที่ ใ หญ่ ที่ สุด ของจังหวัด ตรัง และยัง เป็ น แหล่ ง อาหารของพะยูน คือ
หญ้า ทะเล ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ของประเทศรวมถึ งที่ บ นเกาะยัง มี วิถี ชีวิ ต และวัฒ นธรรมในแบบดั้งเดิม
ที่เรียบง่ายและเป็ นเอกลักษณ์มากๆ ถือว่าเป็ นอีกเสน่หท์ ี่ตอ้ งมาเยือน และสิ่งที่เป็ นเหมือนจุดเช็คอิน
บนเกาะลิ บง คื อ สะพานหิ น สะพานสวยแต่ แ ปลกที่ ส ร้า งสรรจากธรรมชาติ ท าให้เ กิ ด ช่อ งว่าง
ด้านล่าง มองแล้วคล้ายกับสะพานที่ทาจากหิน รวมไปถึงบนเกาะยังมีที่พักมากมายหลายสไตล์ให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกพัก
ที่ตั้ง : ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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2. เกาะไหง

เกาะไหง ตัง้ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อยู่ตรงเขตรอยต่อ ของจังหวัด กระบี่
และจังหวัดตรัง เป็ นชายหาดที่เงียบสงบ และสวยงามมากๆ ผืนทรายมีสีขาวเนียนละเอียด และมี
แนวปะการังที่ปลายเกาะ ทาให้ที่นี่เรียกได้ว่าสวรรค์ของนักดานา้ ซึ่งจุดดานา้ ก็อยู่ห่างจากชายหาด
ไม่ไกล และมีที่พกั ให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาค้างคืน
ที่ต้งั : ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
3. เกาะเชือก

เกาะเชือก จุดดานา้ ชมปะการังที่สวยที่ สุด ในทะเลตรัง เป็ นเหมือ นมรดกของท้อ งทะเล
เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดานา้ เพราะที่นี่เป็ นจุดดานา้ ตืน้ ที่สมบูรณ์และสวยงาม ใต้ทะเลมี
ทัง้ ปะการังอ่อน สีแดง สีสม้ สีม่วง สีเหลือง แต่ดว้ ยความที่มีกระแสนา้ เชี่ยวแรงพอสมควร ทาให้ตอ้ ง
ใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดานา้ ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเกาะเชือก
ทีต่ ัง้ : ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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4. เกาะกระดาน

เกาะกระดาน เกาะที่ได้ชื่อว่ามีชายหาดสวยที่สดุ ในทะเลตรัง เพราะมีทรายขาวละเอียด และ
นา้ ทะเลใสเห็นแนวปะการังอย่างสวยงาม เหมาะมากๆ กับการมานอนอาบแดด ถ่ายรู ป และดานา้
ชมปะการัง โดยจากชายหาดด้านหน้าของเกาะนั้น สามารถมองเห็นเกาะแหวน เกาะมุก เกาะเชือก
เกาะม้า และเกาะไห เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม และยังมีอ่าวเล็กๆ ที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเล่นกระดาน
โต้คลื่นได้ และเกาะกระดานเป็ นสถานที่ ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ในการจัดวิวาห์ใต้นา้ ได้แก่ การดานา้
ลงไปทาพิธีรดนา้ สังข์และจดทะเบียนสมรสใต้ทอ้ งทะเลลึกกว่า 40 ฟุต
ที่ต้งั : ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
5. เกาะเหลาเหลียง

เกาะเหลาเหลียง เป็ นเกาะสวยในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็ นเกาะที่มีภเู ขาหินปูนสูง
ตัง้ อยู่อย่างโดดเด่น ซึ่งอยู่ในเขตสัมปทานรังนกแอ่นทาให้กลายเป็ นพืน้ ที่ปิดมานาน จึงมีธรรมชาติ
ที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามอยู่มาก และเป็ นเกาะที่ค่อนข้างจะส่วนตัวมาก แต่บนเกาะนีจ้ ะ
ไม่ได้เปิ ดให้เที่ยวกันได้ตลอดทัง้ ปี จะเปิ ดแค่เพียง 6 เดือนต่อปี เท่านัน้ เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่
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ชอบดานา้ ตืน้ เพราะใต้ทอ้ งทะเลมีทงั้ ดอกไม้ทะเล ฝูงปลาการ์ตนู ปะการังอ่อนเจ็ดสี กัลปังหาหลาก
สี เป็ นต้น ส่วนบนเกาะจะสามารถขึน้ ไปเดินเที่ยวชมได้ แต่จะไม่อนุญาตให้พกั ค้างคืน
ที่ตั้ง : เกาะเหลาเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตาบลสุกร อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6. เกาะมุก

เกาะมุกเป็ นเกาะที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของ ทะเลตรัง เป็ นที่สวยและเงียบสงบ เหมือนกับเป็ น
เกาะส่วนตัว บนเกาะจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่ดว้ ย โดยยังคงวิถีชีวิตในแบบเรียบง่าย เกาะมุก จะมีหาด
สวยๆ ถึง 2 หาด หาดแรกก็คือ หาดฝรั่ง เป็ นหาดที่มีที่พักเรียงกันอยู่หลายหลัง อยู่บนหาดทรายสีขาว
กว้าง หาดที่สอง คือ หาดสบาย เป็ นหาดทรายสีนวลเช่นกัน แต่จะมีความเงียบสงบ นักท่องเที่ยวจึง
นิยมมาแวะพักเล่นนา้ และอาบแดด
ที่ต้งั : เกาะมุก ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
7. ถา้ มรกต

ถ้า มรกต เป็ น ถ้า มหัศ จรรย์ก ลางทะเลที ่ มี ชื่ อ เสี ย ง ความพิ เ ศษของถ้า แห่ ง นี ้ คือ
ปากทางเข้าถา้ จะเป็ นโพรงเล็กๆ ซึ่งจะสามารถเอาเรือเล็กๆ เข้าไปได้ในช่วงนา้ ทะเลลงเท่านั้น ความ
สวยงามอลังการของที่นี่ ก็คือ ด้านในเพราะเมื่อแสงจากภายนอกถา้ สะท้อนกับนา้ ภายในถา้ จะทา
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ให้เห็นนา้ เป็ นสีเขียวมรกต และที่นี่ยงั เหมาะกับการมาพายเรือคายัคชมธรรมชาติอีกด้วย ช่วงเวลาที่
ดีที่สดุ ในการเที่ยวถา้ มรกต คือช่วงเวลาประมาณ 10.00-14.00 น. ของวัน หรืออาจจะต้องดูช่วงเวลา
ที่นา้ ขึน้ นา้ ลงในช่วงนัน้ ด้วย
ที่ตั้ง : ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
8. หาดปากเมง

หาดปากเมง เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียง และเป็ นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยม ตั้งอยู่
ในเขตอุท ยานแห่ง ชาติห าดเจ้า ไหม อยู่ห ่า งตัว อาเภอเมือ งตรัง ประมาณ 35 กิโ ลเมตรเป็ น
ชายหาดที่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากหาดทรายจะเป็ นรู ปพระจันทร์เสีย้ ว อยู่ติดกับทะเลอันดามัน ที่
สาคัญคือมีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการนอนอาบแดด เล่นนา้ ทะเล อีกทัง้ ยังมีอาหารทะเล
สดๆ ส าหรับ บริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว และในบริ เ วณของหาดปากเมงก็ ยัง มี ท่ า เที ย บเรื อ ปากเมงที่
นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะรอบๆได้
ที่ตั้ง : หาดปากเมง ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
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9. หาดมดตะนอย

หาดมดตะนอย เป็ น หาดที่ ส ามารถดื่ มด่ า กับธรรมชาติ ได้ เพราะที่ ห าดมดตะนอยจะมี
หาดทรายสวยๆ กับนา้ ทะเลใสๆ และมีวิถีชีวิตของชุมชนที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้เที่ยวได้สมั ผัสและเรียนรู ้
ซึ่งหาดมดตะนอยจะมีรีสอร์ทเล็กๆ สไตล์ชาวบ้าน ให้ไว้พกั ผ่อน เหมาะกับผูท้ ี่ชื่นชอบธรรมชาติและ
อยากใกล้ชิด ธรรมชาติอย่างแท้จริง รวมถึงยัง มีไฮไลท์ คือ สัน หลังมัง กรเผือ ก ให้เดินเที่ยวรับลม
ทะเล
ที่ต้งั : เกาะลิบง ตาบลกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
10. ถา้ เลเขากอบ

ถา้ เลเขากอบ ที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ภายในถา้ มีหินงอกหินย้อย ระยะทางยาวกว่า 4
กิโลเมตร และมีทางนา้ ใต้ดินไหลผ่าน ทาให้วิธีการเข้าชมถา้ ต้องนั่งเรือล่อ งไปตามลานา้ เพื่อเข้า
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ไปด้า นในถ้า นอกจากการนั่ง เรือ แวะตามจุด ต่า งๆ ชมหิน งอกหิน ย้อ ยแล้ว ในส่ว นของถ้าชั้น
สุดท้าย จะไม่สามารถเดินชมได้ตามปกติ แต่จ ะต้อ งนอนราบไปในเรือ กว่า 800 เมตร เป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่เพิ่มความสนุกสนานให้กบั นักทักท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้
ที่ตั้ง : ถา้ เลเขากอบ หมู่ 1 ตาบลเขากอบ อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
11. เขาจมป่ า

เขาจมป่ า จุดชมวิวของทั้งป่ าโกงกางสีเขียวผืนใหญ่ตัดสสลับกับคลองได้อย่างสวยงาม
เหตุที่เรียกว่าเขาจมป่ าก็เพราะภูเขาลูกนี ้ จะถูกป่ าโกงกางบดบังเอาไว้เหมือนกับจมอยู่ในป่ า ต้องเข้า
ไปใกล้ๆ ถึงจะมองเห็นค่ะ นอกจากภูเขาที่สามารถชมวิวสวยๆ ลับๆ ของป่ านีแ้ ล้ว ก็ยังมีสั นหลัง
มังกรให้ได้เที่ยวกันอีกด้วย สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายรูปสวยได้
ที่ต้งั : ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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12. สถานีรถไฟกันตัง

สถานี ร ถไฟกัน ตัง เป็ น ที่ เ ที่ ย วถ่ า ยรู ป สวยๆ สุด คลาสสิ ค ของตรัง ที่ นี่ เ ป็ น สถานี ร ถไฟที่
โดดเด่น ด้ว ยตัว อาคารไม้ชั้น เดีย วทรงปั้ น หยา ประดับ ด้ว ยมุข เสา มีล วดลายฉลุส วยงาม เป็ น
อ า คา รที ่ ค งแบบฉบั บ เอกลั ก ษณ์ ข องสมั ย รัช กาลที ่ 6 และ ไ ด้ ร ั บ การขึ ้น ทะเบี ย น เป็ น
โบราณสถานจากกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2539 และยังเป็ นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทาง
ทุ่งสง-กันตัง สถานีสดุ ท้ายของทางรถไฟสายใต้ฝ่ ังทะเลอันดามัน
ที่ต้งั : ถนนหน้าค่าย ตาบลกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
13. หอนาฬิกา ตรัง

หอนาฬิ ก าเมื อ งตรัง ถื อ ว่ า เป็ น อี ก หนึ่ ง เอกลัก ษณ์ข องจัง หวัด ตรัง ตั้ง อยู่ บ ริ เ วณหน้า
ศาลากลางจังหวัด และได้มีการปรับปรุงทิวทัศน์บริเวณถนนโดยรอบหอนาฬกิ าไว้อย่างสวยงาม เพื่อ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวไว้เยี่ยมชมความสวยงามของเมืองตรังในยามค่าคืน และอีกแลนด์มาร์คในการ
ถ่ายรูปและชมเมืองของตรัง แบบย้อนยุคสไตล์คลาสสิคเหมือนในยุค 60
ทีต่ ัง้ : ถนนวิเศษกุล อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
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14. เมืองเก่าตรัง

ในตัว เมื อ งยัง มี ย่ า นตึ ก เก่ า ที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบชิ โ น-โปรตุ กี ส และแบบจี น โบราณ
เนื่องจากในอดีตที่เคยเป็ นเมืองท่าทางการค้า เดิมเข้าใจว่าอาคารเหล่านีค้ งมีหลายหลังต่อเนื่องกัน
ต่อมามีการรือ้ ออกและสร้างเป็ นอาคารสมัยใหม่แทรกอยู่ ปั จจุบันจึงเห็นอาคารเก่าเหล่านีก้ ระจัด
กระจายอยู่ท่วั ไป เช่น ในย่านตลาดสด ย่านการค้าใกล้กบั สถานี รถไฟ หอนาฬิกา เป็ นต้น จุดเด่นทา
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของตัวตึกและอาคารภายในเกาะทับเที่ยงทั้งเกาะ แขกบ้านแขกเมือ ง
รวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนเมืองตรัง จะรู ส้ ึกสะดุดตาสัมผัสได้ถึงความเป็ นความสวยงามสีสนั
สดใสของตึกตามสไตล์ชิโน โปรตุกีส ที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลง
ตัว ไม่ว่าจะเป็ นบริเวณราชดาเนินอาคารห้างสิริบรรณเก่า ถนนกันตัง ร้านข้าวต้มกิมปริญญา และ
ถนนพระรามหกบริเวณโรงแรมวัฒนาและบริษัทตรังจังหวัดพาณิชย์ นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็ น
จุดนัดพบบันทึกภาพความสวยงามอย่างประทับใจ
ที่ตั้ง : ในย่านเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
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15. คริสตจักรตรัง

คริ ส ตจัก รตรัง โบสถ์ค ริ ส ต์เ ก่ า แก่ อ ายุเ กื อ บร้อ ยปี ความโดดเด่ น ของที่ นี่คือ อาคาร
สีเหลืองสีปูนปั้น บริเวณรอบๆ จะเป็ นสวนหย่อมสวยงาม สามารถไปเดินเล่น ถ่ายรู ปรอบๆโบสถ์จะ
เปิ ดทุกๆ วันอาทิตย์ แต่โบสถ์หลังเก่าจะเปิ ดต่อเมื่อมีการประกอบพิธีแต่งงาน
ที่ต้งั : อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
16. พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา

พิพ ิธ ภัณ ฑ์พ ระยารัษ ฎานุป ระดิษ ฐ์ม หิศ รภัก ดี ห รือ ที ่เ รีย กกัน สั ้น ๆ ว่า พิพ ิธ ภัณ ฑ์
พ ร ะ ย า รั ษ ฎ า เ ป็ น เ รื อ น ไ ม้ 2 ชั ้ น ดู ส ว ย ง า ม แ ล ะ เก่ า แ ก่ ที ่ นี ่ เ ป็ น อ ดี ต บ้ า น พั ก ขอ ง
พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เจ้าเมืองตรัง และปรับปรุ งมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ ภายในพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็ นข้าวของสมัยโบราณให้นักท่อ งเที่ยวได้เข้าชม จะได้เห็นถึงวิถี
ชีวิตของคนตรังในสมัยโบราณ
ทีต่ ัง้ : เลขที่ 1 ถ.ค่ายพิทกั ษ์ ตาบลกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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17. สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ ทุ่งค่าย

สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เป็ นผืนป่ าที่รวบรวมพันธุ์ไม้ทอ้ งถิ่นต่างๆ ของภาคใต้
จุดเด่นของที่นี่จะอยู่ที่การเดินชมวิวยอดของต้นไม้บนเส้นทางสะพานเรือนยอดไม้ ที่มีหลายระดับ
ความสูง โดยมีจุดเชื่อมของแต่ละจุดเป็ นหอชมพรรณไม้กว่า 6 หอด้วยกัน โดยในช่วง ฤดูไม้ใบผลิ
จะเป็ นช่วงที่สวยงามที่สุด เพราะต้นไม้กาลังออกดอก ออกใบอย่างสวยงาม ที่สาคัญบนสะพานจะ
ถ่ายรูปออกมาได้อย่างสวยงาม ดูมีความเป็ นธรรมชาติ
ที่ต้งั : สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ ตาบลทุ่งค่าย อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
18. ผาลิงแลหมอก ตรัง

จุด ชมทะเลหมอกใหม่ของจังหวัด ตรัง นัก ท่อ งเที่ยวนิยมเดินทางมากางเต็นท์เพื่อ รอชม
บรรยากาศทะเลหมอกยามเช้า ที่มีความสวยงาม
ที่ตั้ง : บ้านวังหิน ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
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19. วังผาเมฆ ทะเลหมอกตรัง

วังผาเมฆ มีความสูง 1,600 เมตร จากระดับนา้ ทะเล สามารถชมวิวของทะเลหมอกบน
ยอดเขาได้อย่างสวยงาม รวมทัง้ ยังมีรูปปั้ นต่างๆ อยู่บริเวณเชิงเขา ทัง้ ไดโนเสาร์ ช้าง สมเสร็จ ปลาพืน้
ถิ่ น รวมถึ ง ปูเ ปี ้ ย ว ที่ เ ป็ น ปูป ระจ าถิ่ น ของวัง ผาเมฆ และยัง มี ป ระติ ม ากรรมเกี่ ย วกับ ยางพารา
ลูกสะบ้า ลูกสะตอ ลูกเนียงต่างๆ รวมไปถึงลานนา้ ตกเทียมที่สวยงามมาก
ที่ต้งั : หมู่ 7 ตาบลวังมะปราง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
20. น้าตกโตนเต๊ะ

นา้ ตกขนาดใหญ่และสูง 320 เมตร ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดอันสมบูรณ์ที่วางตัวอยู่
ในแนวเหนือ-ใต้ เป็ นภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนแบ่งระหว่างภาคใต้ฝ่ ั งตะวันออกและภาคใต้ฝ่ ั งตะวันตก
เป็ นสายธารนา้ ตกที่มีแอ่งนา้ โขดหินสาหรับเล่นนา้ ตลอดสาย นา้ ใสสะอาด มีนา้ ไหลตลอดทัง้ ปี
ป่ าไม้รม่ รื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็ นสถานที่ปิกนิกสาหรับครัวครัวในวันหยุด
ที่ตั้ง : ตาบลปะเหลียน อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
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21.ศาลหลักเมืองตรัง

สถานที่ แ รกเมื่ อ มาเยื อ นยัง เมื อ งตรัง ก็ คื อ การไปกราบสัก การะศาลหลัก เมื อ งเพื่อ
เป็ นสิริมงคล ปั จจุบันตัง้ อยู่ที่อาเภอกันตัง ซึ่งเป็ นบริเวณที่ตงั้ เมืองเก่า เป็ นศาลหลักเมืองเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีวิญญาณอภิบาลเป็ นสตรี จึงเรียกกันว่าศาลเจ้าแม่หลักเมือ ง เป็ นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจของชาวตรังทั่วไป
ที่ตั้ง : ตาบลควนธานี อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
22. เขาพับผ้ารีสอร์ท

เขาพับผ้า หรือเขาบรรทัด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรังและพัทลุงขาพับ ผ้า
เป็ น ภูเขาที่เป็ นแนวเขตแยกระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง มีการขยายถนนบนเขาพับผ้า เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเดินทางเมื่อถนนขยายเสร็จในกลางปี 2557 มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ตรงหลักเขตพัทลุง-ตรัง เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ต้งั : อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
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แหล่งท่องเทีย่ ว จังหวัดใกล้เคียง
แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุงเป็ นจังหวัดขนาดเล็กของภาคใต้ทางฝั่ งอ่าวไทย มีลกั ษณะเป็ นเมืองทางผ่านที่
นักท่องเที่ยวมักจะเลยไปพักที่จงั หวัดสงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดตรัง เป็ นต้น
1. อุทยานนกน้าทะเลน้อย

ทะเลสาบนา้ จืด รายล้อมด้วยทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้เห็นความสมบูรณ์
ของธรรมชาติอย่างที่คณ
ุ ค่าไม่เคยเห็นจากที่ไหน นกหลายหลายสายพันธุ์ เช่น นกอีโก้ง นกพริก นกอี
ลา้ และนกยางควาย เป็ นต้น ปลาหลากหลายสายพันธุท์ ี่เข้ามาเวียนว่าย และเต็มไปด้วยดงบัวสาย
สีชมพูบานสะพรั่งตัง้ แต่ช่วงเช้า
ที่ต้งั : ตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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2. ศรีปากประ อันดาคูรา บูติก รีสอร์ท

ศรีปากประ อันดาคูรา บูติก รีสอร์ท พัทลุง ตัง้ อยู่ในอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ห่างจาก
เขาอกทะลุประมาณ 12 กิโลเมตร บรรยากาศของโรงแรมนั้นตัง้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีวิวยอทะเล
บรรยากาศดีมาก นอกจากนีห้ อ้ งพักกว้างใหญ่ มีบริการทัวร์ทะเลบัวแดง หากไปตอนพระอาทิตย์
กาลังตกจะสวยเป็ นพิเศษ เนื่องจากบัวสีแดง และดวงอาทิตย์กลมโตสีสม้ ตัดกับขอบฟ้าสีทึบ อาหาร
ของโรงแรมแห่งนีย้ ังมีรสชาติที่ อร่อยอีกด้วย ผ่านการตกแต่งมาอย่างสวยงามเหมาะสาหรับการ
พักผ่อ นที่สุด ทางโรงแรมมีบริการที่ ค่อ นข้างครบครัน มีห้อ งนา้ ส่วนตัวพร้อ มเครื่อ งปรับอากาศ
ทุกห้อง สามารถเลือกรูปแบบห้องได้อย่างหลากหลายทัง้ ห้องแบบมาตรฐาน ห้องเตียงใหญ่หรือห้อง
ดีลกั ซ์สาหรับครอบครัว ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความชอบ นอกจากนีท้ างที่พกั ยังมีบริการอาหารเช้า
พืน้ บ้านแบบบุฟเฟ่ ตอ์ ีกด้วย
ทีต่ ัง้ : อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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3.วรรณีโฮมสเตย์

วรรณีโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ในอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง บรรยากาศของที่พักดีมาก การ
บริการเป็ นกันเอง อยู่ใกล้กับตลาดของคนท้องถิ่น มีอาหารท้องถิ่น นอกจากนีย้ ังมีกิจกรรมสานจูด
คือ การนาใบกระจูด หรือที่คนท้องถิ่นใต้เรียกสัน้ ๆว่าจูด นามาสานเป็ นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระเป๋ า หมอน เสื่อ เป็ นต้น
ที่ต้งั : อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
4. รีวิว เลน้อยบุรี (Le NoiBuri)

“เลน้อ ยบุ รี ” เป็ น ที่ พัก ที่ ตั้ง อยู่ใ นต าบลทะเลน้อ ย อ าเภอควนขนุน เดิ น ทางได้ส ะดวก
ถึงแม้ว่าที่พักจะไม่ได้ตงั้ อยู่ในเมือง สามารถเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติทะเลน้อย ลาปาและเข้า
เมือ งไปทานอาหารร้านคาเฟ่ ได้อย่างสบาย เลน้อ ยบุรีเป็ นที่พักคุณภาพอีกแห่งที่มีบริการและสิ่ง
อานวยความสะดวกมากมาย เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ผูเ้ ข้าพัก ห้องพักทุกห้องมีการดีไซน์ใน
รู ปแบบวินเทจ สีสันค่อนข้างสดใส สามารถสร้างความรื่นรมย์ให้กับ ผู้เ ข้าพักได้ ในห้อ งพักมีสิ่ ง
อานวยความสะดวกหลากหลาย นอกจากนีเ้ ลน้อยบุรียังมีบริการทัวร์ที่จะช่วยพานักท่องเที่ย วไปชม
นกนา้ ทะเลน้อยในยามเช้า โรงแรมมีบริการอาหารเช้าจะเข้าพักแบบเดี่ยวหรือเข้าพักแบบคู่ก็ได้
ที่ตั้ง : ตาบลทะเลน้อย อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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5. ชานไม้ชายเล

ชานไม้ชายเล ตัง้ อยู่ในอาเภอควนขนุน การบริการของโรมแรมเลิศเลอมาก พนักงานเป็ น
กันเอง ส่วนบรรยากาศของโรงแรมดีมาก เพราะที่พักแห่งนีต้ งั้ อยู่ใกล้กับทะเลสาบหรือที่คนท้องถิ่น
เรียกว่าทะเลน้อย ยามเช้าแล้วจะเจอทะเลสาบกับพระอาทิตย์กาลังขึน้ หรือแม้จะเป็ นตอนเย็นที่พระ
อาทิตย์กาลังตก แสงดวงอาทิตย์กระทบนา้ ไปพร้อมๆกับแสงไฟของเรือประมงลาเล็กของชาวบ้าน
ทีต่ ัง้ : อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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7. ควนนกเต้น

จุดชมวิวทะเลหมอกของภาคใต้ ที่ลอยละล่องท่ามกลางทิวเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเวลาช่วงฟ้าหลังฝน หมอกจะยิ่งลงจัด ทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟไว้สาหรับให้นกั ท่องเที่ยวได้น่งั ชมวิวทะเล
หมอก
ทีต่ ั้ง : ตาบลคลองทรายขาว อาเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
.
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8. น้าตกโตนแพรทอง พัทลุง

นา้ ตกโตนแพรทอง เป็ นนา้ ตกขนาดกลางมีสายธารนา้ ตกที่ไหลลดหลั่นลงตามแนวโขดหิน
เป็ นชั้นๆด้านบน ลงสู่ชั้นล่าง เป็ นชั้นนา้ ตกหลายๆชัน้ ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันไป มีแอ่งนา้ ให้
เล่นนา้ มีนา้ ใสมาก นอกจากนั้นนา้ ตกแต่ละชั้นยังมีชื่อที่ มีความหมาย เช่น วังพายุ เป็ นคุ้งนา้ ชั้น
สูงสุด เป็ นต้นนา้ ที่ปันนา้ ให้ไหลลงสู่เบือ้ งล่างในชัน้ นีจ้ ะมีลมพัดค่อนข้างรุ นแรงอยู่ตลอดเวลา และยัง
มีวงั เพชรหน้าทั่ง วังแพวังนา้ ราบ เป็ นต้น
ที่ตั้ง : ตาบลลาสินธุ์ อาเภอศรีนครินทร์
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ของฝากจังหวัดตรัง
หมูย่างเมืองตรัง
“หมูย่างเมืองตรัง” ที่เป็ นของขึน้ ชื่อของจังหวัดนี ้ มีให้เลือกชิมหลากหลายร้าน เช่น ที่รา้ น
“หมูย่างบ้านนา้ พราย” (หมูย่างโกรงค์) ถ.เพชรเกษม ต.ปากคม อ.ห้วยยอด ที่ตัวเนือ้ หมูมีความความกรอบ
นอกนุ่มใน ให้รสหวานนา ถ้าจะกินให้อร่อยต้องกินพร้อมกันทัง้ สามชั้น คือ หนัง มัน เนือ้ โดยไม่ตอ้ งกินคู่
กับนา้ จิม้

เค้กเมืองตรัง
เค้กเมืองตรังถูกพัฒนามาจาก ขนมไข่ ของคนจีนไหหลาที่อพยพมาในอดีตไว้รบั ประทาน
คู่กบั ชา กาแฟในตอนเช้า ๆ แต่เพราะเวลาที่เดินไปข้างหน้าและผลักดันให้วิถีชีวิตดัง้ เดิมเดินตามไป
ด้วยนัน้ ย่อมทาให้เกิดการปรับเปลี่ยน จากขนมไข่ที่เอาไว้กินกับกาแฟ ถูกพัฒนาให้เป็ นขนมเค้กเมือง
ตรัง จนทาให้กลายเป็ นขนมเค้กคู่บ้านคู่เมือง
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ขนมเปี๊ ยะซอย 9
ขนมเปี๊ ยะซอย 9 เป็ นขนมเปี๊ ยะสูตรหอมนุ่ม แป้งบางกรอบ มีหลากหลายไส้ให้เลือ กชิม
เช่น ไส้เผือกหอม ไข่เค็ม ไส้ทเุ รียน ที่ตงั้ ซอยห้วยยอด 9 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง

ผ้าทอนาหมื่นศรี
ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็ นผ้าพืน้ เมือ งของจัง หวัด ตรัง จัดตั้งโดยกลุ่มสตรีทอผ้า นาหมื่ น ศรี
เพื่อสืบสานการทอผ้าพืน้ เมืองไม่ให้สญ
ู หายไปผ้าทอแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของผืนผ้าได้ 3 ชนิด
ได้แก่ผา้ พืน้ ผ้าตาและผ้ายกดอก ลวดลายเฉพาะของผ้าทอนาหมื่นศรี อาทิ ลายลูกแก้ว ลายลูกแก้ว
ชิงดวง ลายราชวัตร ลายดอกจัน ลายดอกพิกุล ปั จจุบนั มีลายยอดนิยมทอเพิ่มอีกกว่า 30 ลาย มีการ
ดัดแปลงนาผ้าทอมาประยุกต์เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายเป็ นของที่ระลึก เช่นหมวก เสือ้ กระเป๋ า เป็ นต้น
ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 8 ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง

36

การจัดการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
1. ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Product)
ผลิตภัณฑ์ของกะช่องฮิลล์ เต้นท์รีสอร์ท เป็ นการให้บริการด้านที่พกั ห้องประชุม และ
ห้องอาหาร
1.1 ด้านที่พกั
กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท มีบริการห้องพักแบบห้องนอนเดี่ยวในบรรยากาศแบบ
เต็นท์ที่มีการตกแต่งแบบนักสารวจผจญภัยในพืน้ ป่ าหรือห้องพักแคมป์ ปิ ้งแบบค่ายลูกเสือในวัยเด็ก
มีทงั้ หมด 22 หลัง 4 รูปแบบ
1.1.1 Explorer Tent เต็นท์นกั สารวจสไตล์บูทีคซาฟารีเต็นท์ เป็ นห้องพักเต็นท์
สุดหรู ที่มาพร้อมกับสิ่งอานวยความสะดวกจัดเต็มไม่แพ้รีสอร์ท 5 ดาว ไม่ว่าจะเป็ นแอร์, ทีวี, ตูเ้ ย็น,
มินิบาร์ ฯลฯ พร้อมห้องนา้ ในตัวสะดวกสบายจุดเด่น คือ สามารถนอนชมวิวภูเขาได้จ ากบนเตียง
นอน พร้อมยังมีเซ็ทอาหารค่าเป็ นเมนู Chef Selected ให้ถึง 3 คอร์ส ราคารวมอยู่ในที่พัก ห้องนา้
หรู หรา ทัง้ สุขภัณฑ์ทันสมัย มีทงั้ อ่างล้างหน้า ฝั กบัวเรนชาวเวอร์และระบบเครื่องทานา้ อุ่นครบครัน
ด้านนอกมีอ่างอาบนา้ ไม้ให้นอนแช่นา้ ที่ระเบียงชมวิวเขาภูเขา
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1.1.2 Deluxe Tent จุดเด่นคือระเบียงเทอเรซกว้างๆ ด้านหน้าเต็นท์ให้น่งั เล่นชมวิว
ภายในเต็นท์มีพืน้ ที่กะทัดรัดมากกว่า แต่ก็จัดว่าสะดวกสบายไม่แพ้เต็นท์แบบแรก มีทั้งแอร์ , ทีวี,
ตูเ้ ย็น, มินิบาร์,ไดร์เป่ าผม ฯลฯ พร้อมห้องนา้ ในตัวที่มีเครื่องทานา้ อุ่นสะดวกสบาย

1.1.3 มาร์คี เต็นท์ พักกันเป็ นกลุ่มใหญ่ เต็นท์รอบกองไฟที่เหมาะกับหมู่คณะ พัก
ได้สงู สุด 70-80 คน
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1.1.4 Green Front Family Villa บ้ า นพั ก เป็ นหลั ง แบบ Family ที่ มี ค วามเป็ น
ส่วนตัว สามารถพักได้ 4 คน ภายในตกแต่งอย่างอบอุ่น ด้วยการใช้วสั ดุอย่างไม้ตัดกับพืน้ ปูนเปลือย
สไตล์ลอฟท์ สามารถมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีได้จากห้องนอน

1.2 ด้านห้องอาหาร
กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท เปิ ดบริการอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศสุดร่มรื่น
ท่ามกลางธรรมชาติ เปิ ดบริการสารับอาหารอย่างไทยต้นตารับและอาหารรสชาติพนื ้ บ้านทางภาคใต้
รวมถึงบริการอาหารสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานอาหารแบบพืน้ บ้านและตะวันตกเข้ากันอย่างลงตัว
ทัง้ นีร้ ีสอร์ทได้หาซือ้ วัตถุดิบที่ใช้มากจากท้องถิ่นชาวบ้านจากบริเวณนั่นและเป็ นวัตถุดิบที่ออกตาม
ฤดูกาลมาประกอบเป็ นจานที่พิเศษ รวมทัง้ ในแต่ละปี กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ทจะมีการจัดเทศกาล
ส ารับ อาหารรับ เสด็ จ โดยเปิ ด ให้ผู้ที่ ส นใจจองเพื่ อ เข้า ร่ว มเทศกลางดัง กล่ า ว ห้อ งอาหารเปิ ด
ให้บริการตัง้ แต่เวลา 07.30 น. - 21.00 น. ( ทุกวัน )
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1.3 ด้านห้องประชุม
กะช่องฮิลล์ เต็นท์ รีสอร์ท เปิ ดบริการห้องประชุมสาหรับการประชุม รวมทัง้ ใช้ใน
การรับจัดงานแต่งงาน
2. ด้านราคา (Price)
กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท มีการกาหนดราคาโดยใช้กลยุทธ์ในการตัง้ ราคาระดับปานกลาง
ค่อนไปทางสูงและมีหลายราคาให้เลือกสรร เพื่อให้ลกู ค้าสามารถจ่ายค่าที่พกั ได้ในราคาที่พอเหมาะ
และเน้นคุณภาพของการให้บริการอย่างสูงสุด เริ่มต้นตัง้ แต่ 1,600 บาท จนไปถึง 18,000 ต่อคืน
ตลอดทัง้ ปี

มาร์คี เต็นท์ 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. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
3.1 มี Web site หรือ social media เช่น Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
3.2 สร้าง channel กะช่องฮิลล์ บน YouTube เพื่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์กับ
กลุ่มลูกค้า
3.3 ONLINE WEBSITE มุ่งเน้นการจัดจาหน่ายตามสื่อออนไลน์และในช่องทางอื่นๆ
เช่น agoda.com Booking.com KLOOK เพื่อโฆษณาโปรโมชั่นต่างๆของโรงแรม
3.4 BACKDOOR SELLING ช่องทางการเจรจาผ่านบริษัททัวร์ เอเยนต์ในต่างประเทศ
3.5 การออกงานท่องเที่ยวต่าง ๆ
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาด เช่น การให้ ดารา หรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในการรีวิวห้องพัก โดยโปรโมชั่นซือ้ 1 แถม 1 ยูทูปเบอร์หรือบุคคลที่มีผู้ติด ตาม
แพคกิ ้ง ทัว ร์ โดยมี กิ จ กรรมภายในโครงการ ส่ ว นลดร่ว มกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอื่ น การรี วิ ว ของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลสูงมากก่อนธุรกิจ
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5. ด้านบุคลากร (People)
บุคคลากรต้องมีใจรักทางด้านงาน บริการ มีความเชี่ยวชาญและคล่องแคล่ว โดยผ่าน
การคัดกรอง พร้อมทดสอบพร้อมปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กาหนดไว้ Chain มาจาก
โรงแรมใหญ่ๆที่ได้มาตรฐาน บริการด้วยรอยยิม้ ดั่งสโลแกนที่ชาวต่างชาติประทับใจ
มีการฝึ กอบรมพัฒนาความรู ข้ องพนักงาน ทางด้านการให้บริการกับลูกค้า ทั้งการ
อัพ เดทข่ า วสารข้อมูล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ธุ รกิ จ โรงแรมและที่ พัก การน าข้อ ร้อ งเรีย นของลูกค้ามา
ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวการแก้ปัญหาเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการให้บริการในครั้งต่อไป รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานของพนักงานแต่ละคนให้พนักงานคนอื่นได้รบั รู ้

รอยยิม้ สยาม
6. ด้านกระบวนการในการให้บริการ (Process)
ร่วมมือและจับมือกับ Partner ต่างๆ ทัง้ ชุมชน ร้านค้าและองค์กรเอกชนต่างๆ อาทิเช่น
สนับสนุนการบริโภควัตถุดิบจากชุมชนเพื่อให้ชุมชน โครงการการพักผ่อนโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นกะช่องฮิลส์ เต๊นท์ รีสอร์ท นา้ ตก
กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท มีความตัง้ ใจและปณิธานที่จะคืนประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะ
เป็ นการสร้างอาชีพ สร้างงาน ให้ความรู แ้ ก่คนในพืน้ ที่ และสนับสนุนสินค้าในท้องถิ่น นอกจากนีผ้ ล
ประกอบการบางส่วนจะเป็ นงบประมาณไว้สาหรับสนั บสนุน และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ทางธรรมชาติและสังคมต่างๆ
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7. ด้านกายภาพ (Physical EvidencePresentation)
โครงการเน้นการออกแบบที่หรูหราและมีระดับ ด้วยแนวความคิดของ Contemporary
Modern Culture การผสมผสานกันระหว่างไทยดัง้ เดิมและความศรีวิไลซ์ในสมัยปัจจุบนั เพื่อให้ผอู้ ยู่
สามารถซึมซับความเป็ นไทยได้อย่างแน่แท้ ผสมผสานกับธรรมชาติ ป่ าไม้ ร่วมรื่นไปด้วยแมกไม้และ
พืน้ ที่สีเขียวที่ช่วยสร้างบรรยากาศอันน่าอบอุ่นให้โครงการ

Facilities Concept

Building Concept
3.2 ทรัพยากรด้านอื่น ๆ ของธุรกิจ ประกอบด้วย การผลิต การเงิน ทรัพยากรมนุษ ย์
ภาพลักษณ์และที่ตงั้ ของบริษัท
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปั จจัยเชิงกลยุทธ์ หรือปั จจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กร ไม่ว่า
จะเป็ นด้านบวกหรือด้านลบ โดยจะแบ่งเป็ นปั จ จัยจากสภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกของ
องค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็ นการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่องค์กรสามารถควบคุมได้
และสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ด้านคือ
จุดแข็ง (Strengths) คือความสามารถขององค์กรที่ทาได้ดีและมีความโดดเด่น ซึ่งองค์กร
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการดาเนินงานภายในองค์กรที่ทา
ได้ดีกว่าคู่แข่ง
จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ความสามารถในการดาเนินงานที่เป็ นจุดอ่อ นและก่อ ให้เกิด
ปั ญหาภายในองค์กร และไม่สามรถนามาใช้ในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง
การดาเนินงานภายในองค์กรที่ทาได้ไม่ดี หรือทาได้ดีนอ้ ยกว่าคู่แข่ง
โอกาส (Opportunities) คื อ ปั จ จั ย และสถานการณ์ภ ายนอกที่ เ อื ้อ อ านวยให้ก าร
ดาเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ หรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นประโยชน์ห รือ
โอกาสต่อการดาเนินการขององค์กร
อุปสรรค (Threats) คือ ปั จจัยและสภาวการณ์ภายนอกที่ขัดขวางหรือเป็ นภัยคุกคามต่อ
การดาเนินงานขององค์กรในการที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ หรือเป็ นปัญหาต่อองค์กร

การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทาเลที่มีความสวยงาม รอบล้อมด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติ บรรยากาศส่วนตัว
2. สถานที่ประกอบการเป็ นพืน้ ที่ของเจ้าของ ทาให้ไม่ตอ้ งหาทาเลที่ตงั้ ใหม่และ
ไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนซือ้ ที่ดิน
3. การออกแบบอาคารและภายในห้องพัก มีบรรยากาศเป็ นกันเอง ให้ความรูส้ ึกเสมือน
อยู่บา้ นกับผูเ้ ข้าพัก พร้อมบริการที่อบอุ่น
4. Single Owner มีเจ้าของเพียงรายเดียว ทาให้มีอานาจเด็ดขาคสามารถบริหารจัดการ
ง่ายและตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าการร่วมทุนจากบุคคลภายนอก
5. ห้องพักขนาดใหญ่ มีอตั ราราคาที่พกั ไม่แพง มีคณ
ุ ภาพห้องพักที่ดี และมีมาตรฐานการ
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บริการ เมื่อเทียบกับที่พักประเภทรีสอร์ทที่อยู่ใ กล้เคียง ให้ความคุม้ ค่าเมื่อเทียบกับราคาต่อตาราง
เมตรในพืน้ ที่เดียวกัน
6. มีการออกแบบเครื่องแบบพนักงานให้เหมาะกับลักษณะโรงแรม เพื่อให้พนักงานรูส้ ึกมี
ความเป็ นหนึ่งเดียวที่ตอ้ งการสร้างภาพลักษณ์อนั ดีให้กบั โรงแรม
7. มีกิจกรรมในรีสอร์ทให้ลกู ค้าสามารถเลือกสถานที่ได้ตามความต้องการ
8. การเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand
Safety & Health Administration (SHA) สร้า งความเชื่ อ มั่น และมั่ น ใจให้กั บ ผู้ที่ ม าใช้สิ น ค้า และ
บริการ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การเดินทางเข้าจังหวัดตรังไม่สะดวกเช่นจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันอื่น ๆ เช่น กระบี่ ภูเก็ต
ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวต่างประเทศมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังน้อย
2. พนักงานขาดประสบการณ์งานบริการ เนื่องจากไม่ได้รบั บุคลากรจากผูจ้ บวิชาชีพการ
โรงแรมโดยตรง
3. มีพนักงานให้บริการน้อยเนื่องจากเป็ นธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก อาจไม่เพียงพอต่อการ
บริการในกรณีที่มีผเู้ ข้าพักเต็มจานวนห้อง
โอกาส (Opportunities)
1. การท่องเที่ยวแบบ Staycation กาลังเป็ นที่นิยม ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาพักเป็ นระยะ
เวลานาน
2. การท่ อ งเที่ ย วแบบ Camping เพิ่ ม ขึ น้ โดยจะเน้น เรื่ อ งความปลอดภัย เป็ น หลัก ซึ่ง
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท มีขนาดเล็ก ดูแลกันเหมือนครอบครัว ทั่วถึงทุกห้อง จึงเป็ นโอกาสดีในการรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้
3. ผูบ้ ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยประกอบการตัดสินใจในการบริโภค และเลือกพิจารณารู ปแบบที่พักตามรสนิยมของผูบ้ ริโ ภค
มากขึน้ การมีเอกลักษณ์การออกแบบห้องพักที่ชดั เจน ประกอบกับการทาการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
จะช่วยเพิ่มโอกาสการดาเนินธุรกิจให้เป็ นที่รูจ้ กั มากยิ่งขึน้
4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึน้ ทาให้ภาพรวมธุรกิจที่
พักได้รบั อานิสงค์
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อุปสรรค (Threats)
1. ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการบริโภคมาก ทาให้เกิดต้นทุนการเปลี่ยนแปลง (Switching
Cost) ต่า และความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับต่าเช่นกัน (Brand Loyalty)
2. สถานการณ์ระบาดโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้กระทบต่อสภาพทางการเงินลูกค้า
อาจกระทบต่อการท่องเที่ยว และการใช้จ่าย
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็ นการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่องค์กรไม่สามารถควบคุม
ได้โดยตรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มภายนอก ประกอบด้วย การวิเคราะห์
PESTE Anzlysis การวิเคราะห์ Five Forces Model

การวิเคราะห์ PESTE
การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ด้วย PESTE Anzlysis เป็ นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ทั้ง ด้า นที่ เ ป็ น โอกาสและภัย คุกคาม เพื่ อ ใช้ป ระกอบในการจัด วางกลยุท ธ์ในการ
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น แรงบี บ คั้น จากภายนอก ปั จ จจัย ต่ า ง ๆ ที่ ต้อ งวิ เ คราะห์
ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านการเมือง และนโยบายของรัฐ (Political)
องค์ก รธุ ร กิ จ ต้อ งติ ด ตามการด าเนิ น งานทางการเมื อ งเพื่ อ น ามาประกอบการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ เช่น เสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของประเทศ และนโยบายของรัฐที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว
หากจะกล่าวถึง พ.ศ. 2565 นับว่าเป็ นปี ที่ประเทศไทย จาเป็ นต้องเดินหน้าในการ
เปิ ดประเทศอีกครั้ง หลังจากที่อุตสาหกรรมการท่อ งเที่ยวที่ผ่านมา 2 ปี ทรุ ดอย่างเฉี ยบพลันด้วย
สถานการณ์ของโรคระบาด โคโรน่าไวรัส 2019 ที่ทาให้เศรษฐกิจของทั่วโลกดิ่งลงจุดต่าสุดในรอบ
หลายปี รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย ซึ่งปี นีร้ ฐั บาลต้องเร่งเดินหน้าทุกวิถีทางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งใน
และนอกกลับมาให้ได้เร็วที่สุด ล่าสุดได้มีการนา “ Test & Go (T&G) รีเทิรน์ ” อีกครั้ง ซึ่งจะต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการเดินเข้าราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด
รัฐบาลเดินหน้าเปิ ดประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ โดยวางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับสาธารณสุข การดาเนินทุกกิจการกิจกรรมให้ยึดมาตรการควบคุมด้านสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด และรัดกุม สร้างความมั่นใจให้กบั นักท่องเที่ยวและภาคการท่องเที่ยวของไทย วางรากฐาน
ไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมแผนสาหรับพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย โดย
วาง ไทม์ไ ลน์ใ นการปรับ ยุ ท ธศาสตร์ไ ปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ เ น้น คุ ณ ภาพและความยั่ ง ยื น หรื อ
high-value & sustainable tourism ภายใต้แผน 3R ประกอบด้วย 1.Reopen (Q3 ปี 2564) ซึ่งเป็ น
ช่ ว งทดลองเปิ ด ภายใต้น โยบาย Phuket Sandbox 2.Recover (Q4-ปี 2565) เป็ น ช่ ว งการเปิ ด
ประเทศเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และ 3.Resilient (ปี 2566-2570) เป็ นช่ว งการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน โดยทิศทางการขับเคลื่อนสาหรับปี 2565 จะ
คงความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยเร่งให้อตุ สาหกรรมท่องเที่ยวไทยฟื ้ นตัว
เร็ ว และเติ บ โตได้อ ย่ า งเข้ม แข็ ง และเป็ น เซ็ ก เตอร์ส าคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทยและก้า วสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยมีทิศทางการส่งเสริม
ดังนี ้ สาหรับตลาดต่างประเทศนั้น ททท.จะมุ่งส่งเสริมกับกลุ่มเป้าหมายคุณภาพ เน้นทาการตลาด
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และรักษาความสัมพันธ์กับ นักท่องเที่ยวและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาหรับโปรดักต์และบริการที่จะขายนัน้ จะเน้นใน 3 รายการ ได้แก่
1. Nature to keep การท่อ งเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่เป็ นการปกป้อ งและการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
2. food to explore การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
3. Thainess to discover การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นอกจากนี ้ยัง มี แ ผนเดิ น หน้า สู่ Next Generation of Thai Tourism ที่ จ ะมุ่ง การเปลี่ ย นแปลงทาง
ดิจิทลั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืน โดยเน้นใน 3 เรื่อง คือ
1. Digital Industry สนั บ สนุ น การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ไปปรับ ใช้ใ นการเปลี่ ย น
รูปแบบการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. Digital Investment ให้ความสาคัญกับการลงทุนในการพลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลของ
ภาคธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
3. Digital Innovation ร่วมพัฒนานวัตกรรมบนพืน้ ฐานของเทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึง
การผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ น Crypto-positive Industry และใช้ประโยชน์จ ากโทเคน
อีโคโนมี
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics)
ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็ นเครื่อ งบ่งชีใ้ หเห็นปริมาณการจัดสรรและการใช้
ทรัพยากร มีแรงผลักดันที่สาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจจะ
ครอบคลุมหลายประเทศ เช่น รายได้ประชาชาติ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ อัตราการจ้างงาน ซึ่ง
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ผูบ้ ริหารธุรกิจต้องสามารถนาข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อก่อให้เกิดโอกาสสูงสุดและ
ลดอุปสรรคในการดาเนินงานขององค์กร
จากสถานการณ์ข องโรคระบาด โคโรน่ า ไวรัส 2019 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพรวม
เศรษฐกิจของจังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรังมีรายได้หลักมาจาก 2 ทาง คือ ภาคการท่องเที่ยวและ
ภาคการเกษตร ซึ่งภาคการท่องเที่ยวได้มีการหารือเรื่องทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด -19
ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
จังหวัดตรัง รวมทัง้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานตรัง ที่ตอ้ งเตรียมการกระตุน้ เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวหลัง โควิด-19 สงบลง ทัง้ นี ้ ททท.สานักงานตรัง ได้เตรียมการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆในจังหวัดตรัง ซึ่งการท่องเที่ยวในยุคโควิด -19 ที่ยังรอวัคซีน จะยังคงเป็ นการท่อ งเที่ยวใน
รูปแบบ “ไทยเที่ยวไทย” ดังนัน้ จังหวัดตรัง ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทัง้ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว บริษัททัวร์ รถเช่า ร้านอาหาร ให้เร่งดาเนินการผ่าน
การรับรองมาตรฐาน SHA ที่เป็ นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว
ปั จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม คมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร (Social)
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมี
ความแตกต่างกัน ทาให้องค์กรธุรกิจ ต้อ งทาการวิเ คราะห์สภาพแวดล้อ มทางสัง คม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิต
อายุเฉลี่ยของประชากร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทัง้ ในด้านความต้องการ คุณภาพ และ
คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึน้ อย่างต่อ เนื่อ งและรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ
เช่ น โรงแรม ที่ ต้อ งพยายามตอบสนองความต้อ งการและให้ค วามส าคั ญ ต่ อ ความพึ ง พอใจ
(Satisfaction) ของผูบ้ ริการเป็ นสาคัญ เนื่องจากผูบ้ ริโภคสมัยใหม่มีสานึกในสิทธิส่วนตัว การรับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร ทางเลือก และอานาจการต่อรองมากกว่าในอดีต ซึ่งผูบ้ ริหารจะต้องพิจารณาปัจจัย
เหล่านี ้ เพื่อประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมและใช้ประกอบในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ ได้
อย่างเหมาะสม
ปั จจัยคมนาคมขนส่ง การคมนาคมทางบกของจังหวัดตรังมีรายละเอียด
ดังนี้
- การเดินทางด้วยรถไฟ การเดินทางโดยรถไฟ มีรถเร็วออกจากสถานีกรุงเทพฯ ถึง
สถานีตรังทุกวัน วันละ 2 เที่ยว โดยออกจากกรุ งเทพฯ เวลา 17.05 น. และ18.30 น. ถึงตรังเวลา
08.30 น. และ 10.15 น. ตามลาดับ
- การเดินทางด้วยรถยนต์ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็ น
ถนนสายหลักในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนัน้ ยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอาเภอต่างๆ

51

และจังหวัดใกล้เคียง สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวก โดยมีสายทางทัง้ หมด 75 สายทาง ผ่าน
จังหวัดชุมพร แยกเข้าจังหวัดระนองระนอง พังงา กระบี่ และตรัง
- การเดินทางด้วยเครื่องบิน มีเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมือง ถึงสนามบิน
นานาชาติตรัง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 75 นาที สายการบินที่เปิ ดให้บริการ สายการบินนกแอร์ สาย
การบินไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเซีย
ปั จจัยด้านเทคโนโลยี (Technological)
พัฒนาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ทัง้ ในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันของ
ธุรกิจ ธุรกิจ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท กับการนาเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในปั จ จุบันมาใช้
ประโยชน์ ดังนี ้
4.1 Cloud / บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต (SaaS) ปั จ จุบันธุรกิจ ที่พัก โรงแรม
รีสอร์ท และธุรกิจบริการหัน มาใช้เ ทคโนโลยี Cloud และ Saas เพิ่มขึน้ เนื่อ งจากช่วยลดต้น ทุน
ค่าดูแล บารุ งรักษาเว็บไซต์ ไม่ต้องเสียเงินจ้า งพนัก งาน ไม่ต้อ งปวดหัวกับปั ญหาด้า นไอที ข อง
เว็บไซต์ ทาให้มีเวลาให้กับ งานบริการลูกค้า มากขึน้ นอกจากนี ้ ความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลด
ระบบให้ตรงกับ ความต้องการ สามารถอัพเกรดเป็ นเวอร์ช่นั ใหม่ให้อตั โนมัติ โดยปราศจากค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทันทีที่มีการออกเวอร์ช่ นั ใหม่ ระบบจะทาการอัพเกรดให้อย่างอัตโนมัติ เทคโนโลยีดังกล่าวนี ้
ไม่ใช่แฟชั่นที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เป็ นเทรนด์ที่กาลังมีบทบาทเพิ่มขึน้ เพื่อก้าวสู่อีกยุคหนึ่งของ
ธุรกิจ โรงแรมที่ง่ายและสะดวกสบายขึน้ ที่กะช่องฮิลล์ รีสอร์ทจะต้องทาการศึกษาและพัฒ นาอยู่
เสมอ
4.2 อุปกรณ์เคลื่อนที่ กะช่อ งฮิลล์ รีสอร์ท มีเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อ การสื่อ สารผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถอานวยความสะดวกในขั้นตอนเช็คอิน
เพิ่มประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้แก่ลูกค้า ไม่ตอ้ งเสียเวลาเช็คอินที่เคาน์เตอร์แบบเดิม ทัง้ ยังช่วย
โรงแรมในการลดจานวนพนักงานหน้าเคาน์เตอร์อีกด้วย
4.3 โซเชียลมีเดีย กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท ถูกรีวิวโดยลูกค้าในหลายๆ สื่อโซเชียลแถวหน้า
เช่น Facebook , Instagram ,Twitter ฯลฯ และยังมีเพจแนะนาอีกหลายเพจ เช่น Wongnai ซึ่งทา
ให้มีผลอย่างมากต่อผูท้ ี่มองหาสถานที่ พักผ่อน กิน เที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งจะทาให้
ธุรกิจของคุณถูกบอกต่อได้ทงั้ ในทางที่ดีและไม่ดี
4.4 ระบบที่สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล สิ่งที่จะทาให้ลกู ค้าคาดหวังที่จะทาให้ได้รบั
ประสบการณ์เฉพาะบุคคลจากผู้ให้บริการที่พัก ที่ไม่ใช่แค่การจาหน้าได้ เรียกชื่อ ถูก แต่อ าจเป็ น
ระบบแสดงข้อความต้อนรับลูกค้าผ่านหน้าจอโทรทัศน์ หรือบริการพิเศษอื่น ๆ เช่น อาหารจานพิเศษ
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การประดับดอกไม้ภายในห้องพัก การมอบเค้กวันเกิด เป็ นต้น การมีระบบเก็บข้อ มูลลูกค้าทาให้
ทราบว่าลูกค้าคนนีเ้ คยมาใช้บริการแล้ว อาจจัดบริการพิเศษแก่ลกู ค้าที่กลับมาใช้บริการซา้ เพื่อตอก
ยา้ ให้เกิดความประทับใจและนึกถึงคุณทุกครัง้ ที่ตอ้ งการมาพักผ่อน รวมถึงสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งคือ
การบอกต่อ แนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)
จากกระแสสัง คมโลกที่ ใ ห้ค วามส าคัญเรื่ อ งการอนุรัก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มการไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้การดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมและที่พักได้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
ท่อ งเที่ยวเป็ นแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การอยู่ร่วมกันของคนและสัตว์และการไม่บุกรุ กหรือ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

การวิเคราะห์ Five Forces Model
Five Forces Model เป็ นแนวคิ ด ของไมเคิ ล อี . พอร์ เ ตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน หรือ เพื่อ วิเคราะห์ว่าธุรกิจนั้น
น่าสนใจเพียงใด ควรดาเนินการต่อหรือไม่ โดยมีปัจ จัยที่เป็ นแรงบีบคั้นสาคัญที่จะต้อ งวิเคราะห์
5 ประการ ว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านัน้ เป็ นโอกาสหรือมีอปุ สรรคต่อองค์กร
2.2.1 อานาจการต่อรองของคู่คา้ (Bargaining Power of Suppliers) (+) (-)
จากลักษณะธุรกิจของรีสอร์ท ที่มีธุรกิจหลักคือการให้บริการด้านที่พัก ซึ่งรายได้
ที่ได้จะเป็ นรายได้จากค่าห้องพักซึ่งถือเป็ นรายได้หลัก และรายได้จากการบริการอาหารและเครื่องดืม่
รายได้จากจัดเวิรค์ ช็อปเพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตพืน้ บ้าน รายได้จากการนาเที่ยวจึงถือเป็ น
รายได้รอง ดังนัน้ การพิจารณาอานาจต่อรองของซัพพลายเออร์ จึงสามารถแบ่งได้เป็ น
ด้านแรงงาน มีอานาจการต่อรองที่สงู เนื่องจากการกระจายตัวของธุรกิจ
และอุตสาหกรรมยังไม่ท่วั ถึงทัง้ ประเทศไทย จึงทาให้จากการย้ายถิ่นของแรงงานต่างจังหวัดที่เข้าไป
ทางานในกรุ งเทพฯ เป็ นจานวนมาก เป็ นผลมาจากอัตราการขยายตัวของการจ้างงานในเมืองหลวง
สูงกว่าในต่างจังหวัดมาก ซึ่งทาให้แรงงานที่มีอ ยู่ในต่างจังหวัดส่ว นใหญ่เป็ น แรงงานที่ ขาดการ
เตรี ย มพร้อ มด้านทัก ษะแรงงาน ส่ ง ผลท าให้เ กิ ด ภาวการณ์ข าดแคลนแรงงานที่ มีคุณ ภาพและ
ประสบการณ์ ทาให้เกิดอานาจในการต่อรองของแรงงานคุณภาพสูง
ด้านต้นทุนวัตถุดิบของอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) มีอานาจการต่อรองที่ต่า
เนื่องจากการเกิดภาวะสินค้าการเกษตรล้นตลาด ทาให้เกิดการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
อาหาร อีกทัง้ วัตถุดิบที่จาหน่ายมีความแตกต่างกันไม่มากนัก และต้องปรับราคาให้เป็ นไปตามราคา
กลางมาตรฐานของตลาด ส่งผลให้อานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์กบั ธุรกิจรีสอร์ทลดลง
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) มีอานาจในการต่อรองที่สงู
แม้ว่าจะจานวนผู้ขายที่มีอยู่ในตลาดเป็ นจานวนมาก และสินค้ามีความแตกต่า งกันไม่มาก แต่
อย่างไรก็ตามราคาของสินค้านั้นขึน้ อยู่กับปริมาณการสั่งสินค้าเป็ นหลัก และเนื่องจากธุรกิจรีสอร์ท
เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก (จานวนห้องน้อยกว่า 20 ห้อง) ทาให้ปริมาณการใช้สินค้าในแต่ละรอบไม่สงู มาก
อานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์จึงมีค่อนข้างสูงต่อธุรกิจรีสอร์ท
2.2.2 อานาจการต่อรองของผูใ้ ช้บริการ (Bargaining Power of Customers) (-)
มีอานาจในการต่อรองสูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนมากมักมีการวางแผนการ
เดินทางและมักจองที่พักล่วงหน้า ทาให้มีการศึ กษาข้อมูลที่พักผ่านเว็บไซต์ของผูใ้ ห้บริการการจอง
ห้อ งพัก (OTA) เช่น Traveloka, Booking, Expedia และ Agoda เป็ นต้น รวมถึงจากบทความรีวิว
ต่างๆในอินเตอร์เน็ต ทาให้กลุ่มนักท่องเที่ยวมีอานาจการต่อรองสูงกับธุรกิจรีสอร์ท แต่อย่างไรก็ตาม
ระดับอานาจในการต่อรองยังขึน้ อยู่กับช่วงเวลาในการท่องเที่ยว โดยหากเป็ นช่วง High Season
อานาจการต่อของนักท่องเที่ยวจะต่าลงกว่าช่วง Low Season เนื่องจากตลาดมีความต้องการที่พกั
สูง และปริมาณที่พกั ยังไม่เพียงพอรองรับปริมาณความต้องการของนักท่องเที่ยว
2.2.3 การแข่ ง ขัน ระหว่ า งคู่แ ข่ ง ในอุต สาหกรรมเดี ย วกัน (Rivalry among Current
Competitors) (-)
ธุรกิจรีสอร์ทในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง การตลาดออนไลน์ที่สามารถ
ท าได้ง่ า ยโดยใช้ ง บประมาณที่ ไ ม่ สู ง ท าให้ ผู้ป ระกอบการทุ ก รายแข่ ง ขั น กั น อย่ า งดุ เ ดื อ ด มี
ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและ
เพื่อ การรักษาระดับกาไรของกิจการ โดยสิ่งที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดคือ การตัดราคาห้องพัก (Price
war) ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดคือราคาในช่วงวันธรรมดาเพื่อ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ในขณะที่บางรีสอร์ท
แข่งขันด้วยการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ ใน
อุต สาหกรรม (competitive advantages) รี ส อร์ท ที่ มี ข นาดใหญ่ จ ะมีค วามได้เ ปรีย บกว่าโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเรื่อง Economy of scale ทาให้มีตน้ ทุนต่อห้องถูกกว่ารีสอร์ทขนาดเล็ก
ส่งผลให้ สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนกว่า ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออุตสาหกรรม
แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี จ ากการสนับ สนุน การท่ อ งเที่ ย วของภาครัฐ และการพัฒ นาระบบคมนาคมเป็ น
สัญญาณที่ดี ที่จะช่วยทาให้อตั ราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่พกั ในจังหวัดตรังเติบโตขึน้ ซึ่งจะช่วย
ลดระดับการแข่งขันลงได้
2.2.4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) (-)
ด้ว ยลั ก ษณะของตั ว ธุ ร กิ จ รี ส อร์ท เป็ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ พั ก ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการ
ให้บริการหลักที่คล้ายคลึงกับ โรงแรมและโฮมสเตย์ แต่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง
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หากมองปั จจัยในเรื่องระดับ ราคาห้อ งพัก การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Airbnb ซึ่งเป็ นการ
ให้บริการห้องพัก ในระดับ ราคาต่ าถึ งปานกลาง จากผลวิจัยของ SCB EIC (2559) กล่าวว่าการ
เติบโตดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจที่พักโดยเฉพาะธุรกิจระดับกลางถึงล่าง การเติบโต
ของห้องพัก Airbnb กว่าร้อยละ 150 ต่อปี ตัง้ แต่เปิ ดให้บริการในปี 2010 นั้นเป็ นที่จับตามองของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่พักจากทั่วโลก จึงมองว่าภัยคุกคามจาก Airbnb จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
อุตสาหกรรมรีสอร์ท
2.2.5 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrance) (-)
จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในจังหวัดตรังที่มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับรายได้ต่อหัวจากนักท่องเที่ยวก็เพิ่มสูงขึน้ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีกาลังซือ้ มากขึน้
จูงใจนักลงทุนให้มาลงทุนในธุรกิจรีสอร์ทเพิ่มมากขึ ้น รัฐ บาลเองก็ให้อ อกนโยบายสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในปั จจุบันต้นทุนค่าก่อสร้างไม่สูงมากนัก ยิ่งทาให้ธุรกิจที่พักในจังหวัด
ตรังน่าลงทุน ดังนัน้ แรงกดดันจากโอกาสผูแ้ ข่งขันรายใหม่ในธุรกิจที่พกั แรมจึงมีมากขึน้ ส่งผลลบต่อ
ธุรกิจ
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แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
กลยุทธ์ด้านการดาเนินงาน
กลยุทธ์ดา้ นการดาเนินงาน เป็ นกลยุทธ์ที่ทาให้ธุรกิจโรงแรมและที่พักสามารถดาเนินไปได้
อย่างราบรื่น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ดังนั้น
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท จึงได้วางแผนกลยุทธ์ดา้ นการดาเนินงานดังนี ้
1. การแบ่งสัดส่วนพืน้ ที่
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท ตัง้ อยู่ใกล้สวนพฤกษศาสตร์ เขาช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งแม้จะดู
โอบล้อมด้วยป่ า แต่ขับรถถนนใหญ่ทางตรงๆ จากสนามบินตรังเพียงไม่ถึง 20 นาทีเท่านั้น ซึงมี
เรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น เป็ นต้นกาเนิดของกาแฟเขาช่อง กาแฟจากตรังที่ดังไปทั่วไทย
ถึงแม้จะเป็ นการพักเต้นท์แบบแคมปิ ้ง แต่รูปแบบ Glamping ที่ผสมผสานคาว่า Glamorous +
Camping ที่แปลว่า แคมปิ ้งแบบสวยๆและหรู หรา
ห้อ งพัก ที ่ก ะช่อ งจะเป็ น รู ป แบบเต็น ท์เ กือ บทุก ห้อ ง บางห้อ งจะเป็ น รู ป แบบของ
Lodge เพิ่ม ความสะดวกสบาย สาหรับ เต็น ท์แ บบที่พ ัก จะเรีย กว่า Exclusive Explorer Tent
ตกแต่ง ออกมาได้ส วยงาม รายละเอีย ดการตกแต่ง ทาได้ด ี มีร สนิย ม รู ส้ ึก อบอุ่น หรู ห รา และ
เหมาะกับบรรยากาศเขียวชอุ่มรอบๆ
1.1 ที่พกั
รูปแบบห้องพัก โซนที่พกั จะเป็ นแบบเน้นธรรมชาติ อยู่ในภูเขา ป่ า ซึ่งไม่ค่อยมี นัก
ธุรกิจมาลงทุนกัน จึงมีไว้แข่งกับคู่แข่งอื่นได้ สาหรับห้องพักมีทงั้ หมด 22 หลัง 4 รูปแบบ
1.2 พืน้ ที่ส่วนกลาง
ห้องสัมมนา นอกเหนือออกแบบให้มาพักผ่อนสาหรับนักท่องเที่ยวแล้ว รีสอรท์ยงั มี
ห้องสัมมนาสาหรับจัดอบรม ประชุม รวมทัง้ การจัดงานแต่งงาน
2. รูปแบบและระยะเวลาการให้บริการ
2.1 การให้บริการห้องพัก
เปิ ดให้บริการทุกวัน เวลาเช็คอินเวลา 14:00 น. และ เวลาเช็คเอ้าท์ 12:00 น.
2.2 การให้บริการอาหาร
ร้า นอาหารประจ า Kachong Hills Tented Resort ออกแบบได้อ ย่ า งเก๋ ไ ก๋ ใน
สไตล์โมเดิรน์ ผสมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว มีหน้าต่างกระจกบานยาวไว้เปิ ดรับลม พร้อมมุมที่น่งั
แบบเอาท์ดอร์ให้น่ ังทานข้าวใต้ร่มไม้ใหญ่ ชมวิวภูเขา ถ้ามากันเป็ นกรุ๊ปที่นี่มีกิจ กรรม cooking
class และบริการแบบเชฟส์ เทเบิล (Chef’s Table) อาหารจะเน้นรสชาติดงั้ เดิมของพืน้ ที่ ใช้วสั ดุที่มี
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อยู่ในท้องถิ่น นอกจากนี ้ ทางร้านยังทาสารับเสด็จที่พระเจ้าแผ่นดินและเชือ้ พระวงศ์เคยเสวยเพื่อ
ย้อ นรอยว่าคนสมัยก่อนทานอะไร เมนูแนะนา อาทิ ต้มข่าแม่ลูกอ่อ นโบราณ, แกงส้มปลากะพง
ทุเรียน, ผัด 3 ฉุน, หยวกกล้วยผัดกะปิ หมูน่มุ , เมี่ยงใบกาแฟ, พิซซ่าหน้าหมูย่าง และยาปลากะพง
3. อุปกรณ์บริการ
อุปกรณ์ส่วนกลางที่มีให้บริการคือ Wifi ให้บริการครอบคลุมทั่วรีสอร์ท
เคาน์เ ตอร์เ ช็ค อิน ส าหรับ พนัก งาน 2 คน และมี อุป กรณ์เ ครื่อ งใช้ คอมพิ วเตอร์
โทรศัพท์ โซฟาสาหรับแขกนั่งพัก และเครื่องรับบัตรเครดิต
3. กระบวนการจัดซือ้ วัตถุดิบสาหรับประกอบอาหาร
การสั่งวัตถุดิบสาหรับการประกอบอาหารจะสั่งวัตถุดิบทุกอย่างจากตลาดในชุมชน ซึ่ง
เป็ นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยปริมาณวัตถุดิบสาหรับ เตรียมอาหารจะสั่งมาตาม
จานวนผูเ้ ข้าพัก
4. กระบวนการจองห้องพัก
รีสอร์ทมีการกาหนดรู ปแบบการจองทัง้ แบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยแบบออฟไลน์
จะฝากเซลล์ที่อยู่ต่างประเทศ ช่วยขายโปรดักซ์หอ้ งพัก การจองแบบ Online เป็ นการจองผ่านระบบ
Website ในเว็บไซต์เช่น Booking.com ,Agoda ซึ่งจะสามารถเลือกช่วงวันเวลาได้ เมื่อเลือกเสร็จ
จะระบุ ว่ามีหอ้ งแบบใดบ้างที่ว่างอยู่ ว่างอยู่จานวนเท่าไร เมื่อตัดสินใจจองห้องพักหลังจากชาระเงิน
เรียบร้อย รีสอร์ทจะส่งอีเมลยืนยันการจองกลับไปและมี การจองผ่านโทรศัพท์ ลูกค้าสามารถโทรมา
สอบถามและจองได้โดยตรงกับพนักงานของรีสอร์ทได้เลย
5. การทาโปรโมชั่น
รีสอร์ทให้ความสาคัญการทาการตลาด การทาโปรโมชั่นเชิญชวนดารามารีวิวโดยให้
โปรโมชั้นแบบซือ้ 1แถม 1 และรีวิวผ่าน youtuber ซึ่งการทาธุรกิจใหม่ในปั จ จุบันนั้นหากการทา
การตลาดแบบเก่า ไม่ใช้โซเซียลมีเดียจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้
6. กระบวนการชาระเงิน
6.1 การชาระผ่านช่องทาง OTAการชาระช่องทางนีม้ ีทงั้ รูปแบบใช้บตั รเครดิตชาระ
จ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 หรือพิมพ์ใบจองเพื่อจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์รีสอร์ท
6.2 การชาระผ่านการจองในเว็บไซต์ หลังจากที่ลกู ค้าทาการจองในเว็บไซต์แล้ว ลูกค้า
ชาระค่าห้องด้วยบัตรเครดิต หรือหักผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า โดยรีสอร์ทจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อ
ชาระเงินเรียบร้อย
6.3 การชาระผ่านการจองทางโทรศัพท์ ลูกค้าที่โทรจองห้องผ่านการโทรศัพท์สามารถ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของรีสอร์ท โดยส่งสลิปยืนยันการโอน หรือ ใช้บัตรเครดิตชาระ จากนั้น
พนักงานทาการตรวจสอบและส่งอีเมลยืนยันกลับไปที่ผโู้ อน
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กลยุทธ์ด้านลักษณะแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
กะช่ อ งฮิ ล ล์ รี ส อร์ท มี ก ลุ่ม เป้ า หมายระดับ B+ ขึ น้ ไป ภาพลัก ษณ์ข องโรงแรม จึ ง มี
ความสาคัญมาก และต้องเป็ นไปในทางเดียวกันตลอดทั้งตัว รีสอร์ท เพื่อ ตอกยา้ ภาพลักษณ์ใ ห้
รีสอร์ทมีความแข็งแกร่งและผูบ้ ริโภคไม่สบั สนความเป็ นตัวตนของ กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท
รูปแบบการจัดการ
การออกแบบ กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท ใช้ความเป็ น Brand Essence เป็ นหลักในการออกแบบ
โดยยึดหลักธรรมชาติที่แสนสงบ ความโรแมนติก และเสน่หข์ องท้องถิ่น ออกมาเป็ นบ้านพักที่สร้าง
ด้วยไม้ ให้ความรู ส้ ึกธรรมชาติ ใช้ไฟสีเหลือ งนวลช่ วยให้ค วามอบอุ่น รวมถึงรู ปแบบกระโจมที่
อิงความเป็ นชุมชน เพื่อสื่อถึงความเป็ นตัวตนของรีสอร์ทให้มากที่สดุ
การจัดบริเวณโดยรอบ
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท มีพืน้ ที่ภายในเป็ นเชิงเขาและป่ าไม้ การออกแบบของ กะช่อ งฮิลล์
รีสอร์ท จะใช้หลักการออกมาเพื่อ ให้มี ความกลมกลื นกับธรรมชาติ ผ สมผสานความสวยงามให้
ความรูส้ ึกผ่อนคลาย อบอุ่น และมีความสุนทรีย์ สามารถถ่ายรูปได้ทกุ มุม

กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
ธุ ร กิ จ รี ส อร์ท เป็ น ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก าร ดั ง นั้ น ทรัพ ยากรบุ ค คลจึ ง มี ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
ขับเคลื่ อนธุรกิจ การที่บุคลากรมีคุณภาพจะส่งผลต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า ทาให้เกิดการใช้
บริการซา้ และบอกต่อ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการวางกลยุทธ์ดา้ นการจัดการทรัพยากร
บุคคลสาหรับจัดการและให้บริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด ด้วยลักษณะของธุรกิจที่พกั เป็ นธุรกิจที่เน้นการให้บริการกับลูกค้า
ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลจึงนับว่ามีส่วนสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจประสบผลสาเร็จได้ ดังนั้น กะช่องฮิลล์
รีสอร์ท จึงจาเป็ นต้องคัดเลือกพนักงานที่ รัก ในการให้กับบริการกับ ลูก ค้าอย่า งแท้จ ริง (Service
Mind) มีอัธยาศัยดี สามารถช่วยเหลือ หรือ ให้ความรู ก้ ับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ของที่พักและ
ความเป็ นมาของชุมชนรวมได้ นอกจากนีย้ ังมีการจัดอบรมเพื่อ พัฒนาความรู ข้ ่าวสารต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา
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โครงสร้างองค์กร กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท มีการออกแบบโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ ง าน
(The Functional Structure) ให้มีลกั ษณะแบบ Flat Organizational Structure ทาให้มีความสะดวก
และรวดเร็วในการประสานงานภายใน และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
ตามสภาวะการ แข่งขันในปัจจุบนั ที่มีการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมและที่พักสูง โดยมีโครงสร้างองค์กร
ตามหน้าที่งาน (The Functional Structure) ดังนี ้

การคัดเลือกพนักงาน
การคัดเลือกพนักงานนับเป็ นสิ่งสาคัญ พนักงานจะต้องถูกคัดเลือกโดยการทาแบบทดสอบ
และประสบการณ์การทางาน จากนัน้ จะถูกสัมภาษณ์จากผูจ้ ดั การรีสอร์ทและเจ้าของเกี่ยวกับข้อมูล
ต่างๆ เพื่อทดสอบระดับความรู ท้ างด้านอารมณ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จากนั้นจึงจะรับเข้าสู่
การทดลองงานเป็ นเวลา 4 เดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
การที่จะทาให้องค์กรสามารถดาเนิน งานได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นจะต้อ งมีการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของพนักงาน ให้สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน
โดยอ้างอิงจากข้อมูลความต้องการการบริการจากที่พักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งพบว่ามีความ
ต้องการการบริการที่อบอุ่น พนักงานยิม้ แย้มแจ่มใส ใส่ใจในรายละเอียด ดังนั้นรีสอร์ทจึงก าหนด
ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคคลกรแต่ละตาแหน่ง ดังนี ้
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ผู้จัดการ
ผูจ้ ัดการ มีหน้าที่วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดาเนินไปได้ดว้ ยความเรียบร้อย ทัง้
ทางด้านการบริหารและการตลาด รวมถึงบริหารงานบุคคลและการควบคุม การปฏิบัติงานของ
พนักงาน ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผูป้ ฏิบัติห น้าที่
บริการให้อยู่ในมาตรฐานที่กาหนด และจัดทาหรือควบคุมการทาบันทึกและบัญชีรายรับและรายจ่าย
รวมถึงการสั่งซือ้ สิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอต่อ ความต้องการและจัดทารายงานให้
เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขนึ ้ ไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรมหรือสูงกว่า
- มีประสบการณ์การทางานด้านการบริการโรงแรม 5 ปี ขนึ ้ ไป
- มีความรูภ้ าษาอังกฤษดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักอาชีพบริการ
- มี ป ฏิ ภ าณไหวพริ บ ดี เตรี ย มพร้อ มรั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด และสามารถแก้ไ ข
สถานการณ์ได้ทนั ที เมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
- สามารถทางานล่วงเวลาได้ เป็ นคนเปิ ดกว้างเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างและไม่เหยียด
ผิวพรรณเชือ้ ชาติ
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด มีหน้าที่ทาความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบนา้ ห้องนา้ รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักด้วย ดูแล
รักษาสิ่งของและอานวยความสะดวกในห้อ งพัก แขกให้อ ยู่ใ นสภาพสมบู รณ์ และคอยให้ค วาม
ช่วยเหลือแขกในห้องพัก ถ้าพบสิ่งผิดปกติในห้องแขกให้รีบรายงานผูจ้ ดั การโรงแรมทราบโดยทันที
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ขึน้ ไป
- มีความรูแ้ ละประสบการณ์การทาความสะอาด
- มีความซื่อสัตย์สจุ ริต อดทน รักความสะอาด
- รักงานบริการ มีมนุษย์สมั พันธ์ดี
- สามารถทางานเป็ นกะได้
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คนสวน ช่างซ่อมบารุง
มีหน้าที่ดแู ลรดนา้ ต้นไม้ บารุงรักษาสวนหย่อมและตัดแต่งไม้ ประดับในบริเวณรีสอร์ทให้มี
ความสวยงามอยู่เสมอ
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ขึน้ ไป
- มีความรูแ้ ละประสบการณ์การดูแลสวนหย่อมและตัดแต่งไม้ประดับ
- ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สมั พันธ์ดี
- สุขภาพแข็งแรง สามารถทางานหนักได้
พนักงานต้อนรับ
พนัก งานต้อ นรับ มี ห น้า ที่ ต้อ นรับ ลูก ค้า ลงทะเบี ย น จ่ า ยห้อ งและกุ ญ แจ และการให้
คาแนะนาเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรีสอร์ท รวมถึงการดูแลเรื่องการจองห้องพักของลูกค้า พาทากิจกรรมและ
บริการจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ขึน้ ไป
- มีประสบการณ์การทางานด้านการบริการ 1 ปี ขนึ ้ ไป
- มีอธั ยาศัยดี มีใจรักการบริการ
พ่อครัว/แม่ครัว
มีหน้าที่จัดเตรียมและซือ้ วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร รวมทัง้ ประกอบอาหาร
ตามสูตรของทางรีสอร์ท
คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สาเร็จการศึกษาระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ขึน้ ไป
- มีประสบการณ์ทาอาหาร 1 ปี ขนึ ้ ไป
- มีอธั ยาศัยดี มีใจรักการบริการ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติ - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
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- สาเร็จการศึกษาระดับ ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ขึน้ ไป
- มีความรูแ้ ละประสบการณ์การรักษาความปลอดภัย
- ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สมั พันธ์ดี
- สุขภาพแข็งแรง สามารถทางานหนักได้
การวางแผนกาลังคน
จากการก าหนดหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของพนัก งานภายใน Kachong Hills Tented
Resort มีการวางแผนกาลังคนตามตาแหน่งงานดังนี ้
1. ผูจ้ ดั โรงแรม จานวน 1 คน
2. พนักงานทาความสะอาด จานวน 2 คน
3. พนักงานร้านกาแฟ จานวน 2 คน
4. คนสวน จานวน 2 คน
5. พนักงานต้อนรับ จานวน 2 คน
6. พ่อครัว/แม่ครัว จานวน 2 คน
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย จานวน 2 คน
พนักงานประจาทัง้ หมด 11 คน และจะพลัดเปลี่ยนกันทางานเป็ นกะ โดยทางาน 6 วันต่อ
สัปดาห์ ซึ่งวันหยุดจะเป็ นวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เนื่องจาก
เป็ นช่วงที่มีนกั ท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก
รีสอร์ทเปิ ดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จึงแบ่งช่วงเวลาทางานเป็ น 3 กะ คือ เช้า
(7.00 น. -16.00 น.) บ่ า ย (15.00 น.-24.00 น.) และดึ ก (23.00 น.-8.00 น.) ซึ่ ง ในกะดึ ก จะ มี
พนักงานเพียง 2-3 คน เพราะในช่วงกลางคืนจะมีผมู้ าติดต่อน้อย ดังนั้นรีสอร์ทจึงจะมีพนักงานอยู่
เวรเท่าที่จาเป็ น แต่ละคนจึงต้องทาหน้าที่หลายอย่าง เพราะต้องทาแทนตาแหน่งอื่นที่ไม่มีคนอยู่เวร
ด้วย โดยพนักงานที่ทาหน้าที่พนักงานสัมภาระภาคกลางคืน (Night Porter) จะเป็ นพนักงานต้อนรับ
ซึ่งจะรับช่วงงานต่างๆ ของแผนกต้อนรับตัง้ แต่ประมาณ 23.00 น. หรือ 24.00 น. ไปถึงเช้าของอีกวัน
สาหรับเรื่องที่ตอ้ งจัดการดูแลบางส่วนที่บงั เอิญเข้ามาพักตอนดึก และบางส่วนที่เช็คเอาท์ตอนเช้ามืด
ด้วย ดูแลการรับโทรศัพ ท์ ดูแลตรวจตราด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จัดหาเครื่อ งดื่มและ
อาหารว่างให้แขกที่อาจจะขอมาตอนกลางคืนและทาหน้าที่อื่นๆ
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การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้
Kachong Hills Tented Resort จะมีการฝึ กอบรมพัฒนาความรูข้ องพนักงาน ทางด้านการ
ให้บริการกับลูกค้า ทัง้ การอัพเดทข่า วสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและที่พัก การนาข้อ
ร้องเรียนของลูกค้ามาปรึกษาหารือเพื่อหาแนวการแก้ปัญหาเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการให้บริการใน
ครัง้ ต่อไป รวมทัง้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานของพนักงานแต่ละคนให้พนักงานคนอื่นได้รบั รู ้
การฝึ กอบรมพนักงานใหม่
เป็ นการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ให้รูถ้ ึงความเป็ นมาของรีสอร์ท ภาพลักษณ์ของรีสอร์ทที่
ต้อ งการสื่อไปถึงกับผู้เข้าพัก รู ปแบบการทางาน รวมถึงกฎระเบียบ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งของตนเอง
การฝึ กอบรมประจาเดือน
เป็ นการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้
มีการพูดคุยเกี่ยวกับเสียงตอบรับของผูเ้ ข้าพักในเดือนที่ผ่านมา เพื่อหาวิธีปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ยังทา
ได้ไม่ดีและเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
อัตราค่าจ้างหรือเงินเดือน
รีสอร์ทได้กาหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานในแต่ละตาแหน่งแตกต่างกันไปตามความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการทางานให้กบั พนักงาน และลดอัตราการลาออกของพนักงานที่มี
คุณภาพ ซึ่งเป็ นการช่วยควบคุมต้นทุนในการดาเนินการในการรับบุคคลากรใหม่ และมีการปรับขึน้
เงินเดือนให้กับพนักงานตามผลการประเมินผลการทางาน ขั้นต่าร้อ ยละ 5 เพื่อ ให้ครอบคลุมการ
เพิ่มขึน้ ของอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
โบนัส
รีสอร์ทมีนโยบายในการจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานทุกคนปี ละ 1 ครัง้ โดยพิจารณาตามผล
ประกอบการของกิ จการ และผลงานของตัว พนัก งานเองเพื่ อ ให้พ นัก งานเกิ ด แรงจูง ใจ ในการ
ปฏิบตั ิงาน
ค่าคอมมิชชั่น
รีสอร์ทมีการคิดค่าเซอร์วิสชาร์ต 10% ซึ่งคือ เงินค่าบริการที่พนักงานจะได้รับ ต่างหาก
นอกเหนือจากเงินเดือน
ประกันสังคม
รีสอร์ทมีการจัดทาประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อ สิทธิ
ประโยชน์ทดแทนของพนักงาน เมื่อประสบอันตราย เจ็บป่ วย ทุพลภาพ ตาย ซึ่งไม่ได้เกิดเนื่องจาก
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การทางาน รวมทัง้ กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงาน ซึ่งการจ่ายประกันสังคมเกิด
จาก 3 ส่วน คือ หักจากเงินเดือนของพนักงานในอัตรา 5% ของเงินเดือ นพนักงาน แต่ไม่เกิน 750
บาท ต่อเดือน ทางผูว้ ่าจ้างจ่ายสมทบให้กับลูกจ้างอีก 5% ของเงินเดือนและรัฐบาล ร่วมจ่ายสมทบ
ในอัตรา 2.75% ของเงินเดือน (สานักงานประกันสังคม, 2561)
สิทธิวันหยุด
รีสอร์ทให้สิทธิพนักงานหยุดงานได้สปั ดาห์ละ 1 วัน และวันหยุดประจาปี อีก 13 วัน ตามที่
กฎหมายกาหนดโดยได้มีการกหนดตามตารางงาน และสามารถเปลี่ยนหยุดหรือสะสมวันหยุดตามที่
ผูจ้ ัดการเห็นสมควร โดยแจ้งลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อที่ทางผูจ้ ัดการได้จัดตารางเวรให้มี
ความเหมาะสมหรือประกาศรับสมัครพนักงาน Part-Time มาแทนในวันที่ขอลาหยุดได้
สวัสดิการอื่นๆ
เครื่องแบบพนักงานคนละ 2 ชุดต่อปี งานเลีย้ งสังสรรค์ตามกิจกรรมที่ขึน้ ในแต่ละปี เช่น
งานเลีย้ งสังสรรค์วนั ปี ใหม่ การตรวจสุขภาพประจาปี และการประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม

กลยุทธ์ทางการเงิน
การลงทุน เงินลงทุน 150 ล้านบาท โดยการกูย้ ืมเงินจากธนาคาร 60 เปอร์เซ็นต์ และส่วน
ของเจ้าของ 40 เปอร์เซ็นต์ อัตราดอกเบีย้ 4 – 6 เปอร์เซ็นต์ต่อไป
กาหนดระยะเวลาคืนทุน 10 ปี
อัตราผลตอบแทนของโครงการลงทุน (IRR) 9 – 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
กาไรจากลงทุน 9 – 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
รายได้ คานวณจากอัตราการเข้าพักของลูกค้า 60 เปอร์เซ็นต์

กลยุทธ์ทางการตลาด
การแบ่งส่วนตลาด กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท แบ่งลูกค้าตามกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ 65
เปอร์เซ็นต์ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 35 เปอร์เซ็นต์ แบ่งตามรุน่ ของลูกค้า โดยเน้นที่คนรุน่ เจนเอ็กซ์
เจนวาย ซึ่งมีการใช้จ่ายแต่ละครั้งจานวนมากเพื่อ ความพอใจของตนเอง และแบ่งตามกลุ่มที่มี
รายได้ udder class income
STP STRATEGY POSITIONINGBY EMOTIONAL
จังหวัดตรัง มีโรงแรม 160 กว่าโรงแรม กะช่อ งฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท ได้วิ เคราะห์คู่แ ข่ ง
โรงแรมดังกล่าว โดยได้สารวจคู่แข่งที่มีกิจการในจังหวัดตรัง ว่ามีการดาเนินธุรกิจในลักษณะใดบ้าง
ซึ่งแบ่งเป็ นตามลักษณะการทากิจกรรมหลัก ๆ ของโรงแรมที่เป็ นคู่แข่งของกะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท
ได้แก่
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1. โรงแรมเพื่อการพักผ่อน VACATION EXPERIENCE ประกอบด้วย โรงแรมอันดาเลย์
เกาะมุกสิวลัย บีช รีสอร์ท THE SEVENSEAS RESORT ซึ่งเป็ นโรงแรมที่ติดชายทะเล และมีราคา
ห้องพักที่สงู
2. โรงแรมเพื่อการประชุม สัมมนา BUSINESS EXPERIENCE ประกอบด้วย โรงแรมธรรม
รินทร์ ธารา และ โรงแรมเรือ รัษฏา
กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท มองเห็นถึงช่อ งว่างที่เหลือ อยู่ของโรงแรมที่ อ ยู่ใ นระดับไฮเอนท์ ที่
สามารถแข่งขันได้เนื่องจากไม่มีค่แู ข่งขันในระดับเดียวกันที่เป็ นรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขา ป่ า
ไม้ จึงได้วางเป็ นกลยุทธ์ในการตลาดเพื่อแข่งขันกับกิจการอื่น ในการดึงกลุ่มลูกค้า โดยโปรโมทให้
ลูกค้าที่ไปเที่ยวทะเลให้มาพักที่บรรยากาศภูเขาแทนการไปพักโรงแรมในตัวเมือง

STP STRATEGYCOMPETITOR
กะช่องฮิลล์ เต็นท์รีสอร์ท มีการกาหนดเกณฑ์ในการเลือกคู่แข่งขัน ดังนี ้
1. Function เลือกคู่แข่งขันที่ดาเนินธุรกิจลักษณะโรงแรมและรีสอร์ท
2. Type เลือกที่อยู่ในระดับ 4 – 5 ดาว
3. Location เลือกคู่แข่งขันที่มีพนื ้ ที่ตงั้ ในตัวเมือง และรีสอร์ทที่ตงั้ ในพืน้ ที่ชายทะเล
4. Price เลือกคู่แข่งขันที่มีราคาห้องพัก 3000 – 15000 บาท
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การดาเนินธุรกิจในภาพรวม อธิบายด้วย Business Model Canvas ดังนี้
1. Value Propositions
1.1 ที่พ ัก สไตล์ รีส อร์ท ที่ห้อ งพัก เกือ บทัง้ หมดเป็ น เต็ น ท์ห รู ติ ด แอร์แ ละมีร ะดับ ด้ ว ย
แนวความคิดของ Contemporary Modern Culture การผสมผสานกัน ระหว่ างไทยดัง้ เดิมและ
ความศรีวไิ ลซ์ในสมัยปั จจุบนั เพื่อให้ผู้อยู่สามารถซึมซับความเป็ นไทยได้อย่างแน่ แท้ ผสมผสาน
กับธรรมชาติ ป่ าไม้ ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้และพื้นที่สเี ขียวที่ช่วยสร้างบรรยากาศอันน่ าอบอุ่น ให้
โครงการ และไร่กาแฟแห่งเขากะช่อง
1.2 ห้องอาหารลูกลม ร้านอาหารประจา Kachong Hills Tented Resort ออกแบบสไตล์
โมเดิรน์ ผสมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว มีหน้าต่างกระจกบานยาวไว้เปิ ดรับลม พร้อมมุ มทีน่ งด้
ั ่ าน
นอกให้นงั ่ ทานอาหารใต้ร่มไม้ใหญ่ ชมวิวภูเขาบริเวณรอบๆ
1.3 อาหารจะเน้นรสชาติดงั ้ เดิมของพืน้ ที่ โดยใช้วสั ดุทม่ี อี ยู่ในท้องถิน่ นอกจากนี้ ทางร้าน
ยังทาสารับเสด็จทีพ่ ระเจ้าแผ่นดินและเชือ้ พระวงศ์เคยเสวยเพื่อย้อนรอยว่าคนสมัยก่อนทานอะไร
เมนูแนะนา อาทิ ต้มข่าแม่ลูกอ่อนโบราณ, แกงส้มปลากะพงทุเรียน, ผัด 3 ฉุ น, หยวกกล้วยผัด
กะปิ หมูนุ่ม, เมี่ยงใบกาแฟ, พิซซ่าหน้าหมูย่าง และยาปลากะพงสมุนไพร บอกเลยว่าอร่อยและ
บางเมนูยงั หาทานทีไ่ หนไม่ได้
2. Customer Segment – กลุ่มลูกค้า
2.1 กลุ่มลูกค้าทีม่ าท่องเทีย่ วมีทงั ้ จากภายในและภายนอกประเทศ โดยจะมีนักท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศ ประมาณ 65 %และนักท่อหงเที่ยวจากต่างประเทศ ประมาณ 35 % ซึ่งส่วนใหญ่
จะอยู่ใน Gen X และ Y โดยสามารถมาได้เป็ นคู่ หรือครอบครัว
2.2 ผูท้ ส่ี นใจธรรมชาติเนื่องจาก Kachong Hills แวดล้อมด้วยธรรมชาติทส่ี วยงาม
3. Channels – ช่องทาง
3.1 มี Web site หรือ social media เช่ น Face book เพื่อ เพิ่ม ช่ อ งทางการเข้า ถึ ง ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
3.2 สร้าง channel กะช่องฮิลล์ บน YouTube เพื่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ลูกค้า
3.3 ONLINE WEBSITE มุ่งเน้นการจัดจาหน่ายตามสื่อออนไลน์และในช่องทางอื่นๆ เช่น
agoda.com Booking.com KLOOK เพื่อโฆษณาโปรโมชันต่
่ างๆของโรงแรม
3.4 BACKDOOR SELLING ช่องทางการเจรจาผ่านบริษทั ทัวร์ เอเยนท์ในต่างประเทศ
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4. Customer Relationships
4.1 การบริการทีป่ ระทับใจ บริการด้วยร้อยยิม้ อีกทัง้ ยังมีเมนูอาหารทีห่ ลากหลาย
4.2 สถานที่ตงั ้ มีทาเลเหมาะสม การเดินทางสะดวก อยู่ใกล้สนามบินและไม่ห่างจากตัว
เมือง
4.3 วัตถุดบิ ที่ใช้ในการปรุงอาหารมาจากท้องถิ่นซึง่ เป็ นของชาวบ้านทีอ่ ยู่บริเวณนัน้ และ
เป็ นวัตถุดบิ ทีอ่ อกตามฤดูกาล
5. Revenue Streams
5.1 มีบริการทีห่ ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นห้องพัก ห้องประชุม บริการรับจัดงานเลี้ยง อีกทัง้
มีรา้ นอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สามารถตอบโจทก์ลูกค้าได้ไม่จากัด
5.2 ราคาระดับปานกลางค่อนไปทางสูงและมีหลายราคาให้เลือกสรร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
จ่ายค่าทีพ่ กั ได้ในราคาทีพ่ อเหมาะ และเน้นคุณภาพของการให้บริการอย่างสูงสุด
6. Key Resource
6.1 พนักงานส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหลานของชาวตรัง รูจ้ กั ท้องทีเ่ ป็ นอย่างดี
6.2 บุคคลากรต้องมีใจรักทางด้านงาน บริการ มีความเชีย่ วชาญและคล่องแคล่ว โดยผ่าน
การคัดกรอง พร้อมทดสอบพร้อมปฏิบตั ิงานตามขัน้ ตอนมาตราฐานที่กาหนดไว้ Chain มาจาก
โรงแรมใหญ่ๆทีไ่ ด้มาตรฐาน บริการด้วยรอยยิม้ ดังสโลแกนที
่
ช่ าวต่างชาติประทับใจ
6.3 พนักงานผ่านการฝึกอบรมมาเป็ นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจมีการฝึกอบรมพนักงาน เช่น
คอร์สฝึกอบรมและพัฒนาทีธ่ ุรกิจจัดขึน้ ให้พนักงาน , การฝึกอบรมสาหรับพนักงานใหม่
7. Key Partners
7.1 ร่วมมือและจับมือกับ Partner ต่างๆ ทัง้ ชุมชน ร้านค้าและองค์กรเอกชนต่างๆ อาทิ
เช่น สนับสนุนการบริโภค วัตถุดบิ จากชุมชนเพื่อให้ชุมชน โครงการการพักผ่อนโดยมีผเู้ ชีย่ วชาญ
จาก โรงพยาบาลวัฒนแพทย์
7.2 สนับสนุนให้กลุ่มชาวนา ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง หันมาปลูก “ข้าวเบายอดม่วง”
ซึ่ง เป็ น ข้าวพันธุ์พ้นื เมือง หรือ ที่ช าวบ้านเรีย กว่ า “ข้า วเจ้า เหนี ยว” ซึ่ง มี 2 สี เพื่อ น ามาใช้ใน
ห้องอาหารลูกลม เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้อย่างยังยื
่ น และเป็ นการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมข้าว
พืน้ เมืองไม่ให้สญ
ู หายไปในอนาคต
7.3 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิน่ กะช่องฮิลล์เต็นท์รสี อร์ท น้าตกกะช่องตรัง
มีความตัง้ ใจและ ปณิธานที่จะคืนประโยชน์ ให้แ ก่ชุมชนใน ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างอาชีพ
สร้างงาน ให้ความรูแ้ ก่คนในพืน้ ที่ และสนับสนุนสินค้าในท้องถิน่ อีกด้วยนอกจากนี้ผลประกอบการ
บางส่วนจะเป็ นงบประมาณไว้สาหรับสนั บสนุ น และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมทัง้ ทาง
ธรรมชาติและ สังคมต่างๆ

67

8. Key Activities
8.1 กิจกรรมใส่บาตรบริเวณด้านหน้ารีสอร์ท ทีจ่ ะมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตในตอนเช้า
8.2 กิ จ กรรมการไปเรีย นรู้ วิธีก ารกรีด ยางพารา ที่ท างรีส อร์ ท ปลู ก ไว้ ห ลาย เป็ น
ประสบการณ์ทส่ี นุกไปอีกแบบหนึ่ง
8.3 กิจกรรมอย่างการให้อาหารแกะ
8.4 หากมากันเป็ นกรุ๊ปจะมีกจิ กรรม cooking class และบริการแบบเชฟ เทเบิล (Chef’s Table)
9. Cost Structure ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิ จคืออะไร
9.1 ต้นทุนในการพัฒนาทีด่ นิ
9.2 ค่าก่อสร้าง
9.3 ค่าเฟอร์นิเจอร์
9.4 ค่าตกแต่งห้องพัก
9.5 ค่าปรับภูมทิ ศั น์
9.6 ทีป่ รึกษาด้านการออกแบบและสถาปั ตยกรรม
9.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- เงิน เดือ นของพนั ก งาน ผู้ จ ัด การ เจ้ า หน้ า ที่ พนั ก งานต้ อ นรับ แม่ บ้ า น คนสวน
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความผลอดภัย
9.8 ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้ าและค่าน้าประปา
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