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ทําเหมือง (ข้อมูล) เพื อบริการลูกค้าให้เข้าเปา (2)
ในบทความที่แลวไดพูดถึงการทําเหมืองขอมูลสําหรับดานโรงแรมยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหมไป

แลว สําหรับตอนนี้ จะมาพูดถึงผลการวิเคราะหภูเก็ต
เมืองทองเที่ยวชายทะเลยอดนิยมอันดับตนๆ ของเมืองไทย ซึ่งดร.ดนัยธัญ พงษพัชราธรเทพ อาจารยประจํา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ภายใตโครงการแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับทองเที่ยวไทย 4.0 ไดศึกษา
ขอมูลในโซเชียลมีเดียที่เปนภาษาจีนของจีน โดยการทําเหมืองขอมูลบนสังคมออนไลนทองเที่ยวจีนผาน
เว็บไซต Ctrip และสื่อโซเชียล นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 157,211 คน แบงเปนผูที่อยาก
มา 68,905 คนและเคยมาเที่ยวที่เชียงใหม 88,306 คน รวมถึงคะแนนที่เขาไปรีวิวสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
ในจังหวัดภูเก็ต Ctrip ซึ่งดิฉันขออนุญาตตัดตอนมาเผยแพรใหแกสาธารณชนดังตอไปนี้
ภาพลักษณสําคัญของจังหวัดภูเก็ตคือการเปนเมืองชายหาด และเกาะตางๆในพื้นที่ใกลเคียงที่สวยงาม
กิจกรรมทางนํ้าที่นาสนใจ บรรยากาศทะเลเขตโซนรอน แสงแดดสดใส ตลอดจนอาหารอรอยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งอาหารทะเล โดยสามารถจัดลําดับความสําคัญของแหลงทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไดดังนี้
อันดับ 1 เกาะราชาใหญ
อันดับ 2 หาดปาตอง
อันดับ 3 หาดกะตะ
อันดับ 4 หาดกะรน
อันดับ 5 ภูเก็ตแฟนตาซี
อันดับ 6 ซอยบางลา
อันดับ 7 ไซมอน คาบาเรต
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อันดับ 8 เมืองเกาภูเก็ต
อันดับ 9 อาวพังงา
อันดับ 10 เกาะเฮ (Coral Island)
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หาดปาตอง หาดกะตะ และหาดกะรน เปนชายหาดสามแหงที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด เพราะมีจุดเดนที่
บรรยากาศสวยงามในยามเช
จุดประกาย ไลฟสไตล์า ความคึ
PR กคักในยามคํ่าคืน ราคาที่พักและอาหารที่ถูกกวาซานยาในมณฑลไห
หนานของประเทศจีน แตดวยจํานวนรานคาพาณิชยที่ตั้งเรียงรายเปนจํานวนมาก จํานวนนักทองเที่ยว และ
ความสกปรกของนํ้าทะเล ทําใหภาพที่ปรากฏไมตรงกับที่คาดหวังเอาไว ความรูสึกของนักทองเที่ยวจํานวน
หนึ่งเริ่มรูสึกชายหาดตางๆของภูเก็ตมีสภาพเหมือนกับพัทยา
บรรยากาศทะเลโซนรอนและแสงแดด พระอาทิตยตกดินที่แหลมพรหมเทพ และหาดปาตอง ทองฟาสีคราม
สดใส ซึ่งหาไดยากยิ่งในประเทศจีนที่จะพบเห็นทองฟาที่ไรเมฆหมอกหรือมลภาวะปกคลุม หาดขาวคูกับ
ทองฟาสีคราม ชายหาดสีขาว นํ้าทะเลที่ใสสะอาด ทําใหลิตเติ้ลมัลดีฟทกลายเปนสมญานามของการทอง
เที่ยวเกาะตางๆ โดยรอบภูเก็ต
เกาะราชาใหญ เกาะพีพี เปนสองเกาะที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด หลายๆขอคิดเห็นนําเอาเกาะทั้งสองไปเปรียบ
เทียบกับเกาะภูเก็ตในประเด็นความประทับใจที่มีตอชายหาดบนเกาะภูเก็ต โดยมองวาภาพของเกาะภูเก็ตที่
วาดหวังไวคือ เกาะราชาใหญ และเกาะพีพีนั่นเอง
กิจกรรมดํานํ้าตื้นดูปะการัง การดํานํ้าลึก การนวด และคาบาเรตโชว เปนสี่กิจกรรมที่กลาวถึงในสังคมออนไลน
สูงที่สุดตามลําดับ โดยในสองกิจกรรมแรกที่เกี่ยวของกับการดํานํ้า นักทองเที่ยวจีนแนะนํากันใหไปที่เกาะ
ราชาใหญ และเกาะพีพี
กิจกรรมบันเทิงที่ขาดไมไดคือการนวด สปา การชมคาบาเรตโชวที่ภูเก็ตมีความนาสนใจ แตมีความเห็นวาสู

ทิฟฟานี่โชวที่พัทยาไมได
ภูเก็ตมีอาหารทะเลสดและราคาถูก มีอาหารหลากหลายทั้งที่เปนอาหารริมทาง อาหารไทย และอาหาร
นานาชาติ เปนอีกหนึ่งความเพลิดเพลินยามคํ่าคืน
สําหรับภูเก็ต 6 อันดับโรงแรมยอดนิยมจังหวัดภูเก็ตบน Ctrip ไดแก 1) The Slate, Formerly Indigo Pearl
Phuket 2) Patong 7 Days Premium Hotel Phuket 3) Anchan Villas Phuket 4) Lungmunzan Hotel
Phuket 5) The Great at Patong Residence และ 6) Marina Phuket Resort
เมื่อจําแนกความคิดเห็นตามคําสําคัญ (keyword) ที่ไดจากการทําเหมืองขอความ โดยบริษัท Ctrip ที่มีตอ
โรงแรมยอดนิยม 6 อันดับแรกภูเก็ตบน Ctrip ของนักทองเที่ยวจีน พบวาปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวจีนเลือก
พักโรงแรมใดๆ สวนใหญพิจารณาจาก 1) ความประทับใจในบริการ 2) ตองเปนโรงแรมที่มีสระวายนํ้า 3) มี
หาดทราย และทิวทัศนสวยงาม และ 4) หากไดรับเครื่องหมาย Chinese Preferred Hotel จะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ (เครื่องหมายนี้แสดงในบทความตอน 1) รอยละ 80 ของนักทองเที่ยวจีนที่เขาพักสวน
ใหญเปนนักทองเที่ยวที่มากับกลุมเพื่อน คูรัก และครอบครัว ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนักทองเที่ยวจีน
ที่เขามาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645621

2/9

3/15/2019

ทําเหมือง (ขอมูล) เพื่อบริการลูกคาใหเขาเปา (2) | มิ่งสรรพ ขาวสอาด

ข่าวพระราชสํานัก
จุดประกาย

การเมือง

ไลฟสไตล์

ธุรกิจ

เศรษฐกิจ

การเงิน

ต่างประเทศ

สุขภาพ

PR

สําหรับแหลงที่พักที่คนจีนชื่นชอบ สามารถวัดลําดับความนิยมจากรอยละของการใชบริการ ไดแก
หาดปาตอง 49% (โรงแรมกวา 586 แหง)
หาดกะตะ 15% (โรงแรมกวา 154 แหง)



เกาะราชาใหญ 10% (โรงแรมกวา 4 แหง)
หาดกะรน 7% (โรงแรมกวา 105 แหง)
ใกลสนามบินภูเก็ต 7% (โรงแรมกวา 75 แหง)
ใกลวัดฉลอง 3% (โรงแรมกวา 99 แหง)
ใกลตลาดวันสุดสัปดาห เมืองภูเก็ต 1% (โรงแรมกวา 38 แหง)

มนตขลังของภูเก็ตเริ่มจะลดลงแลวนะคะ ยังดีที่เกาะรอบๆ ยังเปนตัวชวยอยู ทราบแลวจะตั้งรับปรับตัวกัน
อยางไรก็ตองรีบแลวนะคะ กอนที่ตัวชวยจะหมดแรงดึงไปดวย!
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