โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่
เกาะลิบง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

บนเกาะลิบง นอกจากมีทที่ าการของเขตห้ ามล่าสั ตว์ ป่าหมู่เกาะลิบง ตั้งอยู่บริเวณหาดจุโหย
แล้ว ยังมีชุมชน 3 หมู่บ้าน ตั้งอยู่คนละด้ านของเกาะ
หมู่บ้านบาตูปูเต๊ ะ เป็ นชุ มชนใหญ่ อยู่ทางทิศใต้ มีบ้านเรื อน 300 กว่ าหลัง มีชาวบ้ านเกือบ
2,000 คน ประกอบอาชีพ ทาสวนยาง และทาการประมงแบบพืน้ บ้ าน ชีวติ ความเป็ นอยู่ค่อนข้ าง
เรียบง่ าย มีสถานีไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ผลิตไฟฟ้ าด้ วยเครื่ องปั่นไฟทีใ่ ช้ นา้ มัน ให้ บริการวันละ 2 ครั้ง
คือ ช่ วง 10.00-12.00 น. และ 18.00-23.00 น.

หมู่บ้านพร้ าว เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ทางเหนือ มีชาวบ้ านประมาณ 500 คนเท่ านั้น ทีห่ มู่บ้าน
นีม้ ีท่า เรื อเล็กๆ อยู่ตรงปากคลอง ซึ่งไหลลงทะเล มีป่าโกงกางอุดมสมบูรณ์ มีกระชังเลีย้ งปลา ที่
ชาวบ้ านเลีย้ ง ปลาเก๋าอยู่หลายแพ

หมู่บ้านหลังเขา เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ซ้ อนตัวอยู่หลังเทือกของเกาะ มีชาวบ้ านอาศัย ประมาณ
400 คนเท่ านั้น ซึ่งหมู่บ้านนีม้ ีศักยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วต่ อไปได้ ในอนาคต ไม่ ไกล
จากชาย ฝั่งมากนักมีเกาะเล็กๆ อยู่หนึ่งเกาะ เวลานา้ ทะเลลงสามารถเดินข้ ามไปยังเกาะดังกล่าวได้
โดยสะดวก

คิวรถตู้ ตรัง-หาดยาว

ท่ าเรื อหาดเจ้ าไหม

บรรยากาศในรถตู้

บรรยากาศภายในเรื อหางยาว

ท่ าเรื อหาดยาว

ท่ าเรื อบ้ านพร้ าวเกาะลิบง

สถานที่ต้งั และลักษณะทั่วไป
ชื่ อธุรกิจ : เกาะลิบง มัลดีฟส์ โอมสเตย์

ประเภท : ที่พกั ที่ให้ บริการที่พกั แบบบ้ านสไตล์โฮมสเตย์
สถานที่ต้งั : 134 ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง อาเภอตรัง จังหวัดตรัง 92110
จานวนห้ องพัก : 35 หลัง

สไตล์ : ตกแต่ งสไตล์เรียบง่ าย เน้ นธรรมชาติ
จุ ด เด่ น : ท าเลที่ ต้ัง อยู่ ติ ด ทะเล และมี ห้ อ งหั ก บางส่ วนอยู่ ใ นน้า ซึ่ ง ได้ สั ม ผัส กับ
ธรรมชาติอย่ างจริงๆ

ราคาต่ อห้ อง/หลัง : 500-2,500 บาท

สิ่งนวยความสะดวก :
- เครื่ องปรับอากาศ
- ห้ องอาบนา้ ฝักบัว

- โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม
- ฟรีนา้ ดื่มบรรจุขวด
- ตู้เย็น

- ผ้าเช็ดตัว
- ฟรี Wi-Fi ในห้ องพัก
- ห้ องปลอดบุหรี่

จุดเด่นทีต่ งั้
เป็ นเกาะทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดของจังหวัดตรังเป็ นแหล่งหญ้ าทะเลทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดของประเทศไทย ซึ่ง
เกาะลิบง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ตั้งอยู่บนเกาะแห่ งนี้ ตั้งอยู่ในท่ ามกลางของทะเล เมื่อนา้ ลดจะได้ สัมผัส
กับธรรมชาติอย่ างแท้ จริง และท่ าเรื ออยู่ใกล้กบั ทีพ่ กั

ประเภทของธุรกิจ
เกาะลิบง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ให้ บริการด้ านที่พกั อาศัยแบบสั มผัสกับธรรมชาติของชาวเกาะและ
นาเที่ยวแบบสั มผัสวิถีชีวติ ของคนในท้ องถิ่นให้ ได้ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม พร้ อมทั้งนา
นักท่ องเทีย่ วเยีย่ มชมแนวทางในการกระจายรายได้ เข้ าสู่ ชุมชนเพื่อให้ ทุกคนทีอ่ ยู่ชุมชนนีไ้ ด้ มรี ายได้
ไปด้ วยกัน และมีกจิ กรรมต่ างๆที่ทางโฮมสเตย์ ได้ จัดเตรียมไว้ให้ นักท่ องเทีย่ วได้ สัมผัสเปรียบเหมือน
ได้ มาอยู่จริงๆ

โฮมสเตย์ ทบี่ ริการด้ านทีพ่ กั อาศัยอยู่บนเกาะท่ ามกลางทะเล ทีม่ ุ่งเน้ นดูแลเอาใจใส่ ลูกค้ าที่
เข้ ามาใช้ บริการเพื่อให้ เป็ นทีป่ ระทับใจอย่ างสู งสุ ด

1. มอบการบริการที่พักที่ดีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
พร้อมทัง้ สร้างความเป็ นอยู่ทด่ี ใี ห้แก่ลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าและเพือ่ ความสุขของผุ้ทเ่ี ข้ามาใช้บริการ

2. บริการลูกค้ าทีเ่ ข้ ามาใช้ บริการเสมือนเป็ นคนในครอบครัว
3. ดาเนินธุรกิจด้ วยความจริงจัง รักษามาตรฐานความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดและชุ มชน

1. เป้ าหมายระยะสั้น (1-2 ปี )

1.1 ทาให้ เกาะลิบง มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ เป็ นที่รู้ จักและน่ าสนใจมากขึน้ ในกลุ่มของลูกค้ า เป้ าหมายในจังหวัดใกล้ เคียงและ
ลูกค้ าทีเ่ ดินทางเข้ ามาท่ องเทีย่ วในจังหวัดตรัง
1.2 สร้ างสื่ อออนไลน์ เป็ นช่ องทางของตัวเองผ่ านทาง Instagram , Facebook เพือ่ ไว้แจ้งข่าวสารให้กับ
ลูกค้าได้ทราบ โดยให้มผี ู้ตดิ ตามเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิมทีม่ อี ยู่แล้ว
1.3 กาหนดโครงสร้ างองค์ กร ให้ การบริหารเป็ นไปอย่ างชัดเจน
1.4 เป็ นสถานทีห่ ลักทีส่ ามารถกระจายได้รายเข้าสู่ชุมชนได้
2. เป้ าหมายระยะยาว (3-5 ปี )
2.1 ติดอันดับ 1 ใน 5 ทีพ่ กั ของโอมสเตย์ ของจังหวัดตรัง
2.2 รั กษากลุ่มลูกค้ าและเป็ นสถานที่พักผ่ อนที่มอบความผ่ อนคลายให้ กับนักท่ องเที่ยว และทาให้ นักท่ องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจอย่ างสู งสุ ด

1. ปัจจัยด้ านการเมือง (Political Factors) เป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่งทีส่ ่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจท่งเทีย่ วของไทย
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วเป็ นอย่างมาก เพราะถือว่าการท่องเทีย่ วเป็ นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งทีช่ ่วยให้ธุรกิจ มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทัง้ ในเรื่องของ
ชุมชน สังคมและโครงสร้างพืน้ ฐาน

2. ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ (Economic Factors) ประเทศไทยนับเป็ นประเทศหนึ่งทีใ่ ห้ความสาคัญ
อย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาททีเ่ ห็นได้ชัดในช่วง
ระยะเวลาทีผ่ ่านมา คือ บทบาทด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการเป็ นอุตสาหกรรมทีท่ ารายได้ให้กับ
14 ประเทศเป็ นอันดับต้นๆ

3. ปัจจัยด้ านสั งคม (Social Factors) พฤติกรรมการท่องเทีย่ วของโฮมสเตย์คนไทยจะขึน้ อยู่กับ
ภาวะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหลักทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความถีแ่ ละระยะทางในการเดินทางท่องเทีย่ ว ขณะที่
จุดหมายไปทางมักจะขึน้ อยู่กับกระแสสังคมในแต่ละช่วงเวลาโดยมีสอ่ื ออนไลน์ และ Social
Network เป็ นพลังขับเคลือ่ นสาคัญให้นักท่องเทีย่ วรุ่นใหม่แสวงหาประสบการณ์ทแี่ ตกต่าง ทัง้ นี้
่ ัก
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเทีย่ วคนสมัยนีน้ ิยมท่องเทีย่ วแบบธรรมชาติและส่วนใหญ่จะเลือกทีพ
ทีส่ ะอาดการตกแต่ง ทีส่ วยงามมีขนาดห้องพักให้เลือก มีความเป็ นส่วนตัว และราคาทีไ่ ม่สูง
จนเกินไป
่ ักต่างๆนั้นมี
4. ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี (Technology Factors) ในยุคสมัยนีธ้ ุรกิจทีใ่ ห้บริการด้านทีพ
การลงทุนสูง ทัง้ การก่อสร้าง การตกแต่ง สถานทีก่ ารจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกต่าง ๆเพือ่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาใช้บริการรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
่ ักอาศัยเพราะนักท่องเทีย่ วในสมัยนีส้ ่วนใหญ่นิยมความ
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นของธุรกิจบริการทีพ
สะดวกสบายในการดาเนินชีวติ ประจาวัน

จุดแข็ง (Strengths)
1. มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ เป็ นการดาเนินในเชิงของธุรกิจครอบครัว มีเป้ าหมายและความเข้าใจในการดาเนินธุรกิจ
ทีเ่ ข้าใจง่าย มีการแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีช่ ัดเจนในการดาเนินงาน
2.
มีกิจกรรมนานักท่องเทีย่ วเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความ
แตกต่างของชาวบ้านในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพหลักของคนบนเกาะ

3. การให้ บริ การของมัลดีฟส์ โฮมสเตย์ เป็ นการให้ บริ การลูกค้ ามาจากความจริงใจเหมือนการดูแลญาติพี่น้อง มีความเป็ น
กัน เอง มี ค วามใส่ ใจในทุ ก เรื่ อ ง รวมถึ ง มี บ รรยากาศที่ ส งบสุ ข ร่ ม เย็ น เสมื อ นบ้ า นพัก ตากอากาศที่ ได้ รั บ ความผ่ อ นคลายแก่
นักท่ องเทีย่ ว
4. ราคาห้ องพักไม่ สูง ซึ่งกลุ่มลูกค้ าทีม่ รี ามยได้ ไม่ สูงก็สามามรถเข้ าพักได้
5. มีบริการเรื อนาเทีย่ วชมเกาะต่ างๆ ทีอ่ ยู่ใกล้ กบั เกาะลิบง
6. ทาเลทีต่ ้งั อยู่ปากแม่ นา้ กันตัง เป็ นบริเวณทีม่ กี ารผสมกันระหว่ างนา้ จืดและนา้ เค็ม ซึ่งมีความแตกต่ างจากสถานทีอ่ ื่น

7. มีจุดหอชมสั ตว์ นา้ เช่ น ปลาพะยูน

จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ผู้บริหารไม่มกี ารวางแผนในการบริหารจัดการนา้ อย่างยั่งยืน
2. มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ถือเป็ นโฮมสเตย์ที่พงึ่ มีการเปิ ดใหม่จึงอาจทาให้ยังไม่มีคนรู้มากนักอาจจะต้องใช้เวลาในการ
สื่อสารทางการตลาดให้มากขึน้
3. เป็ นธุรกิจแบบครอบครัว ซึ่งมีพนักงานเพียง 1-2 คนเท่ านั้น เมื่อลูกค้ าเข้ ามาพร้ อมกัน ต้ องใช้ เวลาในการรอคอย
โอกาส (Opportunities)

1. รัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(SMEs) จึงเป็ นโอกาสดีในเรื่องของเงินทุนและภาษีต่างๆ
2. เนื่องจากเกาะลิบงเป็ นแหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงธรรมชาติจังหวัดตรังมีนโยบายส่ งเสริมการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ส่ งผลให้ รูปแบบธุรกิจ
โฮมสเตย์ ทเี่ ป็ นการรักษาสภาพแวดล้ อมและพัฒนาชุ มชนอย่ างยัง่ ยืนเติบโตไปด้ วย

3. พฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ เดิม เน้ นเป็ นการท่ องเที่ยวที่สร้ างประสบการณ์ แปลกใหม่ และศึกษาเชิงลึก
มากยิง่ ขึน้

อุปสรรค (Threats)
1. ความไม่ แน่ นอนทางการเมือง เศรษฐกิจ ส่ งผลถึงความเชื่ อมั่นของนักท่ องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่ างชาติท าให้ การท่ องเที่ยว
ของไทยต้ องชะลอตัว
2. มีการแข่ งขันทีส่ ู ง มีจานวนคู่แข่ งมากทั้งทางตรงและทางอ้ อม
3. มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ส่วนใหญ่ มีกิจกรรมกลางแจ้ งและเกี่ยวข้ องกับธรรมชาติโดยตรง อาจทาให้ เกิดผลกระทบขึ้ นได้ หากมีความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ เช่ น พายุเข้ า
4. การเดินทางไปยังทีพ่ กั นั้นต้ องใช้ เรื อ เมื่อถึงฤดูฝนอาจจะทาให้ มคี ลื่นสู ง จึงทีใ่ ห้ การเดินทางไปผยังทีพ่ กั ค่ อนข้ างลาบาก

1. อานาจการต่ อรองของคู่ค้า (Bargaining Power of Suppliers)
่ ักซึ่งรายได้ทไี่ ด้จะเป็ นรายได้จากค่าห้องพัก
จากลักษณะธุรกิจของโฮมสเตย์ ทีม่ ีธุรกิจหลักคือ การให้บริการด้านทีพ
ซึ่งถือเป็ นรายได้หลัก และรายได้จากการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากจัดเวิรค์ ช็อปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ศึกษาวิถชี ีวิตพืน้ บ้านจึงถือเป็ นรายได้รองดังนั้นการพิจารณาอานาจต่อรองของซัพพลายเออร์จงึ สามารถแบ่งได้เป็ น

1.1 ด้านแรงงาน
มีอานาจการต่ อรองทีส่ ู ง เนื่องจากการกระจายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมยังไม่ ทวั่ ถึงทั้งประเทศไทย จึงทาให้ จากการ
ย้ ายถิ่นของแรงงานต่ างจังหวัดทีเ่ ข้ าไปทางานในกรุ งเทพฯเป็ นจานวนมาก เป็ นผลมาจากอัตราการขยายตัวของการจ้ างงานในเมือง
หลวงสู งกว่ าในต่ างจังหวัดมาก
1.2 ด้านต้นทุนวัตถุดบิ ของอาหารและเครื่องดืม่
มีอานาจการต่ อรองที่ต่า เนื่ องจากการเกิดภาวะสิ นค้ าการเกษตรล้ นตลาดทาให้ เกิดการแข่ งขันสู งในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ
อาหาร อีกทั้งวัตถุดบิ ทีจ่ าหน่ ายมีความแตกต่ างกันไม่ มากนัก และต้ องปรับราคาให้ เป็ นไปตามราคากลางมาตรฐานของตลาด ส่ งผลให้
อานาจการต่ อรองของซัพพลายเออร์ กบั ธุรกิจโฮมสเตย์ ลดลง

1.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก(Amenities)

มีอานาจในการต่ อรองที่สูง แม้ ว่าจะจานวนผู้ขายที่มีอยู่ในตลาดเป็ นจานวนมาก และสิ นค้ ามีความแตกต่ างกันไม่ มาก แต่
อย่ างไรก็ตามราคาของสิ นค้ านั้นขึน้ อยู่กับปริ มาณการสั่ งสิ นค้ าเป็ นหลัก และเนื่ องจากธุ รกิจโฮสเตย์ เป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก (จานวนห้ อง
น้ อยกว่ า 50 ห้อง) ทาให้ปริมาณการใช้สินค้าในแต่ละรอบไม่สูงมาก อานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์จึงมีค่อนข้างสูง
ต่อธุรกิจโฮมสเตย์
2. อานาจการต่ อรองของผู้ใช้ บริการ (Bargaining Power of Customers)
กลุ่มผู้ใช้ บริการ(visitor) ของธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัดตรังแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักท่องเทีย่ ว (traveler) ในทีน่ ี้
รวมทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มทัศนาจร(Excursionist) โดยการประเมินอานาจการต่อรองของผู้ใช้บริการ จะ
อ้างอิงกลุ่มเป้ าหมายตามธุรกิจโฮมสเตย์ที่มีกลุ่มเป้ าหมายในระดับเดียวกันกับธุรกิจบ้านนาโฮมสเตย์คือ ระดับ 2-3 ดาว
เพือ่ ให้ปัจจัยในการตัดสินใจการเลือกใช้บริการมีความใกล้เคียงกัน

3. การแข่ งขันระหว่ างคู่แข่ งในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Current Competitors)
ธุ รกิจ โฮมสเตย์ ในปั จ จุ บั นมีการแข่ งขั นที่ ค่อนข้ างสู ง การตลาดออนไลน์ ที่ส ามารถทาได้ ง่ายโดยใช้
งบประมาณที่ไม่ สูงทาให้ ผ้ ูประกอบการทุกรายแข่ งขันกันอย่ างดุเดือด มีผ้ ูประกอบการหน้ าใหม่ เพิ่มขึน้ เป็ น
จานวนมาก ทาให้ ต้องปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อความอยู่รอดและเพื่อการรั กษาระดับกาไรของกิจการ โดยสิ่ งที่
เห็นเด่ นชั ดมากที่สุดคื อ การตัดราคาห้ องพัก (Price war) ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดคือ ราคาในช่วงวัน
ธรรมดาเพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
4. ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products)
ด้ วยลักษณะของตัวธุรกิจโฮมสเตย์ เป็ นธุรกิจบริการที่พัก ซึ่ งมีลกั ษณะการให้ บริการหลักที่คล้ ายคลึงกับ
โรงแรมและรี ส อร์ ทขนาดเล็ ก แต่ ไ ม่ ส ามารถทดแทนกั น ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ โฮมสเตย์ มี
จุดประสงค์ เพื่อให้ นักท่ องเที่ยวได้ สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้ านซึ่ งโรงแรมและรี สอร์ ทส่ วนใหญ่ ในจังหวัดตรัง
นั้นจะเน้ นในเรื่ องของความสะดวกสบาย และบรรยากาศของธรรมชาติเป็ นหลัก ด้ วยการเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
ของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ ท จึงเป็ นผลกระทบเชิงบวกกับอุตสาหกรรม

5. ภัยคุกคามจากผู้แข่ งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance)
การทากิจการในอุตสาหกรรมโฮมสเตย์ ปัจจุบนั จะต้ องมีการจดทะเบียนให้ ถูกต้ องและปฏิบตั ิตามกฎหมายโรงแรมและ
กฎหมายการควบคุมอาคารเป็ นกฎหมายทีม่ คี วามสั มพันธ์ กนั ดังนั้นกรมโยธาได้ ออกกฎกระทรวงกาหนดลักษณะอาคาร
ประเภทอื่นทีใ่ ช้ ประกอบธุรกิจโรงแรมขึน้ จึงทาให้ ผ้ ูประกอบการรายใหม่ ต้องเข้ ามาในอุตสาหกรรมโดยการดัดแปลงอาคารหรื อ
บ้ านเก่ าเพื่อทาโฮมสเตย์ รวมไปถึงมูลค่ าของทีด่ นิ ทีม่ แี นวโน้ มราคาสู งขึน้ ทาให้ ต้นทุนธุรกิจสู งขึน้ ตามอีกทั้งปัจจุบนั ตัวเลขของ
นักท่ องเทีย่ วทีเ่ ข้ ามาพักในไทยนั้นเพิม่ ขึน้ ส่ งผลให้ ผ้ ูประกอบการหลายแห่ งเข้ ามาแข่ งขันกันในตลาดให้ บริการทีพ่ กั

การสื่ อสารให้ ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
- ใช้ Story Telling สร้างเรื่องราวให้กับโฮมสเตย์ตั้งแต่ประวัติความเป็ นมา การสร้ าง การลง
รายละเอียด การเอาใจใส่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงประวัตยิ ่านชุมชน
- ใช้ Creativity ในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็ นกราฟฟิ คดีไซน์การทาคลิป การทางเพจ เพือ่ ให้ลูกค้า
เข้าถึงง่าย
- ใช้ เครื่ องมือออนไลน์ ต่างๆ ทั้ง Facebook สร้างเพจ ใช้Instagram ทัง้ รู ปภาพ IG story ใช้ Youtube
โปรโมตผ่านการคัดกรองโปรไฟล์ให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากทีส่ ุด
- สื่ อ สารตรงไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายโดยดู พ ฤติ ก รรมการรั บ สื่ อ ของกลุ่ ม เป้ า หมายว่ า เปิ ดรั บ สื่ อ แบบไหน
ช่ วงเวลาอะไรบ้ าง ความสนใจเป็ นอย่ างไร

การบริการด้ วยใจนาไปสู่ ความสั มพันธ์ ทดี่ กี บั ลูกค้ า
การต้ อนรับและการบริ การอย่ างมีอัธยาศั ยที่ดีและอบอุ่น เพื่อให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจและเกิดการบอกต่ อในวงกว้ าง
รวมถึงสร้ างโอกาสให้ ลูกค้ ากลับมาใช้ บริการซ้า
ความสวยงามของสถานที่
ความสวยงามของสถานที่ท้ ังโฮมสเตย์ และบริ เวณโดยรอบ การออกแบบโครงสร้ างโฮมสเตย์ แบบแปลนพื้นที่จะทาให้
สวยงามกลมกลืนเป็ นเอกลักษณ์ จนกลายเป็ นจุดทีน่ ักท่ องเทีย่ วต้ องถ่ ายรู ปลงสั งคมออนไลน์
กิจกรรมวัฒนธรรมชุ มชน
กิจ กรรมที่ จั ด ขึ้น อ้ า งอิ ง ตามวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน เช่ น การท าประมงซึ่ ง โฮมสเตย์ มีภ าพแบบจ าลองสาธิ ต ไว้ ร องรั บ
นักท่ องเทีย่ ว การเลีย้ งปูในกระชัง เป็ นต้ น

1. Value Proposition
มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง จังหวัดตรั ง เน้ นสร้ างประสบการณ์ ให้ กับแขกผู้พักอาศั ย
เกิดความรู้สึก สงบ และใกล้ ชิดธรรมชาต ด้ วยบรรยากาศทีโ่ อบล้ อมรอบไปด้ วยทะเล บ้ านพักยกสู งอากาศถ่ ายเทได้ สะดวก และเห็น
วิวทะเลรอบ 360 องศา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่ างๆ ที่ให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าร่ วมกับชุ มชนโดยมีรถรั บส่ งพาไปชมบรรยากาศ ได้
สั มผัสวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ทาให้ เกิดความรู้ สึกที่อบอุ่น ซึ่ งจะช่ วยเพิ่มความประทับใจให้ กับแขกผูพ้ ักอาศัยและเป็ นจุดเด่ นที่ต่าง
จากคู่แข่ ง
2. Channels
ลูกค้ าสามารถเดินทางเพื่อสอบถามข้ อมูลหรื อจองห้ องพักผ่ านทางโทรศัพท์ นอกจากนีย้ ังสามารถติดตามการสื่ อสารทาง
การตลาดและจองห้ องพักผ่ านช่ องทางออนไลน์ เช่ น Facebook, Line, Instagram ซึ่งจะเป็ นสื่อทีม่ ีผู้ใช้งานเป็ นจานวนมาก
สามารถเข้าถึงได้ง่ายรวดเร็ว ในการแจ้งโปรโมชั่นหรือข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารแบบออฟไลน์ เช่น ลง
พืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์

3. Customer Relations
มีมาตรฐานการให้บริการทางด้านที่พักและการอานวยความสะดวกของพนั กงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความพึงพอใจเพือ่ นาไปปรับปรุ งและพัฒนาผ่านช่องทางต่างๆ
4. Key Activities
การให้บริการและอานวยความสาดวกให้กับลูกค้ารวมทัง้ ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ อาหาร และ
ที่พัก พร้อมทั้งการให้คาแนะนาการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้าน เสริมสร้ างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า
5. Key Resources
ทรพยากรเป็ นสินทรัพย์และมีความจาเป็ นในการดาเนิ นธุ รกิจ ประกอบไปด้วย ทาเลที่ตั้งที่ลูกค้าสามารถ
เข้ าถึง ได้ รวมถึง มีการตกแต่ง ที่พักที่เป็ นเอกลั กษณ์ บรรยากาศทัศ นี ยภาพที่ส วยงาม และในส่ ว นของบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆซึ่งถือเป็ นทรั พยากรหลักในการดาเนิ นงาน ได้แก่ แม่ครั ว วิทยากรที่ให้ความรู้ พนั กงาน
ต้อนรับ และพนักงานทาความสะอาด

6. Key Partners

- รถนาเทีย่ วรอบเกาะ และชาวบ้านในชุมชนถือเป็ นพันธมิตรหลักธุรกิจ เนื่องจากการทาธุรกิจโฮมสเตย์ หนึ่งใน
หัวใจหลักในการดาเนินงาน คือ แหล่งท่องเทีย่ ว นอกเหนือจากนั้นคือ ความร่วมมือและความเต็มใจของชาวบ้านในพืน้ ที่
- บริษัทเรื อนาเที่ยวเกาะต่ างๆ ที่อยู่เคียงกับเกาะลิบง ซึ่งก็ถือได้ ว่าเป็ นพันธมิตรหลักเช่ นกัน เนื่องจากเมื่อกลุ่มลูกค้ าที่เข้ ามา
พักแล้ ว มีความต้ องการไปเทีย่ วเกาะต่ างๆ จะมีบริษัทเรื อโดยเฉพาะนานักท้ องเที่ยวไปเยีย่ มชมเกาะต่ างๆ
- นอกจากนี้ยังรวมถึงสื่ อต่ างๆ ที่โปรโมทการท่ องเที่ยว ไม่ ว่าจะเป็ น เพจรี วิวการท่ องเที่ยว บล็อกเกอร์ เว็ปไซต์ ท่องเที่ยว
เพราะกลุ่มนีจ้ ะเป็ นกาลังสาคัญในการช่ วยโปรโมทให้ คนทัว่ ไปรู้จัก

7. Customer Segments
- กลุ่มลูกค้าหลั ก คือ กลุ่มนั กท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 21-50 ปี รายได้ระดับปานกลางขึ้นไป ที่ช่ืนชอบการพัก
พักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ และสัมผัสวิถวี ัฒนธรรมชุมชนในระดับเชิงลึก
- กลุ่มลูกค้ ารอง คื อ กลุ่มนักท่ องเที่ยวชาวไทย ชาวต่ างต่ างชาติ รายได้ ระดับปานกลางขึ้นไปที่มองหาประสบการณ์ การ
ท่ องเทีย่ วต่ างไปจากเดิม และนอกจากนีย้ งั มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่ างๆ ทีต่ ้ องการศึกษาดูงาน วิถีชีวติ ของคนในเกาะ

8. Cost Structures
โครงสร้ างต้นทุน มัลดีฟส์ โฮมสเตย์ ประกอบไปด้วย ต้นทุนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบ
วั ส ดุ อุ ปกรณ์ใ นการประกอบธุ ร กิจ ทรั พ ยากรบุ คคล ระบบการบริ ห ารจั ด การที่พั ก รวมถึง การด าเนิ น กลยุ ท ธิ์
ทางด้านการตลาด
9. Revenue Streams
่ กั ค่าเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ ศึกษาวิถชี ีวิต และวัฒนธรรมพืน้ บ้าน
รายได้ของธุรกิจมาจากค่าบริการทีพ

