
โครงการกจิกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดงูานนอกสถานที่
เกาะลิบง มัลดฟีส ์โฮมสเตย์
อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง





บนเกาะลบิง นอกจากมีทีท่ าการของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลบิง ตั้งอยู่บริเวณหาดจุโหย
แล้ว ยงัมีชุมชน 3 หมู่บ้าน ตั้งอยู่คนละด้านของเกาะ

หมู่บ้านบาตูปูเต๊ะ เป็นชุมชนใหญ่อยู่ทางทศิใต้ มีบ้านเรือน 300 กว่าหลงั มีชาวบ้านเกือบ 
2,000 คน ประกอบอาชีพ ท าสวนยาง และท าการประมงแบบพืน้บ้าน ชีวติความเป็นอยู่ค่อนข้าง
เรียบง่าย มีสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลติไฟฟ้าด้วยเคร่ืองป่ันไฟทีใ่ช้น า้มัน ให้บริการวันละ 2 คร้ัง 
คือ ช่วง 10.00-12.00 น. และ 18.00-23.00 น.



หมู่บ้านพร้าว เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ อยู่ทางเหนือ มีชาวบ้านประมาณ 500 คนเท่าน้ัน ทีห่มู่บ้าน
นีมี้ท่า เรือเลก็ๆ อยู่ตรงปากคลอง ซ่ึงไหลลงทะเล มีป่าโกงกางอุดมสมบูรณ์ มีกระชังเลีย้งปลา ที่
ชาวบ้านเลีย้ง ปลาเก๋าอยู่หลายแพ



หมู่บ้านหลงัเขา เป็นหมู่บ้านเลก็ๆ ซ้อนตัวอยู่หลงัเทือกของเกาะ มีชาวบ้านอาศัย ประมาณ 
400 คนเท่าน้ัน ซ่ึงหมู่บ้านนีมี้ศักยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วต่อไปได้ในอนาคต ไม่ไกล
จากชาย ฝ่ังมากนักมีเกาะเลก็ๆ อยู่หน่ึงเกาะ เวลาน า้ทะเลลงสามารถเดินข้ามไปยงัเกาะดังกล่าวได้
โดยสะดวก



ควิรถตู้ ตรัง-หาดยาว บรรยากาศในรถตู้ ท่าเรือหาดยาว

ท่าเรือหาดเจ้าไหม บรรยากาศภายในเรือหางยาว ท่าเรือบ้านพร้าวเกาะลบิง



สถานที่ตั้งและลกัษณะทั่วไป

ช่ือธุรกจิ :   เกาะลบิง มัลดฟีส์ โอมสเตย์

ประเภท :    ที่พกัที่ให้บริการที่พกัแบบบ้านสไตล์โฮมสเตย์

สถานที่ตั้ง :  134 ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง อ าเภอตรัง จังหวัดตรัง 92110

จ านวนห้องพกั : 35 หลงั

สไตล์:    ตกแต่งสไตล์เรียบง่าย เน้นธรรมชาติ

จุดเด่น :    ท าเลที่ตั้ งอยู่ติดทะเล และมีห้องหักบางส่วนอยู่ในน ้า ซ่ึงได้สัมผัสกับ
ธรรมชาตอิย่างจริงๆ 



ราคาต่อห้อง/หลงั : 500-2,500 บาท

ส่ิงนวยความสะดวก :

- เคร่ืองปรับอากาศ

- ห้องอาบน า้ฝักบัว 

- โทรทัศน์ช่องสัญญาณดาวเทียม

- ฟรีน า้ด่ืมบรรจุขวด

- ตู้เยน็

- ผ้าเช็ดตวั

- ฟรี Wi-Fi ในห้องพกั

- ห้องปลอดบุหร่ี





เป็นเกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจังหวดัตรังเป็นแหล่งหญ้าทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศไทย ซ่ึง 
เกาะลบิง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี ้ตั้งอยู่ในท่ามกลางของทะเล เม่ือน า้ลดจะได้สัมผสั
กบัธรรมชาติอย่างแท้จริง และท่าเรืออยู่ใกล้กบัทีพ่กั

จุดเดน่ทีต่ัง้

ประเภทของธุรกิจ
เกาะลบิง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ให้บริการด้านที่พกัอาศัยแบบสัมผสักบัธรรมชาติของชาวเกาะและ

น าเที่ยวแบบสัมผสัวิถีชีวติของคนในท้องถ่ินให้ได้ใกล้ชิดกบัธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งน า
นักท่องเทีย่วเยีย่มชมแนวทางในการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเพ่ือให้ทุกคนทีอ่ยู่ชุมชนนีไ้ด้มีรายได้
ไปด้วยกนั และมีกจิกรรมต่างๆที่ทางโฮมสเตย์ได้จัดเตรียมไว้ให้นักท่องเทีย่วได้สัมผสัเปรียบเหมือน
ได้มาอยู่จริงๆ



โฮมสเตย์ทีบ่ริการด้านทีพ่กัอาศัยอยู่บนเกาะท่ามกลางทะเล ทีมุ่่งเน้นดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการเพ่ือให้เป็นทีป่ระทบัใจอย่างสูงสุด

1.  มอบการบริการที่พักที่ดีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด 
พร้อมทัง้สร้างความเป็นอยู่ทีด่ใีห้แก่ลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าและเพือ่ความสุขของผุ้ทีเ่ข้ามาใช้บริการ

2.  บริการลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการเสมือนเป็นคนในครอบครัว

3.  ด าเนินธุรกจิด้วยความจริงจัง รักษามาตรฐานความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดและชุมชน



1.  เป้าหมายระยะสั้น (1-2 ปี)

1.1  ท าให้ เกาะลิบง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ เป็นที่รู้จักและน่าสนใจมากขึน้ในกลุ่มของลูกค้า เป้าหมายในจังหวัดใกล้เคียงและ
ลูกค้าทีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในจังหวดัตรัง

1.2  สร้างส่ือออนไลน์เป็นช่องทางของตัวเองผ่านทาง Instagram , Facebook เพือ่ไว้แจ้งข่าวสารให้กับ
ลูกค้าได้ทราบ โดยใหม้ผู้ีตดิตามเพิม่มากขึน้กว่าเดมิทีม่อียู่แล้ว

1.3  ก าหนดโครงสร้างองค์กร ให้การบริหารเป็นไปอย่างชัดเจน

1.4  เป็นสถานทีห่ลักทีส่ามารถกระจายได้รายเข้าสู่ชุมชนได้

2.  เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี)

2.1  ติดอนัดบั 1 ใน 5 ทีพ่กัของโอมสเตย์ของจังหวดัตรัง

2.2  รักษากลุ่มลูกค้าและเป็นสถานที่พักผ่อนที่มอบความผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยว และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทบัใจอย่างสูงสุด 



1.   ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factors) เป็นปัจจัยส าคัญหน่ึงทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิทง่เทีย่วของไทย 
รัฐบาลใหค้วามส าคัญกับการพฒันาด้านการทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก เพราะถอืว่าการทอ่งเทีย่วเป็นเคร่ืองมอืในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศอกีทางหน่ึงทีช่่วยใหธุ้รกจิ มัลดฟีส ์โฮมสเตย ์เตบิโตได้อย่างยั่งยนื ทัง้ในเร่ืองของ
ชุมชน สังคมและโครงสร้างพืน้ฐาน 

2.   ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic Factors) ประเทศไทยนับเป็นประเทศหน่ึงทีใ่หค้วามส าคัญ
อย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีก่่อให้เกดิประโยชนท์ัง้ทางด้าน
เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาททีเ่หน็ได้ชัดในช่วง
ระยะเวลาทีผ่่านมา คอื บทบาทด้านเศรษฐกจิอันเน่ืองมาจากการเป็นอุตสาหกรรมทีท่ ารายได้ให้กับ
14 ประเทศเป็นอันดับต้นๆ 



3.   ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของโฮมสเตยค์นไทยจะขึน้อยู่กับ
ภาวะเศรษฐกจิเป็นปัจจัยหลักทีม่อีทิธิพลต่อความถีแ่ละระยะทางในการเดนิทางท่องเทีย่ว ขณะที่
จุดหมายไปทางมักจะขึน้อยู่กับกระแสสังคมในแต่ละช่วงเวลาโดยมสีือ่ออนไลน ์และ Social 
Network เป็นพลังขับเคลือ่นส าคัญให้นักท่องเทีย่วรุ่นใหม่แสวงหาประสบการณท์ีแ่ตกต่าง ทัง้นี้
แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเทีย่วคนสมัยนีนิ้ยมท่องเทีย่วแบบธรรมชาตแิละส่วนใหญ่จะเลอืกทีพั่ก
ทีส่ะอาดการตกแต่ง ทีส่วยงามมขีนาดห้องพักให้เลอืก มคีวามเป็นส่วนตัว และราคาทีไ่ม่สูง
จนเกนิไป 

4.   ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี(Technology Factors) ในยุคสมัยนีธุ้รกจิทีใ่ห้บริการด้านทีพั่กต่างๆน้ันมี
การลงทุนสูง ทัง้การก่อสร้าง การตกแต่ง สถานทีก่ารจัดให้มสีิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆเพือ่
ดงึดูดความสนใจของนักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาใช้บริการรวมไปถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการ
ข้อมูลทีจ่ าเป็นของธุรกจิบริการทีพั่กอาศัยเพราะนักท่องเทีย่วในสมัยนีส่้วนใหญ่นิยมความ
สะดวกสบายในการด าเนินชวีติประจ าวัน      



จุดแขง็ (Strengths)

1.   มัลดฟีส ์โฮมสเตย ์เป็นการด าเนินในเชิงของธุรกิจครอบครัว มีเป้าหมายและความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจ
ทีเ่ข้าใจงา่ย มกีารแบง่หน้าทีค่วามรับผิดชอบทีชั่ดเจนในการด าเนินงาน

2.   มีกิจกรรมน านักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความ
แตกต่างของชาวบ้านในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพหลักของคนบนเกาะ

3.   การให้บริการของมัลดีฟส์ โฮมสเตย์เป็นการให้บริการลูกค้ามาจากความจริงใจเหมือนการดูแลญาติพี่น้อง มีความเป็น
กันเอง มีความใส่ใจในทุกเร่ือง รวมถึงมีบรรยากาศที่สงบสุข ร่มเย็นเสมือนบ้านพักตากอากาศที่ได้รับความผ่อนคลายแก่
นักท่องเทีย่ว

4.   ราคาห้องพกัไม่สูง ซ่ึงกลุ่มลูกค้าทีม่รีามยได้ไม่สูงกส็ามามรถเข้าพกัได้

5.   มบีริการเรือน าเทีย่วชมเกาะต่างๆ ทีอ่ยู่ใกล้กบัเกาะลบิง

6.   ท าเลทีต่ั้งอยู่ปากแม่น า้กนัตัง เป็นบริเวณทีม่กีารผสมกนัระหว่างน า้จืดและน า้เคม็ ซ่ึงมคีวามแตกต่างจากสถานทีอ่ื่น

7.   มจุีดหอชมสัตว์น า้ เช่น ปลาพะยูน



จุดอ่อน (Weaknesses)

1.   ผู้บริหารไม่มกีารวางแผนในการบริหารจัดการน า้อย่างยั่งยนื

2.   มัลดีฟส ์โฮมสเตยถ์ือเป็นโฮมสเตยท์ี่พึง่มีการเปิดใหม่จึงอาจท าให้ยังไม่มีคนรู้มากนักอาจจะต้องใช้เวลาในการ
สื่อสารทางการตลาดใหม้ากขึน้

3.   เป็นธุรกจิแบบครอบครัว ซ่ึงมพีนักงานเพยีง 1-2 คนเท่าน้ัน เม่ือลูกค้าเข้ามาพร้อมกนั ต้องใช้เวลาในการรอคอย

โอกาส (Opportunities)

1.   รัฐบาลมนีโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็(SMEs) จงึเป็นโอกาสดใีนเร่ืองของเงนิทุนและภาษีต่างๆ

2.   เน่ืองจากเกาะลบิงเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติจังหวัดตรังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจ
โฮมสเตย์ทีเ่ป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืนเติบโตไปด้วย

3.   พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิม เน้นเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ และศึกษาเชิงลึก
มากยิง่ขึน้



อุปสรรค (Threats)

1.   ความไม่แน่นอนทางการเมือง เศรษฐกิจ ส่งผลถึงความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติท าให้ การท่องเที่ยว
ของไทยต้องชะลอตัว 

2.   มกีารแข่งขนัทีสู่ง มจี านวนคู่แข่งมากทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.   มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ส่วนใหญ่มีกิจกรรมกลางแจ้งและเกี่ยวข้องกับธรรมชาติโดยตรง อาจท าให้เกิดผลกระทบขึ้นได้หากมีความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น พายุเข้า 

4.   การเดนิทางไปยงัทีพ่กัน้ันต้องใช้เรือ เม่ือถึงฤดูฝนอาจจะท าให้มคีล่ืนสูง จึงทีใ่ห้การเดนิทางไปผยงัทีพ่กัค่อนข้างล าบาก





1.   อ านาจการต่อรองของคู่ค้า (Bargaining Power of Suppliers)

จากลักษณะธุรกจิของโฮมสเตย ์ทีม่ีธุรกิจหลักคือ การให้บริการด้านทีพ่ักซึ่งรายได้ทีไ่ด้จะเป็นรายได้จากค่าห้องพัก
ซึ่งถือเป็นรายได้หลัก และรายได้จากการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม รายได้จากจัดเวิรค์ช็อปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ศึกษาวิถชีีวิตพืน้บา้นจงึถอืเป็นรายได้รองดังน้ันการพจิารณาอ านาจต่อรองของซัพพลายเออรจ์งึสามารถแบง่ได้เป็น

1.1   ด้านแรงงาน 

มอี านาจการต่อรองทีสู่ง เน่ืองจากการกระจายตัวของธุรกจิและอุตสาหกรรมยงัไม่ทัว่ถึงทั้งประเทศไทย จึงท าให้จากการ
ย้ายถิ่นของแรงงานต่างจังหวดัทีเ่ข้าไปท างานในกรุงเทพฯเป็นจ านวนมาก เป็นผลมาจากอตัราการขยายตัวของการจ้างงานในเมือง
หลวงสูงกว่าในต่างจังหวดัมาก 

1.2   ด้านต้นทุนวัตถุดบิของอาหารและเคร่ืองดืม่ 

มีอ านาจการต่อรองที่ต ่า เน่ืองจากการเกิดภาวะสินค้าการเกษตรล้นตลาดท าให้เกิดการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
อาหาร อกีทั้งวตัถุดบิทีจ่ าหน่ายมคีวามแตกต่างกันไม่มากนัก และต้องปรับราคาให้เป็นไปตามราคากลางมาตรฐานของตลาด ส่งผลให้
อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออร์กบัธุรกจิโฮมสเตย์ลดลง



1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(Amenities)

มีอ านาจในการต่อรองที่สูง แม้ว่าจะจ านวนผู้ขายที่มีอยู่ในตลาดเป็นจ านวนมาก และสินค้ามีความแตกต่างกันไม่มาก แต่
อย่างไรก็ตามราคาของสินค้าน้ันขึน้อยู่กับปริมาณการส่ังสินค้าเป็นหลัก และเน่ืองจากธุรกิจโฮสเตย์เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (จ านวนห้อง
น้อยกว่า 50 ห้อง) ท าให้ปริมาณการใช้สินค้าในแต่ละรอบไม่สูงมาก อ านาจการต่อรองของซัพพลายเออรจ์ึงมีค่อนข้างสูง
ต่อธุรกจิโฮมสเตย์

2.   อ านาจการต่อรองของผู้ใช้บริการ (Bargaining Power of Customers)

กลุ่มผู้ใช้บริการ(visitor) ของธุรกิจโฮมสเตยใ์นจังหวัดตรังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักท่องเทีย่ว (traveler) ในที่นี้
รวมทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มทัศนาจร(Excursionist) โดยการประเมินอ านาจการต่อรองของผู้ใช้บริการ จะ
อ้างอิงกลุ่มเป้าหมายตามธุรกิจโฮมสเตยท์ี่มีกลุ่มเป้าหมายในระดับเดียวกันกับธุรกิจบ้านนาโฮมสเตยค์ือ ระดับ 2-3 ดาว 
เพือ่ใหปั้จจัยในการตัดสินใจการเลือกใช้บริการมคีวามใกล้เคยีงกัน



3.   การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนั (Rivalry among Current Competitors)

ธุรกิจโฮมสเตย์ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง การตลาดออนไลน์ที่สามารถท าได้ง่ายโดยใช้
งบประมาณที่ไม่สูงท าให้ผู้ประกอบการทุกรายแข่งขันกันอย่างดุเดือด มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เพิ่มขึน้เป็น
จ านวนมาก ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดและเพ่ือการรักษาระดับก าไรของกิจการ โดยส่ิงที่
เห็นเด่นชัดมากที่สุดคือ การตัดราคาห้องพัก (Price war) ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดคือ ราคาในช่วงวัน
ธรรมดาเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว
4.   ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products) 

ด้วยลักษณะของตัวธุรกจิโฮมสเตย์ เป็นธุรกจิบริการที่พัก ซ่ึงมีลกัษณะการให้บริการหลกัที่คล้ายคลงึกับ 
โรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก แต่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากธุรกิจโฮมสเตย์มี
จุดประสงค์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผสักบัวิถีชีวิตชาวบ้านซ่ึงโรงแรมและรี    สอร์ทส่วนใหญ่ในจังหวัดตรัง
น้ันจะเน้นในเร่ืองของความสะดวกสบาย และบรรยากาศของธรรมชาติเป็นหลกั ด้วยการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ของธุรกจิโรงแรมและรีสอร์ท จึงเป็นผลกระทบเชิงบวกกบัอุตสาหกรรม 



5.   ภัยคุกคามจากผู้แข่งขนัรายใหม่ (Threat of New Entrance)

การท ากจิการในอุตสาหกรรมโฮมสเตย์ปัจจุบนั จะต้องมกีารจดทะเบยีนให้ถูกต้องและปฏิบตัิตามกฎหมายโรงแรมและ
กฎหมายการควบคุมอาคารเป็นกฎหมายทีม่คีวามสัมพนัธ์กนั ดงัน้ันกรมโยธาได้ออกกฎกระทรวงก าหนดลกัษณะอาคาร
ประเภทอ่ืนทีใ่ช้ประกอบธุรกจิโรงแรมขึน้ จึงท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องเข้ามาในอุตสาหกรรมโดยการดดัแปลงอาคารหรือ
บ้านเก่าเพ่ือท าโฮมสเตย์รวมไปถึงมูลค่าของทีด่นิทีม่แีนวโน้มราคาสูงขึน้ท าให้ต้นทุนธุรกจิสูงขึน้ตามอกีทั้งปัจจุบนัตัวเลขของ
นักท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาพกัในไทยน้ันเพิม่ขึน้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายแห่งเข้ามาแข่งขนักนัในตลาดให้บริการทีพ่กั 



การส่ือสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

- ใช้Story Telling สร้างเร่ืองราวให้กับโฮมสเตยต์ั้งแต่ประวัติความเป็นมา การสร้าง การลง
รายละเอยีด การเอาใจใส่เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ รวมถงึประวัตยิ่านชุมชน

- ใช้Creativity ในการสร้างสรรคไ์ม่ว่าจะเป็นกราฟฟิคดีไซน์การท าคลิป การทางเพจ เพือ่ให้ลูกค้า
เข้าถงึงา่ย

- ใช้เคร่ืองมือออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Facebook สร้างเพจ ใช้Instagram ทัง้รูปภาพ IG story ใช้ Youtube
โปรโมตผ่านการคัดกรองโปรไฟลใ์หต้รงกลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด

- ส่ือสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยดูพฤติกรรมการรับส่ือของกลุ่มเป้าหมายว่าเปิดรับส่ือแบบไหน 
ช่วงเวลาอะไรบ้าง ความสนใจเป็นอย่างไร



การบริการด้วยใจน าไปสู่ความสัมพนัธ์ทีด่กีบัลูกค้า

การต้อนรับและการบริการอย่างมีอัธยาศัยที่ดีและอบอุ่น เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง 
รวมถึงสร้างโอกาสให้ลูกค้ากลบัมาใช้บริการซ ้า

ความสวยงามของสถานที่

ความสวยงามของสถานที่ทั้งโฮมสเตย์และบริเวณโดยรอบ การออกแบบโครงสร้างโฮมสเตย์แบบแปลนพื้นที่จะท าให้
สวยงามกลมกลืนเป็นเอกลกัษณ์จนกลายเป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วต้องถ่ายรูปลงสังคมออนไลน์

กจิกรรมวฒันธรรมชุมชน

กิจกรรมที่จัดขึ้นอ้างอิงตามวิถีชีวิตของชุมชน เช่น การท าประมงซ่ึงโฮมสเตย์มีภาพแบบจ าลองสาธิตไว้รองรับ
นักท่องเทีย่ว การเลีย้งปูในกระชัง เป็นต้น



1.   Value Proposition

มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เน้นสร้างประสบการณ์ให้กับแขกผู้พักอาศัย
เกดิความรู้สึก สงบ และใกล้ชิดธรรมชาต ด้วยบรรยากาศทีโ่อบล้อมรอบไปด้วยทะเล บ้านพกัยกสูงอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเห็น
วิวทะเลรอบ 360 องศา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกับชุมชนโดยมีรถรับส่งพาไปชมบรรยากาศ ได้
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน ท าให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับแขกผู้พักอาศัยและเป็นจุดเด่นที่ต่าง
จากคู่แข่ง

2. Channels

ลูกค้าสามารถเดนิทางเพ่ือสอบถามข้อมูลหรือจองห้องพกัผ่านทางโทรศัพท์ นอกจากนีย้ังสามารถติดตามการส่ือสารทาง
การตลาดและจองห้องพกัผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram ซึ่งจะเป็นสื่อทีม่ีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็ว ในการแจ้งโปรโมช่ันหรือข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารแบบออฟไลน ์เช่น ลง
พืน้ทีป่ระชาสัมพนัธ์



3.   Customer Relations

มีมาตรฐานการให้บริการทางด้านที่พักและการอ านวยความสะดวกของพนักงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็และความพงึพอใจเพือ่น าไปปรับปรุงและพฒันาผ่านช่องทางต่างๆ

4.   Key Activities

การใหบ้ริการและอ านวยความส าดวกให้กับลูกค้ารวมทัง้ดูแลความสะอาดของอุปกรณเ์คร่ืองใช้ อาหาร และ
ที่พัก พร้อมทั้งการให้ค าแนะน าการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน เสริมสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า

5.   Key Resources

ทรพยากรเป็นสินทรัพยแ์ละมีความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย ท าเลที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงได้ รวมถึงมีการตกแต่งที่พักที่เป็นเอกลักษณ์ บรรยากาศทัศนียภาพที่สวยงาม และในส่วนของบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลักในการด าเนินงาน ได้แก่ แม่ครัว วิทยากรที่ให้ความรู้ พนักงาน
ต้อนรับ และพนักงานท าความสะอาด



6.   Key Partners

- รถน าเทีย่วรอบเกาะ และชาวบา้นในชุมชนถือเป็นพันธมิตรหลักธุรกิจ เน่ืองจากการท าธุรกิจโฮมสเตย ์หน่ึงใน
หวัใจหลักในการด าเนินงาน คอื แหล่งทอ่งเทีย่ว นอกเหนือจากน้ันคอื ความร่วมมอืและความเตม็ใจของชาวบา้นในพืน้ที่

- บริษัทเรือน าเที่ยวเกาะต่างๆ ที่อยู่เคียงกับเกาะลิบง ซ่ึงก็ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรหลักเช่นกัน เน่ืองจากเม่ือกลุ่มลูกค้าที่เข้ามา
พกัแล้ว มคีวามต้องการไปเทีย่วเกาะต่างๆ จะมบีริษัทเรือโดยเฉพาะน านักท้องเที่ยวไปเยีย่มชมเกาะต่างๆ

- นอกจากนี้ยังรวมถึงส่ือต่างๆ ที่โปรโมทการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น เพจรีวิวการท่องเที่ยว บล็อกเกอร์  เว็ปไซต์ท่องเที่ยว 
เพราะกลุ่มนีจ้ะเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยโปรโมทให้คนทัว่ไปรู้จัก

7.   Customer Segments

- กลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 21-50 ปี รายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ที่ชื่นชอบการพัก
พกัผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาต ิและสัมผัสวิถวีัฒนธรรมชุมชนในระดับเชิงลึก

- กลุ่มลูกค้ารอง คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างต่างชาติ รายได้ระดับปานกลางขึ้นไปที่มองหาประสบการณ์การ
ท่องเทีย่วต่างไปจากเดมิ และนอกจากนีย้งัมกีลุ่มนักศึกษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ทีต้่องการศึกษาดูงาน วถิีชีวติของคนในเกาะ



8.   Cost Structures

โครงสร้างต้นทุน มัลดีฟส ์โฮมสเตย ์ประกอบไปด้วย ต้นทุนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบ 
วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารจัดการที่พัก รวมถึงการด าเนินกลยุทธิ์

ทางด้านการตลาด

9.   Revenue Streams

รายได้ของธุรกจิมาจากค่าบริการทีพ่กั ค่าเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ศึกษาวิถชีีวิต และวัฒนธรรมพืน้บา้น








