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1. บทนา
ก่อนวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาให้
เป็นเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลกของประเทศ ตามแผนพัฒนาภาคใต้และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดา
มันนั้น จังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันได้ ถูกกาหนดให้เป็ นแหล่งการท่องเที่ยวทางทะเลที่ส าคัญ มาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาจึงเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบทาง
ธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่มูลค่ าใหม่ที่ เชื่อมโยงระหว่ างภาคการผลิ ตและภาคบริ การซึ่งได้แก่ การประมง และการ
ท่องเที่ยว ทาให้เกิดการจ้างงานทั้งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาคการผลิตที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การเกษตร และ
การประมง อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ห่วงโซ่มูลค่านั้นได้หยุดชะงักไปเนื่องจาก
ความต้องการสินค้าประมงจากภาคการท่องเที่ยวลดลงไปจานวนมาก
สาหรับพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามันตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรัง และกระบี่ ก่อนการระบาดของโรคโค
วิด 19 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product : GPP) ในสาขาโรงแรมและภัตตาคารรวมกันแล้ว
มากกว่าหมื่นล้านบาท ส่วนในสาขาประมงมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาทเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลังเกิด
วิกฤตการระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ทั้งสามจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน
สาขาโรงแรมและภัตตาคารซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่วนในสาขาประมงแม้จะยังสามารถผลิตได้แต่
ประสบปัญหาด้านการตลาดที่เคยป้อนสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็น
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากการประมงและมีตลาดภายในประเทศเป็นหลักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศและการบริโภคภายในประเทศที่หดตัว ตลอดจนประสบปัญหา
การตลาดเป็นบางช่วงเนื่องจากความกังวลและไม่มั่นใจในความสะอาดหรือการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา
ของผู้บริโภคทาให้ราคาผลผลิตตกต่า สาหรับผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนั้นแม้ว่าจะยังคงมีดาเนินการได้
แต่หากมีการระบาดอย่ างรุนแรงในกลุ่ มแรงงานที่ เกี่ยวข้ องกั บการแปรรูปสั ตว์น้าก็จะก่อให้เกิ ดปัญ หา ทาง
การตลาดได้ จากปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่าง
ด้านการประมงและท่องเที่ยวจะต้องได้รับผลกระทบไปอีกระยะหนึ่งเช่นกัน
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันตอนล่างมีทั้งนักลงทุนภายนอกและนักลงทุนในพื้นที่ แต่โดยส่วนใหญ่
การลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันตอนล่างเป็นการลงทุนของกลุ่มทุนที่มาจากภาคการเกษตรและประมง
ในพื้นที่ แต่ด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทาให้เศรษฐกิจทุกสาขาถดถอยจึงไม่สามารถจัดการธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวได้และต้องเลิกจ้างแรงงาน ส่วนนักลงทุนที่มาจากต่างพื้นที่จะเลือกปิดกิจการชั่วคราวโดยจะเลือกเปิด
กิจการตามมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดและรองรับการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ การดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเพียงการประคองธุรกิจเพื่อรอโอกาสการคลี่คลายของการระบาดของโรคเท่านั้น
ส่วนกรอบแนวคิดริเริ่มหรือสมมติฐานการพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่เป็นในอนาคตนั้นได้มีการ
นาไปใช้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจในบางพื้นที่ เช่น ในจังหวัดกระบี่ ซึ่ง
เคยมีขนาดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ นโยบายกระตุ้นภาครัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นเพียงสารตั้งต้น
เพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวเป็นหลัก การปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจจึงเป็นการปรับตัวตาม
สถานการณ์และมาตรการส่งเสริมและการผ่อนคลายการควบคุมของโรคระบาดโควิด 19 การพัฒนาโมเดลภาคการ
ประมงจึงเป็นการเตรียมรูปแบบธุรกิจของภาคการผลิตที่สามารถตอบสนองภาวะชะลอตัวและแนวโน้มการฟื้นตัว
ที่คาดการณ์ในอนาคต
ส่วนจังหวัดตรังซึ่งมีพื้นฐานเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล (Fishery linkedTourism) กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 คือ การ
เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในชุ มชน มีการจัดจาหน่ายสินค้ าประมงในชุมชนให้ กับนักท่องเที่ยว ด้วย
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เศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและมีพื้นฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันระหว่างการท่องเที่ยวกับฐาน
การผลิตด้านการประมงเป็นทุนเดิม หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจโดยผ่านการวิเคราะห์ที่เป็น
ระบบและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ทั้งของตัวลูกค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจึง มี
แนวทางที่สามารถเพิ่มอัตราเร่งทางเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดตรังได้ ส่วนจังหวัดสตูลมีลักษณะเป็นเมืองที่น่า
ค้นหาเนื่องจากมีลักษณะเป็น Deep South ทางทะเล แต่ฐานเศรษฐกิจเดิมมีการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจากประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นหลัก และต้องหยุดชะงักไปในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 สมมติฐานการพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจจึงจาเป็นต้องเชื่อมโยงหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงโดยอาศัยพหุวัฒนธรรม ความแยกส่วน
อย่างกระจัดกระจายของแหล่งท่องเที่ยวและการฟื้นตัวของทรัพยากรอาจเป็นปัจจัยช่วยให้การพัฒนารูปแบบทาง
ธุรกิจได้แตกต่างจากพื้นที่จังหวัดอื่น
ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 หากการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ยังคงใช้โมเดลเดิม และยังคง
คาดหวั ง การตอบโจทย์ ข องกลุ่ ม ลู ก ค้ า กลุ่ ม เดิ ม นั้ น จะส่ ง ผลให้ ช่ อ งทางการฟื้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่
อันดามันตอนล่างเป็นไปอย่างจากัด การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน
ตอนล่างโดยการประยุกต์ใช้การอธิบายองค์ประกอบทางธุรกิจจึงเป็นการสร้างแบบจาลองการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้าน
การท่องเที่ยวและการประมงโดยทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลธุรกิจพร้อมวัด ความคุ้มค่าทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่และสามารถ
นาไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ได้
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมง
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
3. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิ ด ของการวิจั ย ประยุก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎีร ะบบ ประกอบด้ วย บริ บ ท (Context) กระบวนการ
(Process) ผลผลิ ต (Output) และผลลั พ ธ์ (Outcome) ทั้ ง นี้ กระบวนการจั ด ท านวั ต กรรมโมเดลธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวและธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่างใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Action Research: PAR) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับกรอบ Business Model Canvas ได้
ผลผลิต คือ โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมง ผลลัพธ์ คือ รายได้ของกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจท่องเที่ยว
และธุรกิจประมงเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 1
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้โมเดลธุรกิจที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจ้างงาน สร้างรายได้ ให้กับแรงงานคืนถิ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19
2) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ประมง และวัตถุดิบในท้องถิ่น
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ เทคนิค การวิจั ย เชิ ง ปฏิบั ติ การแบบมีส่ ว นร่วม (Participatory Action Research:
PAR) การวิจัยในครั้งนี้ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ สตูล ตรัง และกระบี่ โดยจังหวัดสตูลมีขอบเขตการวิจัยใน 3
อาเภอ คือ 1) อาเภอละงู ตาบลปากน้า 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านปากบารา หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะใส หมู่ที่ 5
บ้านท่ายาง และหมู่ที่ 6 บ้านท่ามาลัย ตาบลละงู 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไทร และ 2) อาเภอเมือง
เกาะหลีเป๊ะ ตาบลเกาะสาหร่าย และตาบลฉลุง 3) อาเภอควนโดน คือ เกาะปูยู ตาบลปูยู ซึ่งเป็นพื้นที่สาคัญ
ด้านการท่องเที่ยวและประมงของจังหวัดสตูล จังหวัดตรังมีขอบเขตพื้นที่ดาเนินการวิจัยครอบคลุม 2 อาเภอ คือ
1) อาเภอกันตัง ครอบคลุมปากแม่น้าตรัง (เกาะเคี่ยม ตาบลกันตังใต้ และหาดยาว มดตะนอย บ้านเกาะลิบง
ตาบลเกาะลิบง) และบ้านน้าราบ ตาบลบางสัก 2) อาเภอสิเกา ครอบคลุม บ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน ซึ่งเป็นพื้นที่
สาคัญด้านการท่ องเที่ ยวและประมงของจั งหวั ดตรัง และ จั ง หวั ด กระบี่ มี ข อบเขตพื้ นที่ การด าเนินการวิจัย
ครอบคลุมอาเภอชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาคัญด้านการท่องเที่ยวและประมงของจังหวัดกระบี่
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โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงในพื้นที่อันดามัน
ตอนล่างซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น
3 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสราง และ การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) โดยนา
โมเดลธุรกิจแคนวาส (Business Model Canvas: BMC) มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบโมเดลธุรกิจ และใช้
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
การศึกษาเรื่องนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง
ได้กาหนดขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ (รูปที่ 2)
ขั้นที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิจัยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโมเดลธุรกิจ ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย และซักซ้อมการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาโมเดลธุรกิจ
ขั้นที่ 2 จัดเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้าง BMC ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ BMC วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจ เช่น ปัญหา
อุปสรรค โอกาส ใช้เทคนิค SWOT analysis
ขั้นที่ 3 การสร้างความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Programming) และสร้างโมเดลธุรกิจใหม่
3.1 นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและการประมงให้ความรู้แก่ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดย
การให้ความรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ว่าจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
3.2 ออกแบบความคิด (thinking design) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทาโมเดลธุรกิจ BMC ใหม่
ขั้นที่ 4 จัดเวทีสรุปโมเดลธุรกิจ BMC ปฏิบัติการโดยใช้ข้อมูลจริงที่ได้ จากการจัดเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่ อ สร้ า ง BMC ในปั จ จุ บั น และมี นั ก วิ จั ยที่ เ ชี่ ยวชาญด้ า นการท่ องเที่ ย วและการประมงให้ ค วามรู้ และให้
คาปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโมเดลธุรกิจ โดยนาข้อมูลที่ได้จากเวทีในขั้นที่ 3 นาข้อมูลมาใส่ในตารางการวิเคราะห์
ประเด็นต่อไปนี้ How ทาอย่างไร What ทาอะไร Who ทาให้ใคร Money เงินที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 5 การทดลองโมเดลธุรกิจ โดยการทดลองใช้โมเดลธุรกิจจริงกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาประเด็นในการ
พัฒนาโมเดลธุรกิจเพิ่มเติม
ขั้นที่ 6 ทาการปรับปรุงแก้ไขโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าสูงสุดบนพื้นฐานของขีดความสามารถและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึง การติดตามประเมินผลจากการดาเนิ นงานโมเดลธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับธุรกิจการประมง
ขั้นที่ 7 จัดเวทีขับ เคลื่ อนโมเดลธุรกิ จ การท่ องเที่ยวเชื่อ มโยงกั บธุ รกิ จ ประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา

6
6. ผลการวิจัย
6.1 หลักสาคัญในการออกแบบโมเดลธุรกิจพื้นที่อันดามันตอนล่าง
หลักสาคัญในการออกแบบโมเดลธุรกิจพื้นที่อันดามันตอนล่าง คือ การผนวกองค์ประกอบของโมเดล
ธุรกิจให้มีลักษณะที่เป็นเชิงสาธารณะโดยผ่านการเสนอแนวคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจท่องเที่ยวและ
ธุรกิจประมง ในพื้นที่อันดามันตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสตูล ตรังและกระบี่ ซึ่งมีอัตลักษณ์และโอกาสการพัฒนา
ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่างมีช่องว่างในการพัฒนาธุรกิจ แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็นการวิเคราะห์ได้แก่ โมเดลธุรกิจท่องเที่ยว โมเดลธุรกิจประมง และ กลไกความเชื่อมโยง
และขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ (ตารางที่1)
สาหรับโซ่คุณค่าของธุรกิจประมงในพื้นที่อันดามันตอนล่าง ธุรกิจต้นน้าของการผลิตสินค้าประมงคือ
การประมงพาณิชย์ การประมงชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ซึ่งเป็นเกษตรกรและชาวประมง โดย
ผลผลิตสัตว์น้าจะเข้าสู่กลุ่มธุรกิจแพสัตว์น้าหรือท่าเรือการประมงซึ่งเป็นธุรกิจรวบรวมผลผลิตก่อนกระจาย
จัดส่งสู่โรงงานแปรรูปหรือค้าปลีกสัตว์น้าผ่านธุรกิจขนส่งสู่ธุรกิจร้านอาหาร การบริโภคในครัวเรือน และการ
ส่งออก (รูปที่ 3) ซึ่งการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการจับสัตว์น้าขึ้นอยู่
กับการใช้นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากร ซึ่ง สามารถนาไปใช้ในทุกกระบวนการของโซ่คุณค่า ส่วนการ
วิเคราะห์ช่องว่างของโซ่ธุรกิจจะนาไปสู่การพัฒนาโมเดลธุรกิจประมงใหม่จะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดอาชีพใหม่หรือ
สร้างมูลค่าใหม่ให้กับสัตว์น้าที่ผลิตได้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างหน่วยธุรกิจท่องเที่ยว ประมงและกลไกการเชื่อมโยงในพื้นที่อันดามันตอนล่าง
Current State
(FROM)

ประเดนการวิเคราะห์

 มุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวหลากหลาย
 นักท่องเที่ยวจากัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล
 รายได้ไม่กระจายสู่ชุมชน
 อาหารทะเลสดไม่เพียงพอและราคาไม่
สอดคล้องกับธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร
 การกลับมาท่องเที่ยวซ้ามีน้อย
 ทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรม
 พื้นที่กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ/เขตคุ้มครองสัตว์ปา/พื้นที่ชุ่มน้า
นานาชาติ/ปาชายเลนตามมติ ครม.
 ผลผลิต/ผลจับสัตว์น้าไม่สม่าเสมอและ
เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
 ต้นทุนการผลิตสูง
 ราคาตกต่า
 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามีจากัด
 ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม
 ทรัพยากรชีวภาพหลากหลาย



โมเดลธุรกิจท่องเที่ยว

โมเดลธุรกิจประมง

เอกภาพของเครือข่ายธุรกิจ เช่น ชุมชน
ท่องเที่ยว ประมงพื้นบ้าน สมาคมประมง
พาณิชย์ หอการค้า สมาคม/ชมรมธุรกิจ
ในพื้นที่มีน้อย
 เป้าหมายร่วมการพัฒนาเชิงพื้นที่ไม่
ชัดเจน



กลไกการเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ

GAPS
ขาดการพัฒนาโมเดลการพัฒนาเชิง
พื้นที่
 ไม่ได้ใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่ๆ
 ขาดความเชื่อมโยงกับพันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
 ขาดแนวคิดการส่งต่อหรือเกื้อกูลทาง
ธุรกิจ
 ขาดการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ
และการตลาด
 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
มีน้อย
 การลงทุนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมีน้อย



 ไม่มีแผน/โมเดลธุรกิจเชิงพื้นที่
 กระบวนการพัฒนาศักยภาพการ

ประกอบธุรกิจมีน้อย
 ขาดการเชื่อมโยงการตลาดห่วงโซ่ธุรกิจ
ใหม่ๆ
 ขาดนวัตกรรมการผลิตเพื่อการพัฒนา
มูลค่าใหม่หรือใช้ศักยภาพการประมงใน
พื้นที่เพื่อเติมผลิตที่ขาด
 ขาดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
กระบวนการสร้างการรับรู้ด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมีน้อย
 ขาดกลไกการเกื้อกูลหรือการส่งต่อทาง
ธุรกิจระหว่างหน่วยธุรกิจภายในชุมชน
 ขาดการเตรียมข้อมูลนาเข้าเพื่อการ
วิเคราะห์โมเดลการพัฒนารองรับการ
เปลี่ยนแปลง
 ขาดการระบุบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่



Desired Future State
(TO)
 มีการพัฒนาโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่

จากหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามภูมิทัศน์
การท่องเที่ยวใหม่ที่ชัดเจน
 มุ่งกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่มีกาลังซื้อ
 นาเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/กิจกรรม
ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
 การกระจายรายได้ในหน่วยธุรกิจทั้ง
ระดับชุมชนและระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง
 มาตรฐานการบริการท่องเที่ยวที่ทัดเทียม
กัน
 นักท่องเที่ยวพักระยะยาวมากขึ้น
 การบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์
โรคโควิด 19
 การดาเนินธุรกิจฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน
 มีปริมาณเพียงพอที่จะส่งมอบในห่วงโซ่
ธุรกิจ
 ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานอาหารและ
สิ่งแวดล้อม
 มีความหลากหลายเลือกสรรได้
 เชื่อมโยงกับผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรม
บริการในพื้นที่
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าสมัยใหม่
 ระบบการส่งมอบอาหารทะเลที่สดใหม่
 มีรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจ
 มีกลไกกลางประสานความเชื่อมโยงธุรกิจ
 มีฟอร์รั่มหน่วยธุรกิจชุมชนในพื้นที่
 มีคณะทางานผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ระดับพื้นที่
 มีการลงทุนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ
เชิงพื้นที่
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รูปที่ 3 โซ่คุณค่าของการประมงในพื้นที่อันดามันตอนล่าง (ดัดแปลงจาก: Burch and Maes, 2017)
ผลผลิตจากการทาประมงจากประมงพาณิชย์ทั้งในน่านน้าไทยและนอกน่านน้าที่ขึ้นท่าในพื้นที่อันดามัน
ตอนล่างซึ่งเป็นผลจับปริมาณมากจะถูกส่งออกไปยังนอกพื้นที่ไ ด้แก่ กรุงเทพฯ และเมืองสามสมุทร ซึ่งเป็น
แหล่งที่มีผู้บริโภคและมีโรงงานแปรรูปเป็นจานวนมาก โดยมีผลผลิตบางส่วนที่ถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปอาหาร
ในพื้นที่ ส่วนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าโดยเฉพาะกุ้งขาวมักจะมีเข้าสู่ธุรกิจรวบรวมก่อนนาส่งไปยัง
ตลาดกลางกุ้งมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นตลาดรับซื้อกุ้งเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งผลผลิตจาก
การประมงพาณิชย์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เช่น การเลี้ยงปลาในกระชังจะมีการรวบรวมผลผลิตบางส่วนที่
เข้าสู่การเชื่อมโยงธุรกิจในพื้นที่ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและภัตตาคารในจังหวัดที่มีการเติบโตด้านธุรกิจท่องเที่ยว
ที่ต้องการอาหารทะเลเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว เช่น กระบี่และภูเก็ต เป็นต้น (รูปที่ 4) ส่วนผลผลิตจากประมงชายฝั่ง
ส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อการบริโภคในพื้นที่จึงทาให้ธุรกิจการแปรรูปในท้องถิ่นที่เป็นวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการ
รายย่อยต้องนาเข้าวัตถุดิบจากต่างพื้นที่และจากต่ างประเทศหากต้องการสร้างผลิตภั ณฑ์อย่างสม่ าเสมอ
วัตถุดิบอาจจะนาเข้าจากฝั่งอ่าวไทยและประเทศเพื่อนบ้า น เพื่อจัดการวัตถุดิบล่วงหน้าเอาไว้โดยเช่าห้องเย็น
เพื่อเก็บรักษา เช่น กรณีผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม และกะปิ ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนห้าดาว เป็นต้น (รูปที่ 5) ซึ่ง
หมายถึงมูลค่าของผลผลิตด้านประมงหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่อันดามันตอนล่างน้อย ควรออกแบบโมเดลธุรกิจเชิง
พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจประมงหรือท่องเที่ยวที่สามารถสร้างอาชีพหรือส่งเสริมให้มูลค่าหมุนเวียนอยู่ใน
พื้นที่ให้มากขึ้น การออกแบบโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่อันดามันตอนล่างจึงต้องคานึง
หลักสาคัญอยู่ 4 ประการ คือ รูปแบบการจัดทาโมเดล การกระจายผลประโยชน์ การทดลองโมเดลธุรกิจ และ
ความคุ้มค่าและผลตอบแทนเชิงสาธารณะ
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รูปที่ 4 โซ่มูลค่าสินค้าประมงในพื้นที่อันดามันตอนล่าง

รูปที่ 5 สรุปโซ่อุปทานสินค้าประมงในพื้นที่อันดามันตอนล่าง
6.2 สาระสาคัญและองค์ประกอบโมเดลธุรกิจในพื้นที่อนั ดามันตอนล่าง
6.2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมง ได้แก่ หน่วยธุรกิจ
ท่องเที่ยวและหน่วยธุรกิจประมง ทั้งที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นกลุ่มหลักที่จะ
เชื่อมโยงกันทางธุรกิจมีโมเดลที่ต้องตอบสนองหลักตามโมเดลและรับผลจากการเชื่อมโยงระหว่างกันของหน่วย
ธุรกิจด้วยกัน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลาดับรองลงมา ได้แก่ ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องเป็นกลไกสนับสนุน
ในการขับเคลื่อนโมเดล ได้แก่ หอการค้าจัง หวัด หอการค้ากลุ่มจัง หวัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
สานักงานประมงจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และหน่วยงานที่ควบคุมด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง
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6.2.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities)
กิจกรรมหลักเพื่อให้โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่างมี
ความเชื่อมโยงหรือส่งต่อด้วยกันได้ โดยสามารถแยกตามบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก มีดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูลหน่วยธุรกิจและสร้างกิจกรรมการนาเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจที่เป็น
กลุ่มผลิตต่อกลุ่มธุรกิจที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
2) การจาลองโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงสาหรับพื้นที่อันดามันตอนล่าง โดย
กิจกรรมในโมเดลอาจจะต้องต่อยอดหรือถอดบทเรียนมาจากระดับชุมชนและระดับจังหวัดซึ่งเป็นระดับภูมิภาค
อันดามันตอนล่าง
3) การเรียงลาดับความสาคัญของกิจกรรมและการปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนโมเดล
4) การจัดทาแผนธุรกิจ /แผนพัฒนารองรับและเพิ่มมูลค่าให้กับโมเดลธุรกิจใหม่เป็นแผนการ
ลงทุนทั้งจากภาครัฐและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6.2.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
ในการดาเนินการตามโมเดลธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและเพิ่มมูลค่าระหว่างธุรกิจท่องเที่ยว
กับธุรกิจประมงในพื้นที่อันดามันตอนล่างมีทรัพยากรหลักอยู่ 5 ประการ ได้แก่ (1) ข้อมูลหน่วยธุรกิจในพื้นที่
ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ (2) องค์ความรู้และทักษะในวิเคราะห์การลงทุนและการตลาดของ
หน่วยธุรกิจ (3) ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ (4) กลไกและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน และ (5) ความพึงพอใจและมาตรฐานสินค้า
6.2.4 กลุ่มลูกค้าในโมเดลธุรกิจ (Customer Segment)
นิยามของกลุ่มลูกค้าตามตามโมเดลธุรกิจที่ออกแบบโดยกลุ่มธุรกิจในพื้นที่จะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวและกลุ่มธุรกิจในพื้นที่ที่เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ซึ่งกันและกันในพื้นที่อันดามันตอนล่าง
6.2.5 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าตามโมเดลธุรกิจคือการสื่อ สารข้อ เสนอแนะจากนักท่องเที่ ย วสู่
เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ นอกจากนี้การรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าที่เข้ามาในพื้นที่อันดามันตอนล่าง
โดยส่งมอบคุณค่าตามโมเดลธุรกิจแล้ว การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจในพื้นที่จาเป็นต้องออกแบบ
ผ่านฟอร์รั่มหรือกลไกของสมาคมธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจที่ไ ด้ผลประโยชน์ที่
ยั่งยืนและรับผิดชอบร่วมกัน
6.2.6 คุณค่าสินค้าบริการ (Value Proposition)
คุณค่าสินค้าบริการที่ส่งมอบตามโซ่คุณค่าของโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมง หาก
พิจารณาจากกลุ่มธุรกิจประมงซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและกลุ่มประมง
ทะเลนั้น คุณค่าที่ต้องส่งมอบได้แก่ (1) ปริมาณที่เพียงพอ เลือกสรรได้ และความสม่าเสมอของผลิตภัณฑ์
ประมง (2) ความยั่งยืนของทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ และ (3) ความยั่งยืนของหน่วยธุรกิจและเครือข่าย
6.2.7 ช่องทาง
ช่องทางที่จะก่อ ให้ เกิ ด ความเชื่อ มโยงของธุร กิจ ท่ องเที่ ยวและธุร กิจ ประมง นอกจากการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็น social media แล้ว การมีเวทีของผู้ประกอบการที่เป็นแบบกายภาพทั้งในส่วนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเป็นช่องทางส่งมอบผลิตภัณฑ์และแนวคิดการพัฒนา
เชิงพื้นที่ไปพร้อม ๆ กัน โดยช่องทางเหล่านี้ประกอบไปด้วยเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจประมง ซึ่งเป็นเครือข่ายต้น
น้า และเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครือข่ายปลายน้าที่ต้องรวมตัวกัน และมีการ
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สัมมนาธุรกิจกันอย่างสม่าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการใช้ทรัพยากรตาม
โมเดลธุรกิจร่วมกันเพื่อลดข้อจากัดให้กันและกันอย่างสมดุล
6.2.8 ต้นทุนทางเศรษฐกิจ
การพิจารณาต้นทุนในการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงนั้นจาเป็นต้องแยกตามกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักซึ่งจะเป็นผู้ลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน แต่อาจจะแยกกันลงทุนเนื่องจาก
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนามีความแตกต่างกัน การคิดต้นทุนภาครัฐจะเป็นในส่วนของการลงทุนโครงสร้ าง
พื้นฐานที่จะสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยธุรกิจของภาคเอกชนหรือการพัฒนาทักษะให้ กับกาลังคนเพื่อรองรับ
กิจกรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ ส่วนหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงจะต้องลงทุนในการเชื่อมโยงในกิจกรรม
ทางธุรกิจใหม่ ๆ ในพื้นที่ การคานวณต้นทุนร่วมกันสามารถช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ลงทุนตามโมเดลการพัฒนาที่ออกแบบร่วมกัน ในบางกิจกรรมภาคเอกชนอาจจะลงทุนร่วมกันเพื่อให้มีกิจกรรม
เชิงพื้นที่ให้มีความถี่มากขึ้น เช่น การสร้างเทศกาลกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นต้น การลงทุนในโมเดลธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่อันดามันตอนล่างจึงต้องคานึงถึงการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุนร่วมกันตามกิจกรรมหลักทั้งในระยะสั้นและการพัฒนาใน
ระยะยาว
6.2.9 คุณค่าทางเศรษฐกิจ
คุณค่าทางเศรษฐกิจจากโมเดลธุรกิจที่พัฒนาจะต้องมีความเอื้อต่อรายได้ทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชน
กล่าวคือภาครัฐอาจจะมีรายได้เพิ่มจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ส่วนหน่วยธุรกิจของเอกชนจะ
ได้รับผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีการใช้สอยสินค้าจากชุมชนมากขึ้น
6.2.10 ต้นทุนทางสังคม
การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงอาจจะมีต้นทุนทางสังคมเนื่องจากการปรับโมเดลธุรกิจ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของโซ่คุณค่าหรือมีการสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมาแข่งขันกับอาชีพเดิม การเข้าถึง
ของกลุ่มชายขอบมีน้อยในกรณีที่ปรับโมเดลในส่วนของกิจกรรมกลางน้าหรือใช้นวัตกรรมเข้าไปปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต การทดลองขับเคลื่อนและปรับปรุงโมเดลธุรกิจเป็นตัวช่วยในการลดต้นทุน
ทางสังคมจากการปรับโมเดลธุรกิจใหม่
6.2.11 คุณค่าทางสังคม
การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่อาจจะสร้างคุณค่าทางสังคม เช่น การเกิดนวัตกรในชุมชน การมีผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่โดยผ่านการปรับปรุงธุรกิจทาให้มาตรฐานการดารงชีพดี ขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างยั่งยืนมากขึ้น
การจัดทาโมเดลธุรกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่างมีทั้งสิ้น 13 โมเดล จาก 3 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล
จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ รวม 7 โมเดล กลุ่มที่ 1 ธุรกิจท่องเที่ยว
ประกอบด้วย โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวปากบารา กลุ่มที่ 2 ธุรกิจประมง ประกอบด้วย โมเดลธุรกิจอาหารทะเล
แช่แข็งร้านคนจับปลา โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู โมเดล
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up กลุ่มที่ 3 ธุรกิจ Outlet ประกอบด้วย โมเดลธุรกิจสหกรณ์ร้านค้า
เกาะหลีเป๊ะ และโมเดลธุรกิจธุรกิจ Satun Duty Free การจัดทาโมเดลธุรกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง แบ่งกลุ่มธุรกิจ
ออกเป็น 4 โมเดล ได้แก่ โมเดลธุรกิจกลุ่มประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โมเดลธุรกิจประมงพาณิ ชย์
(ประมงนอกน่านน้า) โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน และโมเดลธุรกิจเชิงอนุรักษ์และสันทนาการ (SE) ในส่วนของ
จังหวัดกระบี่การจัดทาโมเดลธุรกิจมี 2 โมเดล คือ โมเดลธุรกิจประมงชายฝั่ง และโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
โดยผลการการจัดทาโมเดลธุรกิจรายจังหวัดสรุปได้ดังต่อนี้
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6.3 ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) จังหวัดสตูล
การจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) ในพื้นที่จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ รวม 7 โมเดล นั่นคือ
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจท่องเที่ยว ประกอบด้วย โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวปากบารา กลุ่มที่ 2 ธุรกิจประมง ประกอบด้วย
โมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งร้านคนจับปลา โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา โมเดลธุรกิจแปร
รูปสัตว์น้าเกาะปูยู โมเดลธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up กลุ่มที่ 3 ธุรกิจ Outlet ประกอบด้วย
โมเดลธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าเกาะหลีเป๊ะ และโมเดลธุรกิจธุรกิจ Satun Duty Free โดยมีโมเดลธุรกิจท่องเที่ยว
เชื่อมโยงธุรกิจประมงของจังหวัดสตูล แสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมง จังหวัดสตูล
6.3.1 โมเดลธุรกิจท่องเที่ยว
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) ปัจจุบัน (ช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด 19) แสดงดังรูป
ที่ 7 และ ผลการวิเคราะห์ SWOT การท่องเที่ยวของปากบารา แสดงดังรูปที่ 8
HOW
พันธมิตร
(Key Partners)
- บริษัททัวร์
- รีสอร์ต

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

- กิจกรรมพบปะกับ
ลูกค้า
- เก็บข้อมูล
- สื่อสารทาง Face
book, Page
ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
- ความจริงใจในการให้บริการ
- บุคลากร

WHAT
คุณค่าสินค้า/
บริการ
(Value
Propositions)
- สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ความปลอดภัยและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สวยงาม

ช่องทางการเข้าถง (Channels)
- Website
- Social Media
- Agency

โครงสร้างทุน (Cost Structure)
- ต้นทุนคงที่
- ทรัพยากรธรรมชาติ

WHO
ความสัมพันธ์
กลุ่มลูกค้า
กับลูกค้า
(Customer
(Customer
Segments)
Relationships)
- การมีกิจกรรมร่วมกัน - ลูกค้าออนไลน์
- Facebook Page
- ลูกค้าออฟไลน์
- Agency
- การบอกต่อ

รายได้หลัก (Revenue Streams)
MONEY

รูปที่ 7 โมเดลธุรกิจท่องเที่ยว ปัจจุบัน จังหวัดสตูล
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รูปที่ 8 SWOT Analysis การท่องเที่ยวปากบารา
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ได้โมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ของปากบาราโดยรวมที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ออกแบบร่วมกันมีรายละเอียดโดยสรุปดังที่ได้แสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 9 โมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยวปากบาราโดยรวม
6.3.2 โมเดลธุรกิจประมง
การจัดทาโมเดลธุรกิจประมงประกอบด้วย 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งร้านคนจับปลา ธุรกิจ
แปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู และธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up ดังนี้
6.3.2.1 โมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แขงร้านคนจับปลา
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งร้านคนจับปลา (BMC) ปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 10
ผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงดังตารางที่ 2
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 พันธมิตร
(Key Partners)

HOW
 กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
 คุณค่าสินค้า/
บริการ
(Value
propositions)
- เปิดรับสมัครสมาชิกขายหุ้น - อาหารทะเลสด
- รับซื้อสัตว์น้าจากสมาชิกทั้ง ตามฤดูกาล
ชาวประมงพื้นบ้าน และแพ
(กุ้ง หอย ปู ปลา)
ปลาในชุมชน ในราคาที่สูงกว่า - อาหารทะเล
ปกติทั่วไป 10-20%
แช่แข็ง
- อาหารทะเลแช่แข็ง
- คุณภาพสินค้า
- ทาผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูป สดจากทะเล ไม่มี
- ขายสินค้าทั้งขายส่งและขาย การปนเปื้อนของ
ปลีกสินค้าอาหารทะเลสด
สารฟอร์มาลินหรือ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า
สารเคมี
- ขนส่งสินค้า เช่น รถทัวร์
- สินค้าได้
ไปรษณีย์ เคอรี่
มาตรฐาน
อินเตอร์เอ็กเพรส รถตู้
บลูแบรนด์ ทราบ
- รับจัดเลี้ยงอาหาร
ที่มาของสัตว์น้า
แหล่งที่จบั แรงงาน
เรือประมง
เครื่องมือประมง
- ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สัตว์น้า เช่น กุ้งแห้ง
ปลาอินทรีเค็ม
ปลาทูเค็ม
ปลาทูหวาน
ปลาอินทรีแดด
เดียว กะปิ

- ชาวประมงพื้นบ้าน
- แพปลาในชุมชน
- ร้านคนจับปลากลาง
กรุงเทพฯ
- เครือข่ายร้านคนจับ
ปลาต่างจังหวัด
- ร้านอาหารใน
ต่างจังหวัด
- สมาคมชาวประมง
พื้นบ้านปากน้า
- สมาคมรักษ์ทะเลไทย
- สมาคมสมาพันธ์
ชาวประมงพื้นบ้านแห่ง
ประเทศไทย
- สานักงานประมง
อาเภอ/จังหวัด
- สานักงานเกษตรอาเภอ
- สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ
- เชฟร้านอาหารใน
กรุงเทพ/เชียงใหม่
- องค์กรออกซ์แฟม
- มทร.ศรีวิชัย ตรัง และ
สถาบันการศึกษาอื่นใน
โครงการวิจัย
 ทรัพยากรหลัก (Key Resource)
- แรงงานกลุ่มแม่บ้าน
- เครื่องมือ เช่น ตู้แช่ เครื่องซีลสุญญากาศ ตู้เย็น ตู้อบลม
ร้อน
- วัสดุอุปกรณ์ ลังโฟม ลังน้าแข็ง กะละมัง มีด ถาด ถุงซีล
- เงินทุนมาจากเงินลงหุ้นของสมาชิก และหักจากกาไร
ทั้งหมด 50%
- การบริหารจัดการร้าน คัดเลือกสมาชิกเป็นชาวประมง
พื้นบ้าน
- การซื้อสัตว์น้าจะตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าที่สมาชิกนามา
ขาย บันทึกบัญชีการเงิน การจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
- ค่าวัตถุดิบสัตว์น้า
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าอินเทอร์เน็ต
- ค่าแรงงาน (แปรรูป ลังโฟม ลังน้าแข็ง
- ค่าเสื่อมราคาอาคาร
สัตว์น้า จัดเลี้ยง)
กะละมัง มีด ถาด ถุงซิล สานักงาน
- ค่าแรงงานการเงิน - ค่าขนส่ง
- ค่าเสื่อมราคาตู้แช่ เครื่องปิด
บัญชี
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่า ผนึกสุญญากาศ ตู้เย็น
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
น้า ค่าไฟ)
ตู้อบลมร้อน
MONEY

WHO
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 กลุ่มลูกค้า
(Customer
(Customer
Relationships)
Segment)
- ร้านจะตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ซื้อสินค้า
- ร้านจะส่งสินค้าใหม่ให้กับ
ลูกค้าถ้าสินค้ามีตาหนิไม่ได้
คุณภาพระหว่างการขนส่ง
- ร้านจะติดตามขนส่งสินค้า
และแจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบ
เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า
- กรณีสินค้าไม่เพียงพอหาก
ลูกค้าต้องการสินค้าเพิ่ม
ร้านจะติดต่อลูกค้าทันทีที่มี
สินค้า
- การบริการถ้าเป็นลูกค้า
ประจาที่ไว้เนื้อเชื่อใจร้านจะ
ส่งสินค้าไปก่อนแล้วค่อย
ชาระเงินเมื่อได้รับสินค้า
แล้ว
- ช่วงโควิดมีโปรโมชันเป็น
ช่วงโดยบริการส่งสินค้าที่ไม่
คิดค่าขนส่ง

- ร้านคนจับปลากลาง
กรุงเทพฯ.
- ลูกค้าซื้อหน้าร้าน
- ลูกค้าออนไลน์
Facebook
-โรงแรมต่างจังหวัด

 ช่องทางการเข้าถง (Channels)
- โพสต์ทางเพจร้านคนจับปลาสตูล
- กลุ่มสมาชิกในเพจร้านจะแชร์ต่อ
- ลูกค้าติดต่อมาที่ร้านโดยตรง
- โทรศัพท์พูดคุยกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- แสดงสินค้าในงานที่จัดโดยหน่วยงานราชการ/
เครือข่ายประมงพื้นบ้าน
- กลุ่มศึกษาดูงานที่ร้านมีการขยายผลต่อ

รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากการขายสัตว์ - รายได้จากการจัดเลี้ยง
น้าสด
อาหาร
- รายได้จากการขาย
- รายได้จากการรับจ้าง
อาหารทะเลแช่แข็ง
ตัดแต่งสัตว์น้าของลูกค้า
- รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า

รูปที่ 10 โมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งร้านคนจับปลา ปัจจุบัน
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ตารางที่ 2 SWOT ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งร้านคนจับปลา
จุดแขง (Strength) -ภายใน
- เงินทุนได้จากสมาชิกที่หลากหลาย มีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายงานได้
- สมาชิกเป็นชาวประมงที่ทาประมงอย่างรับผิดชอบ
- สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานบลูแบรนด์
- ร้านคนจับปลาอยู่ในจุดศูนย์กลางใกล้ทะเล แหล่งจับ ท่าเรือ
แพรับซื้อสัตว์น้า การขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว
- แรงงานในพื้นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ระบบการเงินที่โปร่งใส
- การบริหารจัดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
- ร้านคนจับปลามีสินค้าที่หลากหลายมีส่วนแบ่งการตลาดของสินค้า
อาหารทะเลแช่แข็งสูงกว่าร้านในเครือข่ายบางร้าน
- สินค้ามีแบรนด์ร้านคนจับปลาเป็นที่รู้จักของลูกค้า
- สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งเกรดพรีเมียม
- ทาการศึกษาทดลองวิธีการเก็บรักษาสินค้าโดยรสชาติไม่เปลี่ยน
- ได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
โอกาส (Opportunities) –ภายนอก
- แนวโน้มการบริโภคอาหารทะเลปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การช่วยเหลือชุมชน/สังคม
- ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์
- การขนส่งที่สะดวกรวดเร็วรักษาคุณภาพสินค้าได้
- สานักงานประมงจังหวัดสนับสนุนการเปิดบูธ Fishermen Market
- สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้า สมาคมรักษ์ทะเลไทยเป็น
พี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
- สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สนับสนุนด้าน
นโยบายการประมงและแปรรูปสัตว์น้า
- สานักงานเกษตรอาเภอการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน สนับสนุน
งบประมาณ อุปกรณ์
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสนับสนุนการขึ้นทะเบียน OTOP (ปลา
อินทรีเค็ม ปลาทูหวาน)
- องค์กรออกซ์แฟมสนับสนุนการจัดตั้งร้านในเริ่มแรก มาตรฐานสินค้า
- สถาบันการศึกษาสนับสนุนด้านวิชาการด้านธุรกิจ

จุดอ่อน (Weakness) -ภายใน
- การทาตลาดยังไม่กว้างขวางอยู่เฉพาะกรุงเทพ
- ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์น้อย
- ตัวเลือกระบบการขนส่งมีน้อย การขนส่งสินค้า
ด้วย
ลังกระดาษทาให้คุณภาพสินค้าเปลี่ยน
- สินค้าไม่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

อุปสรรค (Treat) –ภายนอก
- พันธมิตรสมาชิกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้า
บางส่วนยังมีพันธะผูกพันกับแพรับซื้อสัตว์น้า
- การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การขาย
ผลิตภัณฑ์ได้น้อยลง
- ปริมาณสัตว์น้าลดลงเนื่องจากภาวะโลกร้อน
- คนบริโภคเนื้อสัตว์ลดลง

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ได้ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งร้าน
คนจับปลา (BMC) ใหม่ ดังรูปที่ 11
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HOW
WHAT
WHO
 พันธมิตร
 กิจกรรมหลัก
 คุณค่าสินค้า/บริการ
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 กลุ่มลูกค้า
(Key Partners)
(Key Activities)
(Value propositions)
(Customer Relationships) (Customer Segment)
- ชาวประมงพื้นบ้าน
- เปิดรับสมัครสมาชิก - อาหารทะเลสดตามฤดูกาล - ร้านจะตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ร้านคนจับปลากลาง
ตาบลปากน้า
ขายหุ้น
(กุ้ง หอย ปู ปลา)
และความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อ กรุงเทพฯ.
- ชาวประมงพื้นบ้าน
- รับซื้อสัตว์น้าจาก
- อาหารทะเลแช่แข็ง
สินค้า
- ลูกค้าซื้อหน้าร้าน
อ.ทุ่งหว้า อ.ท่าแพ
สมาชิกทั้งชาวประมง - คุณภาพสินค้า สดจาก
- ร้านจะส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า - ลูกค้าออนไลน์
- พี่น้องชาวเล
พื้นบ้าน และแพปลาใน ทะเล ไม่มีการปนเปื้อนของ ถ้าสินค้ามีตาหนิไม่ได้คุณภาพ
facebook
เกาะหลีเป๊ะ
ชุมชน ในราคาที่สูงกว่า สารฟอร์มาลีนหรือสารเคมี ระหว่างการขนส่ง
- กลุ่มศึกษาดูงาน
- แพปลาในชุมชน
ปกติทั่วไป 10-20%
- สินค้าได้มาตรฐานบลูแบ - ร้านจะติดตามขนส่งสินค้าและ - โรงแรมต่างจังหวัด
- ร้านคนจับปลากลาง
- อาหารทะเลแช่แข็ง รนด์ ทราบที่มาของสัตว์น้า แจ้งข่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อสร้าง - โรงแรมรอยัล ิลล์
กรุงเทพฯ
- ทาผลิตภัณฑ์สัตว์น้า แหล่งที่จับ แรงงาน
ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้ - นักท่องเที่ยว
- เครือข่ายร้านคนจับ
แปรรูป
เรือประมง เครื่องมือประมง ลูกค้า
- ผู้ประกอบการโรงแรมที่
ปลาต่างจังหวัด
- ขายสินค้าทั้งขายส่ง - ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า - กรณีสินค้าไม่เพียงพอหากลูกค้า พัก ร้านอาหารเกาะหลีเป๊ะ
- ร้านอาหารใน
และขายปลีกสินค้า
เช่น กุ้งแห้ง ปลาอินทรีเค็ม ต้องการสินค้าเพิ่ม ร้านจะติดต่อ
ต่างจังหวัด
อาหารทะเลสด
ปลาทูเค็ม ปลาทูหวาน
ลูกค้าทันทีที่มีสินค้า
- สมาคมชาวประมง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์ ปลาอินทรีแดดเดียว กะปิ - การบริการถ้าเป็นลูกค้าประจา
พื้นบ้านปากน้า
น้า
- อาหารปรุงสุดเมนูท้องถิ่น ที่ไว้เนื้อเชื่อใจร้านจะส่งสินค้าไป
- สมาคมรักษ์ทะเลไทย - ขนส่งสินค้า เช่น
- ข้าวกล่องสาหรับ
ก่อนแล้วค่อยชาระเงินเมื่อได้รับ
- สมาคมสมาพันธ์
รถทัวร์ ไปรษณีย์ เคอรี่ นักท่องเที่ยว
สินค้าแล้ว
ชาวประมงพื้นบ้านแห่ง อินเตอร์เอ็กเพรส รถตู้
- ช่วงโควิดมีโปรโมชั่นเป็นช่วง
ประเทศไทย
- รับจัดเลี้ยงอาหาร
โดยบริการส่งสินค้าที่ไม่คิดค่า
- สานักงานประมง
- รับจัดทาข้าวกล่อง
ขนส่ง
อาเภอ/จังหวัด
บรรจุทับเปอร์แวร์
- บริการส่งสินค้า เช่น ข้าวกล่อง
- สานักงานเกษตรอาเภอ
อาหารทะเลแช่แข็ง ถึงมือลูกค้าที่
- สานักงานพัฒนาชุมชน
อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียง
อาเภอ
- เชฟร้านอาหารใน
กรุงเทพ/เชียงใหม่
- องค์กรอ๊อกแฟม
 ทรัพยากรหลัก (Key Resource)
 ช่องทางการเข้าถง (Channels)
- โพสต์ทางเพจร้านคนจับ
- โทรศัพท์พูดคุยกับลูกค้า
- แรงงานกลุ่มแม่บ้านตัดแต่งสัตว์น้า จัดเลี้ยง
ปลาสตูล
อย่างต่อเนื่อง
เมนูอาหารท้องถิ่น ทาข้าวกล่องบรรจุในท็อป
- กลุ่มสมาชิกในเพจร้านจะ
- กลุ่มศึกษาดูงานที่ร้านมี
เปอร์แวร์/แพ็คสินค้า /ส่งสินค้า /แปรรูปสัตว์น้า /
แชร์ต่อ
การขยายผลต่อ
จัดเลี้ยง
ลู
ก
ค้
า
ติ
ด
ต่
อ
มาที
ร
่
า
้
นโดยตรง
- เครื่องมือ เช่น ตู้แช่ เครื่องซิลสุญญากาศ ตู้เย็น
- แสดงสินค้าในงานที่จัดโดยหน่วยงานราชการ /เครือข่าย
ตู้อบลมร้อน
ประมงพื้นบ้าน
- วัสดุอุปกรณ์ ลังโฟม ลังน้าแข็ง กะละมัง มีด
- ออกบูธอาหารทะเลแช่แข็งให้นักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรม
ถาด ถุงซิล
รอยัล ิลล์
- เงินทุนมาจากเงินลงหุ้นของสมาชิก
- ถ่ายรูปเมนูอาหารประชาสัมพันธ์ผ่านโรงแรมรอยัล ิลล์
- เงินลงทุนจากเงินกาไรหัก 50% จากกาไร
- ถ่ายทากรรมวิธีทาอาหารทะเลแช่แข็งโพสต์ในเพจโรงแรม
ทั้งหมดในแต่ละป
รอยัล ิลล์
- การบริหารจัดการร้าน คัดเลือกสมาชิกเป็น
- พบปะพูดคุยนาเสนอสินค้าให้กับผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก
ชาวประมงพื้นบ้าน
ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ
- การซื้อสัตว์น้าจะตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าที่
สมาชิกนามาขาย บันทึกบัญชีการเงิน การจัดสรร
กาไรและจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
- ค่าวัตถุดิบสัตว์น้า - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ลังโฟม - ค่าอินเทอร์เน็ต
- รายได้จากการขายสัตว์น้า - รายได้จากการจัดเลี้ยง
- ค่าแรงงาน
ลังน้าแข็ง
- ค่าเสื่อมราคาอาคาร
สด
อาหาร
(แปรรูปสัตว์น้า
กะละมัง มีด ถาด ถุงซิล สานักงาน
- รายได้จากการขายอาหาร - รายได้จากการรับจ้างตัด
จัดเลี้ยง ทาข้าว
บรรจุภัณฑ์ท็อปเปอร์แวร์ - ค่าเสื่อมราคาตู้แช่
ทะเลแช่แข็ง
แต่งสัตว์น้าของ
กล่อง)
- ค่าขนส่ง
เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ
- รายได้จากการขาย
ลูกค้า
- ค่าแรงงานการเงิน - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้า ตู้เย็น ตู้อบลมร้อน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า
- รายได้จากการทาข้าว
บัญชี
ค่าไฟ)
กล่อง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
MONEY

รูปที่ 11 โมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งร้านคนจับปลา BMC ใหม่
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6.3.2.2 โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา (BMC) ปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 12
และ ผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงดังตารางที่ 3
 พันธมิตร
(Key Partners)
- แพรับซื้อสัตว์น้า
ในชุมชน

HOW
 กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- ซื้อปลา และหมึก จากแพรับซื้อ
สัตว์น้าในชุมชน
- แปรรูปสัตว์น้า ปลาหวาน
ปลาเค็มตากแห้ง
- ขายปลีกให้ลูกค้าในท้องถิ่น
- ขายส่งให้ลูกค้าในจังหวัดสตูล
กระบี่ ตรัง สงขลา

WHAT
 คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value propositions)
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์
น้า (ผลิตเอง) เช่น ปลา
หวาน (ปลาข้างเหลือง)
- ปลาเค็มตากแห้ง (ปลา
ช่อนทะเล ปลาจิ้งจั้ง ปลา
เซ็กลา)หมึกตากแห้ง
(หมึกกล้วย)

WHO
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 กลุ่มลูกค้า
(Customer Relationships)
(Customer Segment)
- กรรมวิธีแปรรูปตามสูตรดั้งเดิม - ลูกค้าท้องถิ่นใน
มีรสชาติคงที่และสินค้ามีคุณภาพปากบารา10%
- ความซื่อสัตย์และความจริงใจ - ลูกค้าในสตูล10%
ในการให้บริการ เช่น ชั่งเกินทุก - ลูกค้าต่างจังหวัด รวม80%
ถุงเผื่อน้าหนักที่ขาดไป
แบ่งเป็นกระบี40%
่ (บริษัทฟา
- แจ้งลูกค้าตามความเป็นจริง เดียซีฟู๊ดขายออนไลน์30%
เมื่อสินค้าขาดแคลนหน้ามรสุม เครือญาติขายอ่าวนางออนไลน์
- การบริการเมื่อสั่งซื้อจานวน 10%) ตรัง20% (ขายออนไลน์)
น้อยก็จัดส่งโดยจัดส่งเองที่ละงู สงขลา20%
 ช่องทางการเข้าถง
(Channels)
- บอกต่อ/แนะนา
- ลูกค้าติดต่อเข้ามาทาง
โทรศัพท์ Facebook
- ลูกค้ามาซื้อตรงที่โรงตากแห้ง
- ไกด์นานักท่องเที่ยวมาโรง
ตากแห้ง

 ทรัพยากรหลัก
(Key Resource)
- เงินทุน
- แรงงาน (แม่บ้าน)
man
- ความรู้แปรรูปสัตว์น้าจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเองปรับปรุงสูตรโดย
ลองผิดลองถูก
- ทักษะการตัดหัวปลา แล่เนื้อปลา
- วัสดุอุปกรณ์ กะละมัง มีด เขียง
- ลานตากปลา รวมแผงตากปลา
- วิธีการ ตัดหัวแล่เนื้อปลา ใส่
ตะแกรงล้างให้สะอาด หมักปลา
หวาน1 ชั่วโมงมีส่วนผสมน้าตาล
ทราย ผงชูรส น้าปลา นาไปตาก
แห้ง 2 วัน ชั่งน้าหนัก บรรจุ
- การจัดการแปรรูปสัตว์น้าจาก
ปลาสดทันที บรรจุ และส่งลูกค้า
ทันที (ไม่สต็อคสินค้า)
โครงสร้างทุน C( ost Structure)
รายได้หลัก R( evenue Streams)
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า เช่น ปลาหวาน (ปลา
ต้นทุนผันแปร
- ค่าวัสดุการผลิต
- ค่าอินเทอร์เน็ต
ข้างเหลือง) ปลาเค็มตากแห้ง (ปลาช่อนทะเล ปลาจิ้งจั้ง
- วัตถุดิบปลา หมึก
(น้าตาล ผงชูรส น้าปลา) - ค่าขนส่งสินค้า
ปลาเซ็กลา)หมึกตากแห้ง (หมึกกล้วย)
- ค่าแรงงาน (ตัดหัว แล่เนื้อ) - ค่าบรรจุภัณฑ์
ต้นทุนคงที่
- ค่าแรงงานผู้ประกอบการ ถุงซิปล็อค
--ค่าเสื่อมราคาแผงตากปลา
- ค่าน้าค่าไฟ
MONEY

รูปที่ 12 โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา (BMC) ปัจจุบัน
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ตารางที่ 3 SWOT ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา
จุดแขง (Strength) -ภายใน
- วัตถุดิบปลาและหมึกในพื้นที่มีปริมาณเพียงพอ
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ารสชาติดีและมีคุณภาพ
- คู่แข่งด้านการแปรรูปสัตว์น้าในพื้นที่มีน้อย
- ชาวบ้านมีทักษะในการตัดหัวและแล่เนื้อปลา
- ทีมงานให้ความร่วมมือดี
- มียี่ห้อสินค้าใช้ชื่อ “ป้าเขียว”
- การจัดการ Zero Waste โดย By products
(เช่น หัวปลา ก้างปลา) ขายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้า
ในกระชัง และผู้เลี้ยงเป็ด
- จดทะเบียนสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ปลาหวาน
โอกาส (Opportunities) –ภายนอก
- ตลาดจิทัลเป็นโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์
- รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิดและมาตรการ
เยียวยาโควิด 19 มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทาให้
ตลาดในท้องถิ่นขยายตัวมากขึ้น
- มีช่องทางการขายใน Fishery Market ของ
สานักงานประมงจังหวัดสลูล
- จดทะเบียนสินค้า OTOP ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากพัฒนาชุมชนอาเภอละงู
- อบต. ตรวจรับรองโรงตากแห้ง
- โรงแรมรอยัล ิลล์เป็นกลไกในการเชื่อมโยงสินค้า
ประมงกับการท่องเที่ยว

จุดอ่อน (Weakness) -ภายใน
- เงินทุนหมุนเวียนมีน้อย
- ขาดวัตถุดิบปลาบางชนิดในหน้ามรสุม
- ไม่มีที่ดินของตนเองในการเปิดร้านใหม่ที่
ลานจุดชมวิวปากบารา
- ไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
- ไม่มีความรู้ด้านตลาดออนไลน์
- ไม่ได้ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย

อุปสรรค (Treat) –ภายนอก
- สภาพดินฟ้าอากาศหน้ามรสุมนักท่องเที่ยวลดลง
- ช่วงโควิด 19 นักท่องเที่ยวลดลง ปริมาณการขาย
ลดลง
- สภาพเศรษฐกิจตกต่า คนไม่มีกาลังซื้อ

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ได้ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ร้าน
คนจับปลา (BMC) ใหม่ ดังรูปที่ 13
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 พันธมิตร
(Key Partners)
- แพรับซื้อสัตว์น้า
ในชุมชน
- ฝายพัฒนาชุมชน
อาเภอละงู
- สานักงานประมง
จังหวัด
- อบต. ปากน้า
- มทร.ศรีวิชัย ตรัง
และ
สถาบันการศึกษา
อื่นในโครงการวิจัย

HOW
 กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- ซื้อปลาและหมึกจากแพรับ
ซื้อสัตว์น้าในชุมชน
- แปรรูปสัตว์น้า ปลาหวาน
ปลาเค็มตากแห้ง
- ขายปลีกให้ลูกค้าในท้องถิ่น
- ขายส่งให้ลูกค้าในจังหวัดสตูล
กระบี่ ตรัง สงขลา
- จดทะเบียนสินค้า OTOP
ผลิตภัณฑ์ปลาหวาน

WHAT
 คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value propositions)
เปิดร้านขายของฝาก ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สัตว์น้า (ผลิตเอง) เช่น
ปลาหวาน (ปลาข้างเหลือง)
ปลาเค็มตากแห้ง (ปลา
ช่อนทะเล ปลาจิ้งจั้ง ปลา
เซ็กลา) หมึกตากแห้ง
(หมึกกล้วย)
(2) ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สัตว์น้า (ซื้อมาขาย) เช่น
ปลากรอบ หมึกสามรส
ปลาหวานกรอบ ปลาจิ้งจั้ง
สามรส กุ้งแห้ง กะปิ

 ทรัพยากรหลัก
(Key Resource)
- เงินทุน
- แรงงาน (แม่บ้าน)
- ความรู้แปรรูปสัตว์น้าจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองปรับปรุง
สูตรโดยลองผิดลองถูก
- ทักษะการตัดหัวปลา แล่เนื้อ
ปลา
- วัสดุอุปกรณ์ กะละมัง มีด
เขียง
- ลานตากปลา รวมแผงตาก
ปลา
- วิธีการ ตัดหัวแล่เนื้อปลา ใส่
ตะแกรงล้างให้สะอาด หมัก
ปลาหวาน 1 ชั่วโมงมีส่วนผสม
น้าตาลทราย ผงชูรส น้าปลา
นาไปตากแห้ง 2 วัน ชั่ง
น้าหนัก บรรจุ
- การจัดการแปรรูปสัตว์น้าจาก
ปลาสดทันที บรรจุ และส่งลูกค้า
ทันที (ไม่สต็อคสินค้า)
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
ต้นทุนผันแปร
- ค่าวัสดุการผลิต
- ค่าอินเทอร์เน็ต
- วัตถุดิบปลา หมึก (น้าตาล ผงชูรส
- ค่าขนส่งสินค้า
- ค่าแรงงาน
น้าปลา)
ต้นทุนคงที่
(ตัดหัว แล่เนื้อ)
- ค่าบรรจุภัณฑ์
- ค่าเสื่อมราคาแผงตาก
- ค่าแรงงาน
ถุงซิปล็อค
ปลา
ผู้ประกอบการ
- ค่าน้าค่าไฟ
- ค่าเช่าที่ดินเปิดร้านใหม่
- ค่าสร้างร้านใหม่
MONEY

WHO
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 กลุ่มลูกค้า
(Customer Relationships) (Customer Segment)
- กรรมวิธีแปรรูปตามสูตร - ลูกค้าท้องถิ่นในปากบารา
ดั้งเดิมมีรสชาติคงที่และ
10%
สินค้ามีคุณภาพ
- ลูกค้าในสตูล10%
- ความซื่อสัตย์และความ - ลูกค้าต่างจังหวัด80%
จริงใจในการให้บริการ
แบ่งเป็นกระบี40%
่
เช่น ชั่งเกินทุกถุงเผื่อ
(บริษัทฟาเดียซีฟู๊ดขาย
น้าหนักที่ขาดไป
ออนไลน์30% เครือญาติขาย
- แจ้งลูกค้าตามความเป็น อ่าวนางออนไลน์10%) ตรัง
จริงเมื่อสินค้าขาดแคลน
20% (ขายออนไลน์) สงขลา
หน้ามรสุม
20%
- การบริการเมื่อสั่งซื้อ
- ลูกค้าในFishery Market
จานวนน้อยก็จัดส่ง เช่น
ของสานักงานประมงจังหวัด
จัดส่งเองที่ละงู
สตูล
- นักท่องเที่ยวโดยเปิดร้าน
ใหม่ขายของฝาก
 ช่องทางการเข้าถง
(Channels)
- บอกต่อ/แนะนา
- ลูกค้าติดต่อเข้ามาทาง
โทรศัพท์ Facebook
- ลูกค้ามาซื้อตรงที่โรงตาก
แห้ง
- ไกด์นานักท่องเที่ยวมา
โรงตากแห้ง
- เปิดร้านค้าที่ลานจุด
ชมวิวปากบารา

รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า เช่น ปลาหวาน (ปลา
ข้างเหลือง) ปลาเค็มตากแห้ง (ปลาช่อนทะเล ปลาจิ้งจั้ง ปลาเซ็ก
ลา) หมึกตากแห้ง (หมึกกล้วย)
- รายได้จากเปิดร้านใหม่ขายของฝากอาหารทะเลแปรรูป (ผลิต
เอง) และ (ซื้อมาขาย) เช่น ปลากรอบ หมึกสามรส ปลาหวาน
กรอบ ปลาจิ้งจั้งสามรส กุ้งแห้ง กะปิ

รูปที่ 13 โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าป้าเขียวปากบารา (BMC) ใหม่
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6.3.2.3 โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู (BMC) ปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 14 และ ผลการ
วิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงดังตารางที่ 4
HOW

WHAT
 คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value propositions)
- สินค้ากั้งมีความสด
- คัดแยกกั้งเป็น/กั้งตาย
- คัดเกรดของผลิตภัณฑ์ เช่น
ขนาด กั้งดี/กั้งแตก
- ราคายุติธรรม
- มีการสร้าง Content ของ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีกว่า
เจ้าอื่น
- สัตว์น้าสด เช่น กั้ง ปูม้า ปู
ลายเสือ ปลากุเรา ปลากระเบน
- สินค้าโอท็อป 6 ชนิด มี
อาหารทะเลแช่แข็ง เช่น กั้ง
แกะเนื้อ
- ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า เช่น
ปลาเค็ม (ปลากุเรา ปลาอินทรี
ปลาจวด ปลากระเบน) น้าพริก
กั้ง

 พันธมิตร
 กิจกรรมหลัก
(Key Partners)
(Key Activities)
- ชาวประมงชายฝั่ง - ซื้อกั้งสดจาก
- แพรับซื้อสัตว์น้า
ชาวประมง แพรับ
ชุมชน
ซื้อสัตว์น้าในชุมชน
- บริษัทประชารัฐ
- แปรรูปผลิตภัณฑ์
รักสามัคคี จากัด
อาหารทะเล กั้งแกะ
- สานักงานพัฒนา
เนื้อ น้าพริกกั้ง ฯลฯ
ชุมชนจังหวัดสตูล
- ขายส่งให้พ่อค้า
- ศูนย์ส่งเสริม
คนกลาง
อุตสาหกรรมภาค 11 - ขายปลีก
- สานักงานพาณิชย์ นักท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล
 ทรัพยากรหลัก (Key Resource)
- สัตว์น้ากั้ง
- แรงงาน แม่บ้าน
- ทักษะการแกะกั้ง
- ฝกทักษะและปฏิบัติเรื่องกรรมวิธีแปรรูป
- วัสดุอุปกรณ์ หม้อต้ม เตาแก๊ส ภาชนะ
กรรไกร
- เงินทุน
- วิธีการ น็อคน้าแข็งก่อนแล้วต้มกั้ง ตัดขา/
ริม แกะเนื้อ บรรจุ ชั่งน้าหนักด้วยเครื่องชั่ง
ดิจิตอล
- การจัดการกั้งให้มีความสด เก็บรักษาในตู้
แช่แข็ง
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
- วัตถุดิบกั้ง
- ค่าวัสดุการผลิต
- ค่าอินเทอร์เน็ต
- ค่าแรงงาน (แกะกั้ง) - ค่าบรรจุภัณฑ์
- ค่าขนส่งสินค้า
- ค่าแรงงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
ผู้ประกอบการ

WHO
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 กลุ่มลูกค้า
(Customer Relationships) (Customer Segment)
- ความเชื่อใจจากที่ทามานาน - พ่อค้าคนกลาง ในพื้นที่
- ความซื่อสัตย์และความจริงใจ (แม่ค้าใหญ่ใน สต. 1 แห่ง
ในการให้บริการ
90%) ส่งไปสุราษฎร์ธานี
- เปลี่ยนสินค้าให้เมื่อสินค้าที่
กระบี่ กทม.
พ่อค้าคนกลาง
นครศรีธรรมราช
ส่งให้ลูกค้ามีปัญหา
- ลูกค้าออนไลน์
- ชดเชยน้าหนักสินค้าที่ขาดไป - นักท่องเที่ยว
- หน้ามรสุมสินค้าขาดแคลนก็ - แม่ค้าปลีกในมาเลเซีย
จัดหาให้จนได้
- การบริการเมื่อสั่งซื้อจานวน
น้อยก็จัดส่ง
 ช่องทางการเข้าถง (Channels)
- บอกต่อ/แนะนา
- หน้าร้านสวัสดิการบริษัทประชารัฐฯ สตูล
- ขายตรงที่บ้าน
- สื่อสังคมออนไลน์ (Line Facebook ส่วนตัว (ไม่ซื้อโ ษณา)
Facebook กลุ่มกินสตูล /กินไปเที่ยวไป)
- โทรศัพท์ลูกค้าเก่า/ใหม่

รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากสัตว์น้าสด -รายได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า
- รายได้จากอาหารทะเล เช่น ปลาเค็ม (ปลากุเรา ปลาอินทรี
แช่แข็งกั้งแกะเนื้อ
ปลาจวด ปลากระเบน) น้าพริกกั้ง
MONEY

รูปที่ 14 โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู (BMC) ปัจจุบัน
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ตารางที่ 4 SWOT ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู
จุดแขง (Strength) -ภายใน
- วัตถุดิบกั้งในพื้นที่มีปริมาณมากกว่าพื้นที่อื่น
- วัตถุดิบกั้งมีราคาถูก
- เครื่องมือประมงลอบดักจับกั้งดัดแปลงจากลอบ
ปู
- ภูมิปัญญาในการคัดแยกกั้งมีเนื้อ/ไม่มีเนื้อ
- ชาวบ้านมีทักษะในการแกะกั้ง
- ภูมิปัญญากรรมวิธีการต้มกั้งถ้ากั้งตายดึงหัว
ออกน็อคน้าแข็งก่อนต้มในน้าเดือด
- ทีมงานให้ความร่วมมือดี
- กั้งรสชาติเนื้อหวาน สะอาด รูปลักษณ์สวย
- ส่วนแบ่งการตลาด 80%
- รับประกันคุณภาพสินค้าแปรรูปมีความสด
- คู่แข่งการรับซื้อและขายมีน้อย
- จดทะเบียนสินค้า OTOP 6 ผลิตภัณฑ์
โอกาส (Opportunities) –ภายนอก
- ตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์กั้งสูง
- รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิดราคาผลิตภัณฑ์
เริ่มขยับดีขึ้น
- กระแสตอบรับของลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น
- ลูกค้าช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อในสื่อออนไลน์
- มาตรการเยียวยาโควิด 19 ของรัฐ เช่น โครงการ
คนละครึ่งทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
- บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัดเป็นกลไกใน
การเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับชุมชน
- สินค้าใกล้เคียงกับกั้ง เช่น เนื้อปูม้า มีราคาสูง
กว่า

จุดอ่อน (Weakness) -ภายใน
- ไม่ได้ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- ไม่มีเงินลงทุนเพียงพอที่จะขยายกิจการ
- สถานที่การผลิตไม่มีระบบสุขาภิบาลและอาชีวอนา
มัย
- ไม่มีตราสินค้าของชุมชน ชื่อ โทรศัพท์ติดต่อ
- ไม่มีความรู้ด้านการจัดการ Zero Waste (เปลือก
กั้ง หัวกั้ง น้าต้มกั้ง)
- ไม่มีตลาดผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม น้าพริกกั้ง
- ขาดวัตถุดิบกั้งในหน้ามรสุม
- การลงทุนมากขึ้นมีการแข่งราคารับซื้อวัตถุดิบกั้ง
สด

อุปสรรค (Treat) –ภายนอก
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการสนับสนุน
ที่ไม่ต่อเนื่อง
- ช่วงโควิด 19 นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มา ราคา
สินค้าตก ช่องทางการขายตรงลดลง ปริมาณการขาย
ลดลง

ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้น ทาให้ได้ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู (BMC) ใหม่ ดัง
รูปที่ 15
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HOW
 พันธมิตร
(Key Partners)

 กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
 คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value propositions)

WHO
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationships)

 กลุ่มลูกค้า
(Customer
Segment)
- ชาวประมงชายฝั่ง
- ซื้อกั้งสดจาก
- สินค้ากั้งมีความสด
- ความเชื่อใจจากที่ทามานาน - พ่อค้าคนกลาง ในพื้นที่
- แพรับซื้อสัตว์น้า
ชาวประมง แพรับซื้อ
- คัดแยกกั้งเป็น/กั้งตาย - ความซื่อสัตย์และความ
(แม่ค้าใหญ่ในสตูล 1 แห่ง
ชุมชน
สัตว์น้า
- คัดเกรดของผลิตภัณฑ์ จริงใจในการให้บริการ
90%) ส่งไป สุราษฎร์ธานี
- บริษัทประชารัฐรัก - อบรมความรู้แปรรูป เช่น ขนาด กั้งดี/กั้งแตก - เปลี่ยนสินค้าให้เมื่อสินค้าที่ กระบี่ กทม.
สามัคคี จากัด
ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ราคายุติธรรม
พ่อค้าคนกลางส่งให้ลูกค้ามี
นครศรีธรรมราช
- สานักงานพัฒนา
- แปรรูปผลิตภัณฑ์
- มีการสร้าง Content
ปัญหา
- ลูกค้าออนไลน์
ชุมชนจังหวัดสตูล
อาหารทะเล กั้งแกะ
ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย - ชดเชยน้าหนักสินค้าที่ขาด - นักท่องเที่ยว
- ศูนย์ส่งเสริม
เนื้อ น้าพริกกั้ง ฯลฯ
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไป
- แม่ค้าปลีกในมาเลเซีย
อุตสาหกรรมภาค 11 - ทดสอบคุณภาพ
ดีกว่าเจ้าอื่น
- หน้ามรสุมสินค้าขาดแคลนก็ - ร้านค้าในชุมชน
--สัตว์น้าสด เช่น กั้ง ปูม้า จัดหาให้จนได้
- สานักงานพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผู้บริโภคในชุมชน
ปูลายเสือ ปลากุเรา
จังหวัดสตูล
- ทดสอบการตลาด
- การบริการเมื่อสั่งซื้อจานวน - กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้า
ปลากระเบน
- สานักงานส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ใหม่
น้อยก็จัดส่ง
Satun Fishery Start-สิ
น
ค้
า
โอท็
อ
ป
6
ชนิ
ด
มี
วิสาหกิจขนาดกลาง - ขายส่งให้พ่อค้าคน
- ให้ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสด up
อาหารทะเลแช่แข็งกัง้
ขนาดย่อม (สสว.)
กลาง
เป็นของฝากแก่ลูกค้าประจา
แกะเนื
อ
้
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
แ
ปร
- ททท.
- ขายปลีกนักท่องเที่ยว
รูปสัตว์น้า เช่น ปลาเค็ม
- สานักงานวัฒนธรรม
(ปลากุเรา ปลาอินทรี
จังหวัดสตูล
ปลาจวด ปลากระเบน)
- มทร.ศรีวิชัย ตรัง
น้าพริกกั้ง
และสถาบันการศึกษา
- ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
อื่นในโครงการวิจัย
กั้งแตก (จ้อกั้ง กรือโป๊ะกั้ง
 ทรัพยากรหลัก (Key Resource)
 ช่องทางการเข้าถง (Channels)
ทอดมันกั้ง ซอสกั้ง
น้าพริกกั้งสมุนไพร)
- สัตว์น้ากั้ง
- บอกต่อ/แนะนา
- ขายเปลือกกั้ง
- แรงงาน แม่บ้าน
- หน้าร้านสวัสดิการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด
- ทักษะการแกะกั้ง
- ขายตรงที่บ้าน
- ฝกทักษะและปฏิบัติเรื่องกรรมวิธีแปรรูป
- สื่อสังคมออนไลน์ (Line Facebook ส่วนตัว (ไม่ซื้อ
- วัสดุอุปกรณ์ หม้อต้ม เตาแก๊ส ภาชนะ กรรไกร
โ ษณา) Facebook กลุ่มกินสตูล /กินไปเที่ยวไป)
- เงินทุน
- โทรศัพท์ลูกค้าเก่า/ใหม่
- วิธีการน็อคน้าแข็งก่อนแล้วต้มกั้ง ตัดขา/ริม
แกะเนื้อ บรรจุ ชั่งน้าหนักด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล
- การจัดการกั้งให้มีความสด เก็บรักษาในตู้แช่
แข็ง
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
ต้นทุนผันแปร
- ค่าแรงงาน
- วัตถุดิบกั้ง
ผู้ประกอบการ
- ค่าแรงงาน
- ค่าวัสดุการผลิต
(แกะกั้ง)
- ค่าบรรจุภัณฑ์
ต้นทุนคงที่ ค่าเสื่อมราคาตู้แช่เยือกแข็ง

- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าอินเทอร์เน็ต
- ค่าขนส่งสินค้า

รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากสัตว์น้าสด
- รายได้จากอาหาร
ทะเลแช่แข็งกัง้ แกะ
เนื้อ

-รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สัตว์น้า เช่น
- ปลาเค็ม (ปลากุเรา
ปลาอินทรี ปลาจวด
ปลากระเบน)
น้าพริกกั้ง

MONEY

รูปที่ 16 โมเดลธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าเกาะปูยู (BMC) ใหม่

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
กั้งแตก
- รายได้จากจ้อกั้ง
กรือโป๊ะกั้ง
ทอดมันกั้ง ซอสกั้ง
น้าพริกกั้งสมุนไพร
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6.3.2.4 โมเดลธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up (BMC) ปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 16
และ ผลการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แสดงดังตารางที่ 5
HOW

WHAT

 พันธมิตร
(Key Partners)

 กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

 คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value propositions)

- คู่ค้าต่างประเทศ
- บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคี จากัด

- ทาฟาร์มเลี้ยงหอยแครง
(หว่านบนพื้นทะเล)
- รับซื้อหอยลายและ
หอยแครงจากฟาร์มในพื้นที่
และต่างประเทศ (มาเลเซีย
อินโดนีเซีย)
- ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง

- หอยมีความสด
- เก็บรักษาดีใส่ลังโฟมอัด
น้าแข็ง
- อาหารปลอดภัย
- ขนส่งรวดเร็ว ตรงเวลา
- ราคายุติธรรม
- ความเชื่อมั่นเจ้าของคู่ค้า
- ส่งสินค้าให้ลูกค้าตรง
ตามการสั่งซื้อ
- สินค้าหอยแครงเลี้ยง
และ หอยลายและ
หอยแครงนาเข้า

 ทรัพยากรหลัก (Key Resource)
- หอยแครง, หอยลาย
- แรงงานคัดหอยแพ็คหอย และส่งหอย ทีมงานใน
เกาะปูยู 20 คน
- วัสดุอุปกรณ์ กระสอบ ลัง น้าแข็ง
- เงินทุน
- ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
- สื่อออนไลน์เข้าถึงลูกค้า
- วิธีการ จดบันทึกด้วยกระดาษ สร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าด้วยตัวผู้ประกอบการเอง
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
- ค่าเลี้ยงหรือซื้อ
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง - ค่าเช่าโรงเรือน
หอย
- ค่าขนส่ง
- ค่าธรรมเนียมการ
- ค่าแรงงาน
- ค่าวัสดุ (ลังโฟม)
ขนส่ง
(คัดแยก บรรจุ
- ค่าสาธารณูปโภค - ค่าเสื่อมราคา
ขนส่งหอย)
- ค่าอินเทอร์เน็ต
(รถยนต์)
- ค่าแรงงาน
ผู้ประกอบการ

WHO
 ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationships)

 กลุ่มลูกค้า
(Customer
Segment)
- พ่อค้าคนกลางในพื้นที่
10%
- พ่อค้าคนกลางนอก
พื้นที่ 90%
(สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร กทม. ชลบุรี)
เป็นจุดกระจายสินค้าที่
ภาคกลาง

- ความสนิทสนมส่วนตัว
- ความซื่อสัตย์
- ความใส่ใจกับกลุ่มลูกค้า
เป็นพิเศษ ให้ลูกค้าเป็น
อันดับแรก
- การบริการ จัดส่งได้
รวดเร็ว
ซื้อปริมาณมากหรือน้อยก็
จัดส่ง
- สินค้าขาดตลาดก็จัดหาส่ง
ให้ได้
- เยี่ยมเยียนลูกค้าประจาป
ของขวัญ รับประทาน
อาหารร่วมกัน
 ช่องทางการเข้าถง (Channels)
- เดินตลาดนาเสนอสินค้าหอย
- ขายตรง (Direct sales)
- เพื่อนบอกต่อ
- Facebook ส่วนตัว ยังไม่ได้ซื้อโ ษณา
- โทรศัพท์กับลูกค้าเดิม

รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากหอยแครง
- รายได้จากหอยลาย

MONEY

รูปที่ 16 โมเดลธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up (BMC) ปัจจุบัน
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ตารางที่ 5 SWOT ธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up
จุดแขง (Strength) -ภายใน
- ทาเลที่ตั้งของธุรกิจสามารถซื้อหอยแครงและ
หอยลายทั้งในและต่างประเทศ
- มีเครือข่ายในระดับชุมชนและต่างประเทศ
- มีฐานลูกค้าที่แยกส่วนออกมาจากคู่แข่ง
- รักษาฐานลูกค้าเดิมได้
- มีทุนสามารถขยายธุรกิจได้

จุดอ่อน (Weakness) -ภายใน
- ขาดข้อมูลการพยากรณ์ธุรกิจ
- บันทึกบัญชีไม่เป็นระบบจึงไม่ทราบกาไร/ขาดทุน
- ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารธุรกิจ
(เครื่องคัดแยกหอย เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน)
- ขาดความรู้เรื่องการแปรรูปสัตว์น้า บรรจุภัณฑ์
- ขาดความรู้ด้านตลาดออนไลน์
- ระบบขนส่งหอยจากมาเลเซียทาให้หอยแตก
เสียหาย 3% มีค่าใช้จ่ายในการคัดหอย 450,000
บาท/ป มูลค่าหอยลดลง 270,000 บาท/ป
- แรงงานคัดแยกหอยแตกไม่มีประสิทธิภาพลูกค้า
ตาหนิ
- ขาดแรงงานในการบริหารธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อออนไลน์น้อย
- ไม่มีแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้าไม่รู้จัก
โอกาส (Opportunities) –ภายนอก
อุปสรรค (Treat) –ภายนอก
- มีโอกาสจดทะเบียนเป็น Social Enterprise สูง - พื้นที่เลนเพาะเลี้ยงหอยแครงในฝั่งอันดามันมีน้อย
- ได้รับอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร
ต้องขยายการเลี้ยงไปฝั่งอ่าวไทย
- บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จากัด เชื่อมโยง
- กฎหมายควบคุมการเพาะเลี้ยงหอยในพื้นที่
เครือข่ายให้ผู้เลี้ยงหอยเลี้ยงในฟาร์มแทนในทะเล สาธารณะ
- ตลาดมีความต้องการบริโภคหอยเพิ่มขึ้น
- ปริมาณหอยแครงในประเทศไทยไม่เพียงพอต้อง
- โอกาสที่จะได้ลูกค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น
นาเข้าจากมาเลเซีย
- หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดแสดงสินค้า
- ช่วงโควิด 19 นักท่องเที่ยวลดลง ปริมาณการขาย
- สถาบันการศึกษามีโครงการวิจัยเข้ามาในพื้นที่ ลดลง
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจัดโมเดลธุรกิจ
- ผลผลิตเสียหายในฤดูกาลน้าหลาก
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up (BMC) ใหม่ แสดงดังรูปที่ 17
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พันธมิตร
(Key Partners)
- ชาวประมงเลี้ยง
หอยแครง
- คู่ค้าต่างประเทศ
- บริษัทประชารัฐ ฯ
สตูล
- โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 42
สตูล
- สานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม (สสว.)
- สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสตูล
- ททท.
- สานักงานพาณิชย์
จังหวัดสตูล
- สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
สตูล (บูธแสดง
สินค้า)
- มทร.ศรีวิชัย ตรัง
และ
สถาบันการศึกษา
อื่นในโครงการวิจัย

HOW


กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- ทาฟาร์มเลี้ยง
หอยแครง (หว่านบนพื้น
ทะเล) นาเข้าหอยลาย
เลี้ยงปลานิล ปลา
ทับทิม
- รับซื้อหอยลายและ
หอยแครงจากฟาร์มใน
พื้นที่และต่างประเทศ
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย)
- ขายส่งให้พ่อค้าคน
กลาง

WHAT

คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value propositions)
- สัตว์น้ามีความสด
(หอยแครง หอยลาย
ปลานิล ปลาทับทิม)
- เก็บรักษาดีใส่ลังโฟมอัด
น้าแข็ง
- อาหารปลอดภัย
- ขนส่งรวดเร็ว ตรงเวลา
- ราคายุติธรรม
- ความเชื่อมั่นเจ้าของคู่ค้า
- ส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงตาม
การสั่งซื้อ
- สินค้าหอยแครงเลี้ยง
และ หอยลายและ
หอยแครงนาเข้า

 ทรัพยากรหลัก
(Key Resource)
- หอยแครง, หอยลาย,
ปลาทับทิม
- แรงงานคัดหอยแพ็ค
หอย และส่งหอย
คนงานประจาบ่อปลา
- การจ้างนักการตลาด
- วัสดุอุปกรณ์ กระสอบ
ลัง น้าแข็ง
- เงินทุน
- ความรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน
- สื่อออนไลน์เข้าถึง
ลูกค้า
- วิธีการจดบันทึกด้วย
กระดาษ สร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วยตัวผู้ประกอบการ
เอง
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
ต้นทุนผันแปร
- ค่าแรงงาน
- ค่าขนส่ง
- ค่าเลี้ยง (หอย
ผู้ประกอบการ
- ค่าวัสดุ (ลังโฟม)
ปลานิล ปลาทับทิม) - ค่าจ้างนักการ
- ค่าน้าค่าไฟ
- ค่าแรงงาน (คัด
ตลาด
- ค่าอินเทอร์เน็ต
แยก บรรจุ ขนส่ง
- ค่าจ้างนักบัญชี
- ค่าธรรมเนียมการ
หอย)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ขนส่ง


ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationships)
- ความสนิทสนมส่วนตัว
- ความซื่อสัตย์
- ความใส่ใจกับกลุ่มลูกค้าเป็น
พิเศษ ให้ลูกค้าเป็นอันดับแรก
- การบริการ จัดส่งได้รวดเร็ว
ซื้อปริมาณมากหรือน้อยก็จัดส่ง
- สินค้าขาดตลาดก็จัดหาส่งให้
ได้
- เยี่ยมเยียนลูกค้าบ่อยมากขึ้น
- บริการหลังการขายติดตาม
ประเมินผล
- คืนกาไรให้ลูกค้าที่มีการซื้อ
ประจาโดยจัดโปรโมชั่นให้
ลูกค้า

WHO


กลุ่มลูกค้า
(Customer Segment)
- พ่อค้าคนกลางในพื้นที่
10%
- พ่อค้าคนกลางนอกพื้นที่
90% (สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร กทม. ชลบุรี)
เป็นจุดกระจายสินค้าที่
ภาคกลาง
- Modern Trade
(TOP/Makro)
ร้านอาหาร/โรงแรม
(หอยสด)
- เครือข่ายบริษัทประชา
รัฐ (ภาคเหนือ ภาคอีสาน
รวม 10 จว.)
- เครือข่ายปากแม่น้าตรัง
และกระบี่ (อาหาร
สุขภาพ)
- ร้านค้าปลีกสินค้าแปร
รูปในและนอกพื้นที่
- ลูกค้าออนไลน์

 ช่องทางการเข้าถง
(Channels)
- เดินตลาดนาเสนอสินค้าหอย
- ขายตรง (Direct sales)
- เพื่อนบอกต่อ
- โทรศัพท์กับลูกค้าเดิม
- ไลท์สด
- Roadshow
- ออกบูธซีฟู๊ดเฟสติวัล
- นักข่าวในพื้นที่
- เพจซื้อโ ษณา
- สื่อทีวี
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- อบจ. และ ททท.
ประชาสัมพันธ์

ต้นทุนคงที่
- ค่าตู้แช่เยือกแข็ง
- ค่าเช่าโรงเรือน
- ค่าเสื่อมราคา (รถยนต์
/ตู้แช่เยือกแข็ง/กระชัง)

รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากหอยแครง
- รายได้จากหอยลาย
รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่
-รายได้จากปลานิล ปลาทับทิม

MONEY

รูปที่ 17 โมเดลธุรกิจเลี้ยงสัตว์น้า Satun Fishery Start-up (BMC) ใหม่
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นอกจากนี้ เมื่อทาการศึกษาปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่จับในธรรมชาติจังหวัดสตูล ป 2564 และ
มูลค่าผลผลิตสัตว์น้าที่จับในธรรมชาติจังหวัดสตูล ป 2564 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแพรับซื้อสัตว์น้าใน
ชุมชนตาบลปากน้า จานวน 7 แห่ง พบว่า สัตว์น้าที่มีปริมาณมากใน 9 อันดับแรก ได้แก่ ปลากะตัก หอย
ตะเภา ปลามง ปลาไก่ ปลากะพงข้างเหลือง ปลาหางแข็ง ปลาทู ปลาหลังเขียว และกุ้งกุลาดา สาหรับสัตว์น้าที่
มีมูลค่ามากใน 8 อันดับแรก ได้แก่ ปลามง ปลากะพงข้างเหลือง ปลาอินทรี หมึกกล้วย ปลาทู ปลาหางแข็ง กุ้ง
แชบ๊วย ปลาดุกทะเล ทั้งนี้ได้แสดงปฏิทินฤดูกาลการจับสัตว์น้า จังหวัดสตูล ป 2564 ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 ปฏิทินฤดูกาลการจับสัตว์น้า ตาบลปากน้า อาเภอละงู จังหวัดสตูล ป 2564
6.3.3 โมเดลธุรกิจ Outlet
การจั ดท าโมเดลธุ รกิ จ Outlet (BMC) ประกอบด้ ว ย ประกอบด้ วย 2 ธุ รกิ จ คื อ โมเดลธุ รกิ จ
สหกรณ์ร้านค้าเกาะหลีเป๊ะ และโมเดลธุรกิจธุรกิจ Satun Duty Free ดังนี้
6.3.3.1 โมเดลธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าเกาะหลีเป๊ะ
โมเดลธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าเกาะหลีเป๊ะ เป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เคยดาเนินการมาก่อน
การจัดทาโมเดลธุรกิจ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ SWOT และ การจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ผลดังตารางที่ 6 และ ได้ผลการจัดทา
โมเดลธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าเกาะหลีเป๊ะ (BMC) ใหม่ ดังรูปที่ 19
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ตารางที่ 6 SWOT ธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าเกาะหลีเป๊ะ
จุดแขง (Strength) -ภายใน
- มีเครือข่ายผู้ประกอบการในเกาะหลีเป๊ะที่
สามารถระดมทุนจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าได้
- แกนนามีความรู้มีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการกิจการสหกรณ์ร้านค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
- ทาเลที่ตั้งสหกรณ์ร้านอยู่ใกล้ท่าเรือที่กาลังจะ
สร้างเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้า-ออก
- ผู้ประกอบการในเกาะหลีเป๊ะเข้าใจในหลักการ
ของการบริหารรูปแบบสหกรณ์
โอกาส (Opportunities) –ภายนอก
- แนวโน้มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะเพิ่มมากขึ้น
- สถานการณ์โควิด 19 จัดให้เป็นโรคท้องถิ่น
ไม่จากัดการเดินทาง
- นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียหารือเรื่องการ
เปิดด่านหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย
- นโยบายจังหวัดพัฒนาเกาะหลีเป๊ะเป็นแม่เหล็ก
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
- กรมอุทยานจ้างที่ปรึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ใน
แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการเที่ยว
ด้วยกัน
- นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวในเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่มีธรรมชาติสวยงามมาก

จุดอ่อน (Weakness) -ภายใน
- ต้นทุนสินค้าที่ขายในเกาะหลีเป๊ะสูงกว่าบนฝั่ง
- ชาวบ้านในเกาะหลีเป๊ะยังไม่เข้าใจในหลักการของ
การบริหารรูปแบบสหกรณ์
- ทีมงานในสหกรณ์ขาดความรู้และทักษะการจัดการ
สหกรณ์ร้านค้า

อุปสรรค (Treat) –ภายนอก
- นักท่องเที่ยวยังไม่มั่นใจที่จะท่องเที่ยวใน
สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งยังคงอยู่
- เศรษฐกิจชะลอตัว ว่างงาน รายได้น้อย ค่าครองชีพ
สูง น้ามันแพง ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
- การขนส่งสินค้าเป็นอุปสรรคเมื่อธรรมชาติ
ไม่เอื้ออานวยมีคลื่นลม
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HOW
WHAT
WHO
 พันธมิตร
 กิจกรรมหลัก  คุณค่าสินค้า/บริการ  ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 กลุ่มลูกค้า
(Key Partners)
(Key Activities) (Value propositions) (Customer Relationships) (Customer Segment)
- ผู้ประกอบการใน
- จัดตั้งสหกรณ์
- สินค้าสาหรับ
- ให้ความสนใจลูกค้า
- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เกาะหลีเป๊ะ
ร้านค้าเกาะชุมชนหลี นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา
เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก และ
- ชาวบ้านในเกาะหลี
เป๊ะ เช่น จัดหา
กับกิจกรรมในเกาะหลี
- หาข้อมูลการตลาดถึงสินค้า นักท่องเที่ยวชาวไทย
เป๊ะ
สมาชิก ระดมทุนจาก เป๊ะ
ที่ลูกค้าต้องการ
- ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบในพื้นที่
สมาชิก จัดหาสถานที่ - สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น - ประชุมทีมงานทุก 10 วัน
ร้านค้าที่เป็นสมาชิก
ใกล้เคียงในจังหวัดสตูล จดทะเบียนสหกรณ์ อาหารสด (เนื้อสเต๊กในตู้ เพื่อสร้างสินค้าและแบรนด์
สหกรณ์
- หน่วยงาน เช่น อบต.
- ศึกษาตลาดสาหรับ แช่) อาหารแห้ง
-- เน้นคุณภาพสินค้าและ
สานักงานเกษตรและ
ลูกค้านักท่องเที่ยว เช่น เครื่องดื่ม (เหล้า ไวน์) ราคายุติธรรม
สหกรณ์จังหวัดสตูล
ต่างชาติ
ของใช้ส่วนตัว (โลชั่น ครีม - แบ่งสินค้าเป็น 2 ประเภท
สานักงานการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย ทาผิว ผ้าขนหนู ฯลฯ)
คือ สินค้าหน้า High season
และกีฬาจังหวัดสตูล
ชาวบ้าน
- สินค้าที่ชาวบ้านใช้
กับสินค้าหน้า Low season
สานักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ
ข้าวสาร น้าดื่ม
- มีความยืดหยุ่นในการจัดหา
สตูล สานักงานพัฒนา
- จัดหารวบรวมและ - ของที่ระลึกของฝาก
สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อ
ชุมชนจังหวัดสตูล
ขายสินค้าให้ลูกค้า (กระเป๋ากันน้า) ชิ้นงาน
ตอบสนองความต้องการของ
- มทร.ศรีวิชัย ตรัง และ - จัดส่งสินค้าในกรณี ของชาวบ้านที่เป็น
ลูกค้า
สถาบันการศึกษาอื่นใน การขายให้ลูกค้า
เอกลักษณ์ในเกาะหลีเป๊ะ
โครงการวิจัย
ออนไลน์ในเกาะหลี - ร้านกาแฟสหกรณ์
เป๊ะ
- สร้างแบรนด์สินค้าบาง
ชนิดที่ขายดีของสหกรณ์
 ทรัพยากรหลัก (Key Resource)
 ช่องทางการเข้าถง (Channels)
- บุคลากร เช่น ผู้จัดการ พนักงาน ที่บริหารจัดการ
- ที่ตั้งสหกรณ์อยู่ใกล้ท่าเรือที่กาลังจะสร้างมีคนผ่านขึ้น-ลง
และให้บริการในสหกรณ์ร้านค้า
เรือ
- เครื่องมืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาและแสดงสินค้า
- ประชาสัมพันธ์ผ่านชาวต่างชาติที่ทางานอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ
เช่น ตู้แช่ ห้องเย็น ตู้โชว์ ชั้นวางจัดแสดงสินค้า
- ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสมาคมการค้าผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์ ตู้เซฟ
เกาะหลีเป๊ะ
- ที่ดินและอาคารจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า
- ป้ายโ ษณาตามถนนหนทางทั่วไปในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
- เงินทุนมาจากเงินลงหุ้นของสมาชิก (สร้างอาคาร
- ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบตลาดออนไลน์ เช่น เว็บเพจ
ซื้อสินค้า)
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงานราชการ
- ประสบการณ์และความรู้จากการบริหารจัดการ
เซเว่นอีเลเว่น
- วิธีการกระจายสินค้า ขายตรงหน้าร้านแก่
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะ ขาย
ออนไลน์ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ
- มีโครงสร้างบริหารจัดการสหกรณ์ร้านค้า แบ่ง
หน้าที่ เช่น ฝายจัดซื้อสินค้า ฝายการตลาด ฝาย
จัดส่ง ฝายการเงินบัญชี ฝายประชาสัมพันธ์ ฝาย
บุคลากร
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
ต้นทุนผันแปร - ค่าขนส่ง
ต้นทุนคงที่
- รายได้จากการขายสินค้า (รายได้หลักจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)
- ต้นทุนค่าสินค้า - ค่าน้าค่าไฟฟ้า - ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
- ค่าจ้าง
- ค่าโทรศัพท์/
อุปกรณ์ในการเก็บรักษา - รายได้จากการขายสินค้าให้ชาวบ้านและผู้ประกอบการในเกาะหลีเป๊ะ
พนักงาน
อินเทอร์เน็ต
และแสดงสินค้า เช่น
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตู้แช่ ห้องเย็น ตู้โชว์ ชั้น
วางจัดแสดงสินค้า ตู้เซฟ
- ค่าเสื่อมราคาอาคาร
สานักงาน
MONEY

รูปที่ 19 โมเดลธุรกิจสหกรณ์ร้านค้าเกาะหลีเป๊ะ (BMC) ใหม่
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6.3.3.2 โมเดลธุรกิจ Satun Duty Free
โมเดลธุรกิจ Satun Duty Free เป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เคยดาเนินการมาก่อน การจัดทา
โมเดลธุรกิจ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ SWOT และการจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์
SWOT แสดงดังตารางที่ 7 และ ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจ Satun Duty Free (BMC) ใหม่ แสดงดังรูปที่ 20
ตารางที่ 7 SWOT ธุรกิจ Satun Duty Free
จุดแขง (Strength) -ภายใน
- ที่ตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือปากบาราทาให้กลุ่มลูกค้า
จากมาเลเซียและนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าถึงได้ง่าย
- Duty Free อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก (เกาะหลีเป๊ะ)
- มีความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดตั้ง
Duty Free
- พนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านภาษามลายู
โอกาส (Opportunities) –ภายนอก
- นโยบายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 4 จังหวัดชายแดน
ใต้ มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่า
- ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีหลากหลาย มีคุณภาพ สร้าง
รายได้ของชุมชน
- ไม่มีคู่แข่ง Duty free ในจังหวัดสตูล
- มีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายจากทั่วโลกเข้ามา
เที่ยวในสตูล ทาให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
- Test & Go มาตรการการควบคุมโควิดทาให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
สตูล
- การเปิดด่านชายแทนไทย-มาเลเซียทางบกที่ด่าน
วังประจัน ทางน้าที่ด่านตามะลัง และด่านชั่วคราว
ที่เกาะหลีเป๊ะ

จุดอ่อน (Weakness) -ภายใน
- ขาดการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ปากบารา
- ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นเมื่อมีค่าขนส่งสินค้าจาก
ปากบาราไปเกาะหลีเป๊ะ
- พนักงานมีข้อจากัดด้านภาษาต่างประเทศ
- บุคลากรในพื้นที่ยังขาดประสบการณ์ด้านการขาย
อุปสรรค (Treat) –ภายนอก
- กฎกระทรวงการขออนุญาตประกอบกิจการในเขต
ปลอดอากร เฉพาะเมืองต้นแบบในพื้นที่อาเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี อาเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส และอาเภอเบตง จังหวัดยะลา ไม่รวมพื้นที่
จังหวัดสตูล
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
นาเข้าหรือส่งออก
- ช่วง Low Season เป็นความจาเชิงลบของ
นักท่องเที่ยวว่าเป็นช่วงมรสุมท่องเที่ยวไม่ได้
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HOW
WHAT
WHO
 พันธมิตร
 กิจกรรมหลัก
 คุณค่าสินค้า/บริการ  ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 กลุ่มลูกค้า
(Key Partners)
(Key Activities)
(Value propositions) (Customer Relationships) (Customer Segment)
- Supplier สินค้า
- ระดมทุนจัดตั้ง
- สินค้าไทย (Thai
- การเป็นสมาชิก
- นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไทย สินค้านาเข้า
ธุรกิจจาหน่ายสินค้า product) ได้แก่ อาหาร,
(Member)
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์
จากต่างประเทศ
ปลอดภาษี
เครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่อง
- เก็บแต้ม รับส่วนลด
อินโดนีเซีย
- บริษัทขนส่ง
- วางผังโครงสร้าง
แต่งกาย, ของใช้/ของ
Summer sale
- นักท่องเที่ยวชาวไทย
- Tour agency
ของกิจการ
ตกแต่ง/ของที่ระลึก,
- การบริการหลังการขาย
- กรมการค้า
- การจัดซื้อ คลัง
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
- ประสานกับที่พักและ
ระหว่างประเทศ
จัดเก็บ
- สินค้านาเข้าจาก
สายการบิน รับโค้ดลดค่าที่
(DITP)
- ระบบการตลาด
ต่างประเทศ (Import
พัก/ค่าโดยสารเครื่องบิน
- สานักงานตารวจ
(ทีม line OA,
product) ได้แก่ น้าหอม - จัด Event ในวันเทศกาล
ตรวจคนเข้าเมือง
facebook
เครื่องสาอาง บุหรี่, เหล้า, ต่างๆ
(ตม.)
fanpage, website) ไวน์, เครื่องแต่งกาย,
- กรมศุลกากร
- ระบบการขาย
อิเล็กทรอนิกส์, อาหาร,
- กระทรวงการคลัง ขายหน้าร้าน
นาฬิกา, เครื่องประดับ
- SME Bank, EXIM ขายออนไลน์
- ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี
Bank
- ระบบโลจิสติก
ประจาภาค
- มทร.ศรีวิชัย ตรัง - การพัฒนาองค์กร - บริการสปาเพื่อสุขภาพ
และ
(Human
และความงาม
สถาบันการศึกษา
Resource)
อื่นในโครงการวิจัย - ทีม Creative
marketing
ออกแบบและจัดการ
ลานสินค้า
 ทรัพยากรหลัก (Key Resource)
 ช่องทางการเข้าถง (Channels)
- บุคลากร (ผู้บริหาร พนักงานขาย)
- ขายตรงหน้าร้าน
- วัสดุอุปกรณ์ จัดตกแต่งหน้าร้าน โชว์สินค้า
- ขายออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Website,
- เงินทุนได้จากผู้เป็นหุ้นส่วน
Instagram, E-mail, Twitter, Youtube, Tik Tok
- อาคารสถานที่
- ขายแบบ Preorder รับของที่โรงแรมที่พัก
- เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการชาระเงิน
- ระบบการจัดการ POS เช่น สต็อคสินค้า
Supplier
- คลังสินค้า เช่น คลังแห้ง คลังเปยก คลังแช่
แข็ง
- องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
ต้นทุนผันแปร
- ค่าโ ษณา
- ค่าภาษีสิ่งปลูกสร้าง
- รายได้จากการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและ
- ต้นทุนค่าสินค้า - ค่าลิขสิทธิ์/ค่า ต้นทุนคงที่
นักท่องเที่ยวชาวไทย
- ค่าจ้าง
สัมปทาน
- ค่าเช่าอาคาร
- รายได้จากการขายสินค้าออนไลน์
พนักงาน
- ค่าซ่อมแซม - ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ
- รายได้จากการขายพื้นที่
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าตกแต่งร้าน อุปกรณ์ในการเก็บรักษาและ
- ค่าขนส่ง
- ค่าการตลาด แสดงสินค้า เช่น ตู้แช่ ห้องเย็น
- ค่าน้าค่าไฟฟ้า - ค่าภาษีเงินได้ ตู้โชว์ ชั้นวางจัดแสดงสินค้า ตู้
- ค่าโทรศัพท์/
เซฟ
อินเทอร์เน็ต
- ค่าเสื่อมราคารถยนต์
MONEY

รูปที่ 20 โมเดลธุรกิจ Satun Duty Free (BMC) ใหม่
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6.3.4 การออกแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เชือ่ มโยงธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมง
การออกแบบโมเดล ประกอบด้วย 2 ประเด็น ประเด็นแรกคื อโมเดลธุรกิ จใหม่ ที่ เชื่ อมโยงธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวกับธุรกิจประมง รายละเอียดดังตารางที่ 8 ประเด็นที่ 2 คือ กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business matching)
ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับกิจการ 5 กิจการ ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนร้านคนจับปลา จังหวัดสตูล
โดยจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างร้านคนจับปลาและร้านอาหารในพื้นที่ อาเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นการออกแบบ
โมเดลธุ รกิ จแบบ B2B (2) ร้ านมุ กอั นดามั น โดยจั ดกิ จกรรมเวิ ร์ คช็ อปร้ อยมุ กเป็ นโมเดลธุ รกิ จแบบ B2C (3)
Kalabara Shop โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็ อปชิ้นงานจากกะลาเป็นโมเดลธุรกิจแบบ B2C (4) ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลสตูล เป็นการออกแบบโมเดลธุรกิจแบบ B2B2C และ (5) วิสาหกิจชุมชนเกาะเขาใหญ่ (14 วิสาหกิจ)
ตารางที่ 8 การออกแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมง
กิจการ

โมเดลธุรกิจปัจจุบัน

โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยง
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมง
วิสาหกิจชุม
B2B: ขายส่งร้าน Lemon Farm B2C: กิจกรรมตกเบ็ดโซกและวางซั้งกอ (3 ชั่วโมง)
ชุมชนร้านคนจับ B2C: ขายหน้าร้าน
- นักท่องเที่ยวขายปลาให้ร้านคนจับปลา
ปลา จังหวัดสตูล ขายออนไลน์
- ร้านคนจับปลาบริการแล่ปลากิโลกรัมละ 15 บาท
(FB page: Messenger)
B2B: ขายวัตถุดิบให้กับร้านอาหารในพื้นที่และนอก
พื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการเป็นคู่ค้า
ร้านมุกอันดามัน B2C: ขายหน้าร้าน ขายออนไลน์ B2C: เชื่อมโยงกิจกรรมกับโปรแกรมการท่องเที่ยว คือ
(FB page: Live)
- กิจกรรม Workshop ร้อยมุกและให้ความรู้เรื่อง
B2B: ขายให้ร้านสาขา และขาย มุก
ให้ร้านมุกในเมืองดูไบ UAE
- การจัดมื้ออาหารกลางวันให้นักท่องเที่ยวที่มาทา
กิจกรรม Workshop ร้อยมุก
Karabara
B2C: ขายหน้าร้าน ขายออนไลน์ B2C: เชื่อมโยงกิจกรรมกับโปรแกรมการท่องเที่ยว คือ
Shop
(Facebook)
- กิจกรรม Workshop ชิ้นงานจากกะลา เช่น พวง
B2B: ขายผลงานให้กับ
กุญแจ แม่เหล็กติดตู้เย็น และจานรองแก้ว เป็นต้น
รีสอร์ต โรงแรม และงาน Built-in
ในรีสอร์ตและโรงแรม
วิสาหกิจชุมชน B2C: ขายโปรแกรมการท่องเที่ยว B2C: ทดลองขายโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ซึ่งเป็น
เกาะเขาใหญ่
(ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน และโปรแกรมท่องเที่ยว
(จานวน 14
ครึ่งวันเพื่อรอเวลาลงเรือไปเกาะ 3 วัน 2 คืน
วิสาหกิจ)
หลีเป๊ะ หรือระหว่างรอเวลา
- การนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อ
เดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ อ.
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้าและทางบก ได้แก่
หาดใหญ่ จ.สงขลา)
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมท่องเที่ยว
ศึกษาวิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลายมาก
ขึ้น ได้แก่ กิจกรรมผจญภัยและศึกษาธรรมชาติ และ
กิจกรรมศิลปะและหัตถศิลป์
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6.3.5 ผลการทดลองใช้โมเดลธุรกิจ
การทดลองใช้โมเดลธุรกิจมีดังนี
1) การทดลองโมเดล B2C ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างร้านคนจับปลาและร้านอาหารลานข้าว
ผลการทดลอง พบว่า ร้านลานข้าวสนใจที่จะซื้อปลากระบอกขาว กุ้งแชบ๊วย และหัวปลาเก๋าจาก
ร้านคนจับปลา เนื่องจากเป็นสินค้าที่หายาก อีกทั้ง เจ้าของร้านลานข้าวได้แนะนาให้ร้านคนจับปลาเข้าเจรจา
การขายสินค้ากับรีสอร์ต โรงแรม และร้านอาหารในพื้นที่
2) การทดลองโมเดล B2C ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างร้านคนจับปลาและร้าน Papaya Mom
ผลการทดลอง พบว่า ร้าน Papaya Mom แนะนาร้านคนจับปลาว่าควรทาสินค้าหลายเกรดเพื่อให้
ร้านอาหารสามารถซื้อสัตว์น้าได้ และได้แจ้งรายการสัตว์น้าที่ร้านอาหารใช้มาก เช่น หมึกศอก หมึกกล้วย หมึก
ไข่ ปลาอินทรี ไข่ปลาริวกิว ก้ามปู เนื้อปู เป็นต้น นอกจากนี้ ร้าน Papaya Mom แนะนาว่าควรขยายตลาดไป
เกาะหลีเป๊ะ โดยร้านยินดีทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ก่อนนาไปจัดสัมมนาสินค้าประมงให้กับผู้ประกอบการในเกาะ
3) การทดลองโมเดล B2C ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างร้านคนจับปลากับโรงแรมรอยัล ิลล์
และร้านรักเล
ผลการทดลอง พบว่า โรงแรมรอยัล ิลล์จะอุดหนุนเป็นครั้งคราว และยินดีสนับสนุนการต่อยอด
ธุรกิจให้กับร้านคนจับปลาในหลายช่องทาง อีกทั้งจะเป็นคนกลางระหว่างร้านคนจับปลากับนักท่องเที่ยวที่เข้า
พักในโรงแรม นอกจากนี้จะทาการประชาสัมพันธ์นาสินค้าโดยการโพสต์อาหารทะเลในเว็บเพจของโรงแรม
รวมถึง การถ่ายทาคลิปเรื่องราวกรรมวิธีการและคุณภาพของอาหารทะเลแช่แข็ง และให้ร้านคนจับปลานา
สินค้าไปออกบูธเมื่อมีลูกค้าของโรงแรมเข้ามาจานวนมากเป็นคันรถบัส โดยร้านคนจับปลาให้เปอร์เซ็นต์การ
ขายแก่พนักงานโรงแรมที่ทายอดขายได้ ในส่วนของร้านรักเลแจ้ง ว่าลูกค้าร้านรัก เลที่เกาะหลีเป๊ะ ต้องการ
อาหารทะเลสด บาร์บีคิวปิ้งย่าง ขาดแคลนปลาอินทรี หมึก ปลากะพง ปลากะรัง
4) การทดลองจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปชิ้นงานจากกะลาให้กับนักท่องเที่ยว
ผลการทดลอง พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเวิร์คช็อปชิ้นงาน
จากกะลาที่ร้านกะลาบาราในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจในการบริการด้านชมผลิตภัณฑ์ /workshop อยู่ในระดับมาก รองลงมา นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
การจัดเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง อยู่ในระดับมาก
5) การทดลองจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปขนมพื้นถิ่นให้กับนักวิจัย
ผลการทดลอง พบว่า นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิชอบและประทับใจกับการทดลองทาขนมโรตี
ร่างแหกับขนมบาบะโบราณ ทาง่าย มีรสชาติอร่อย ซึ่งได้แนะนาว่าวิสาหกิจชุมชนควรขายแป้งขนมด้วยเพื่อให้
ลูกค้านาไปทาขนมที่บ้านกับครอบครัว
6) การทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบค้างคืนในปากบาราของวิสาหกิจชุมชน
ผลการทดลอง พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มเกษียณอายุ เลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งหมด 11 แห่ง
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายแห่ง
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 2 แห่ง คือ ปราสาทหินพันยอด
และสันหลังมังกร และชมผลิตภัณฑ์และรับประทานอาหารเที่ยงร้านคนจับปลา
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6.3.6 การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและแผนการพัฒนาในอนาคต
การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ/แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ/แผนการพัฒนา โดยทีมนักวิจัยได้สร้าง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ /แผนการพัฒนา กับผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับชุมชน ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน) ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลปากน้า) นายอาเภอละงู หน่วยราชการในปากบารา (ศูนย์ วิจัย
และพัฒนาประมงทะเลสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา) หน่วยราชการระดับจังหวัด (สานักงานจังหวัด
สตูล สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล สานักงานประมงจังหวัด สตูล สานักงานพาณิชย์จังหวัด สตูล
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สตูล สานักงานพัฒนาชุมชนจัง หวัด สตูล) รวมถึงหอการค้าจังหวั ดสตูล
และภาคการเมือง (สส. สตูลเขต 2) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในหลายลักษณะ เช่น การประชุม
คณะกรรมการปากบารา การประชุม เตรียมความพร้อมชุม ชนท่ ายาง การประสานงานหรือประชุม ชี้แ จง
โครงการวิจัยฯ
2) การสร้างและกลไกการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิ จ ซึ่ง ทีมวิจัยสร้างกลไกขับเคลื่อนโดยการการ
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ชุมชน ภาครัฐ นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม และ
คณะผู้วิจัย รวมถึง ภาคการเมือง (ส.อบจ.) นักประชาสัมพันธ์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของกลไกการขับเคลื่อน
โมเดลธุรกิจ ประกอบด้วย ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการเมือง และภาควิชาการ ดังรูปที่ 21
3) การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจระดับท้องถิ่นและจังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจระดับท้องถิ่น
ประกอบด้วย การสารวจพื้นที่เพื่อสร้างจุดเช็คอินใหม่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดดิจิทัล การทาประชาคม
จัดตั้งงบประมาณบรรจุในแผนขององค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า การประชุมแนวทางการขับเคลื่ อนการ
ท่องเที่ยวปากบารากับประธานหอการค้าจังหวัดสตูล การจัดนิทรรศการ Pakbara Village Destination ในงาน
“จากภู ผาสู่ อั นดามั น ” การจั ดเวที เสวนาเรื่ อง “เปลี่ ยนปากบาราจากจุ ดผ่ านให้ เ ป็ นจุ ดพั ก ” การประชุ ม
ผู้ประกอบการขับเคลื่อน Pakbara Village Destination การประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา และ การประชาสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวกับธุรกิจประมงและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจระดับจังหวัด มีการขับเคลื่อนโดยการจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเป็น Pakbara Village Destination โดยทีมนักวิจัยได้เขียนโครงการชื่ อ “พัฒนาหมุดหมาย
ท่องเที่ยวปากบารา (Pakbara Village Destination)” เสนอต่อสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
เป็นงบกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงเงิน 8.5
ล้านบาท และ มีการจัดเวทีสัมมนาธุรกิจประมงและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะ

รูปที่ 21 เครือข่ายและกลไกการทางานร่วมของ Pakbara Village Destination
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6.3.7 ถอดบทเรียนโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมง และตัวแบบเชิงพัฒนา จังหวัดสตูล
การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ แพลตฟอร์มการสร้างโมเดลธุรกิจพื้นที่ต้นแบบ 7 โมเดล และ ตัวแบบ
เชิงพัฒนา จังหวัดสตูล สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 22 รูปที่ 23 และ ตารางที่ 9 ตามลาดับ

รูปที่ 22 Business Model Driving จังหวัดสตูล
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รูปที่ 23 Platform การสร้าง Business Model พื้นที่ต้นแบบ 7 Model จังหวัดสตูล
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ตารางที่ 9 ตัวแบบเชิงพัฒนาจังหวัดสตูล
องค์ประกอบ
กระบวนการ
หลัก
1. องค์ความรู้ตลอด Value chain
 ชุดความรู้ Value chain
ธุรกิจท่องเที่ยวเชือ่ มโยงธุรกิจประมง
1) วิเคราะห์ Supply chain (เดิม)
และ New Supply chain (ใหม่)
- ธุรกิจท่องเที่ยว
- ธุรกิจประมงระดับ ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า

Output

- องค์ความรู้การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยววิถีชุมชน
- ความรู้เรื่องจุดอ่อนในโมเดลธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง ธุรกิจ
เลี้ยวสัตว์น้า ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้า
- องค์ความรู้เรื่องรายการสัตว์น้าที่ร้านอาหารใช้
- องค์ความรู้การจัดการผลิตภัณฑ์ประมงและผลิตภัณฑ์ชุมชน
- องค์ความรู้ความพร้อมของการท่องเที่ยวปากบาราเพื่อ
“เปลี่ยนปากบาราจากจุดผ่านให้เป็นจุดพัก” (Pakbara
Village Destination)

- จัดเวทีเสวนา “เปลี่ยนปากบาราจากจุด
ผ่านให้เป็นจุดพัก”
- จัดนิทรรศการ Pakbara Village
Destination ในงาน “จากภูผาสู่อันดามัน”
2) ใช้ทรัพยากรพื้นถิ่น /วัฒนธรรมพื้นถิ่น
*ธุรกิจท่องเที่ยว
- ใช้ทรัพยากรในพื้นให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจท่องเที่ยว และ
- แหล่งท่องเที่ยวในอ่าวปากบาราและตาบลละงู ธุรกิจประมง
- เกิดแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ด้านขนม
*ธุรกิจประมง
พื้นบ้าน การแสดงรองเง็ง การจักสาน รวมถึงแหล่งอนุรักษ์
- ทรัพยากรสัตว์น้าในพื้นที่อ่าวปากบารา
พันธุ์สัตว์น้า
เกาะปูยู
- เกิดปราชญ์ชุมชนด้านเครื่องจักสาน ด้านต่อเรือ
- พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้า
/ซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้าน ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
* วัฒนธรรมพื้นถิ่น
3) มีพื้นที่เรียนรู้
4) มี Benchmark
การสร้างมาตรฐานด้านการประมงและการท่องเที่ยว
2. ความใหม่ของการประกอบการในพื้นที่
1) กระบวนการใหม่
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
2) วิธีการใหม่
- นวัตกรรมทางสังคม
3) ธุรกิจรูปแบบใหม่
- มีคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิต
4) ช่องทางตลาดใหม่
- มีธุรกิจใหม่เป็น Outlet
3. การเกิดกลุ่มผู้ประกอบการจริง (ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจประมง) ที่แข่งขันในตลาดจริงในพื้นที่
 ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เข้าสู่การจาหน่ายและแข่งขันในตลาดจริง
- สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ โดย
- มีโปรแกรมการท่องเที่ยว 10 โปรแกรม
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การ
- คลิปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยววิถีชุมชน - คู่มือการท่องเที่ยวแบบ E-Book
และศิลปะหัตถศิลป์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- มีผลิตภัณฑ์ใหม่
- สร้างธุรกิจใหม่
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
องค์ประกอบ
หลัก

กระบวนการ

 การยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างน้อย 30%
- ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจประมง ธุรกิจ Outlet
วิเคราะห์ผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) ก่อนหลังการดาเนินงานตาม BMC (เดิม-ใหม่)
- ผลกระทบกับเศรษฐกิจมวลรวม กระจาย
รายได้ให้กับคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
การท่องเที่ยว Pakbara Village Destination
- ผลกระทบกับจานวนประชากร มีผู้ให้บริการ
เพิ่มขึ้น
4. กลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด
 นวัตกรชาวบ้าน หรือ Knowledge worker
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่คณะกรรมการปากบารา
- มีกลุ่มผู้ประกอบการจริงใน ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจประมง
- มีนักวิชาการ มทร.ศรีวิชัย ตรัง,
มรภ.สงขลา, มอ.ภูเก็ต, ม.เกษตรศาสตร์,
ม.มหิดล, มูลนิธิอันดามัน เป็นโค้ช
- มีนักพัฒนาพื้นที่
 กลไกการพัฒนาพื้นที่
5. การผลักดันเพื่อเข้าสู่นโยบายในระดับจังหวัด
 นโยบายระดับประเทศ/จังหวัด
/แผนพัฒนาระดับจังหวัด/ตาบล
- มีการผลักดันเข้านโยบายระดับตาบล
/ระดับอาเภอ/ระดับจังหวัด
- การสร้าง Ecosystem ของการพัฒนาใน
อนาคตระดับประเทศ

Output

- รายได้เพิ่มขึ้นจากโมเดลธุรกิจเดิม

- ผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจประมง ธุรกิจ
Outlet (สหกรณ์ร้านค้า ธุรกิจ Satun Duty Free)
- นวัตกรชุมชน จานวน 17 คน
- มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และองค์กรพัฒนา
เอกชน เป็นโค้ช
- มีบุคลากรที่ทาหน้าที่เป็นนักพัฒนาพื้นที่

- มีเครือข่ายและกลไกการทางานร่วมกันเพื่อ
ขับเคลื่อน ประกอบด้วย ชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐ
ภาคการเมือง และภาควิชาการ

- นโยบายแผนระดับตาบล/ระดับอาเภอ/ระดับ
จังหวัด
- การบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยกับกรมพัฒนาชุมชน
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6.4 ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) จังหวัดตรัง
การจัดทาโมเดลธุรกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ประมงพื้นบ้าน
และเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ศูนย์กลางประมงนอกน่านน้า ท่องเที่ยวชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม (SE)
6.4.1 โมเดลธุรกิจประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
ผลการวิเคราะห์ โมเดลธุรกิ จปั จ จุบัน และ ผลการวิเคราะห์ SWOT ของประมงพื้นบ้านและ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งปากแม่น้าตรัง แสดงดังรูปที่ 24 และ ตารางที่ 10 ตามลาดับ
HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
WHO
คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)

- ประมงพื้นบ้านนอก - การประมง
- อาหารทะเลมีความสด - ความซื่อสัตว์ต่อลูกค้า
- แพรับซื้อสัตว์น้า
พื้นที่
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ใหม่
- สร้างความพอใจ
- นักท่องเที่ยว
- กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์ - การแปรรูป
- ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับ (รักษาคุณภาพสินค้า)
- ร้านอาหารในพื้นที่
น้านอกพื้นที่
- การขายและบริการลูกค้า บางพื้นที่
- สร้างความผูกพันด้วยการ
- ที่พักในพื้นที่ (โ มสเตย์/
- สถาบันการศึกษา
- อาหารทะเลบางชนิดมี บริการแบบญาติมิตร
โ มลอดจ์/รีสอร์ท)
- องค์การปกครองส่วน
รสชาติ
เ
ฉพาะตั
ว
เช่
น
ปลา
- ธุรกิจแปรรูป
ทรัพยากรหลัก
ช่องทางการเข้าถง
ท้องถิ่น
- ผู้บริโภคในพื้นที่
(Key Resources) อินทรี
(Channels)
- อาหารทะเลมีความ
- ผู้บริโภคนอกพื้นที่
- แรงงาน
- หน้าร้าน
หลากหลาย
- เครื่องมือและอุปกรณ์
- Delivery
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ออนไลน์ (Facebook, Line)
- งานแสดงสินค้าในพื้นที่จังหวัด
ตรัง
- รับคาสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
- การลงทุนของภาคเอกชนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ/วัสดุ - รายได้จากการขายอาหารทะเลสด
การทาประมง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน ค่า
- รายได้จากการขายอาหารทะเลแปรรูป
สาธารณูปโภค และเทคโนโลยีการสื่อสาร
MONEY

รูปที่ 24 โมเดลธุรกิจประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (BMC) ปัจจุบัน
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ปัจจัยภายใน

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ SWOT ประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปัจจัยภายนอก

1.

2.

3.
4.

จุดแขง (Strengths)
อาหารทะเลสด ใหม่ ราคาไม่แพง
ทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ชุมชนชายฝั่งมีความเข้มแข็ง
ทรัพยากรสัตว์น้ามีความหลากหลาย
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงาม/ท่องเที่ยว
วิถีชุมชน
คนในพื้นที่เป็นมิตร มีจุดเด่นด้านการบริการ

โอกาส (Opportunities)
มีหน่วยงานสนับสนุนด้านเงินทุน
– กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด
ตรัง (กฟก.)
– สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง (พช.)
มีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาชีพ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง (มทร.)
– สานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน (กพร.)
มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการตลาด
– บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด
มีหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ทรัพยากรสัตว์น้าบางชนิดไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยว
2. ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการขายในพื้นที่
3. การประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยและขาดจุดเด่น
4. ขาดทุนทรัพย์และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนใน
การพัฒนาอาชีพ
5. กิจกรรมด้านท่องเที่ยวยังไม่หลากหลาย
6. ต้นทุนในการประกอบอาชีพสูง
7. ขาดองค์ความรู้ในการทาธุรกิจ/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
8. ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการประมงเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และการท่องเที่ยว
9. การจัดการขยะยังไม่ดีเท่าที่ควร
10. การปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น้าวัยอ่อน
อุปสรรค (Threats)
1. แหล่งอาหารสัตว์น้าลดลงจากการทาประมงโดยใช้
เครื่องมือที่ผิดกฎหมายในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล
2. ข้อกฎหมายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และที่อยู่
อาศัย ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
การ
ประกอบอาชีพ
3. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และที่อยู่อาศัย
4. การพัฒนาโครงการอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้า
และหญ้าทะเล
5. การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
6. ปัญหาน้ากินน้าใช้ในบางพื้นที่ไม่สะอาดและไม่
เพียงพอ
7. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อที่อยู่
อาศัยและการประกอบอาชีพ

จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนหรือข้อจากัด โอกาส และอุปสรรค ทาให้สามารถ
ออกแบบโมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ของประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ปากแม่น้าตรัง ได้ดังรูปที่ 25
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HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

- ประมงพื้นบ้านนอกพื้นที่
- กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้านอก
พื้นที่
- สถาบันการศึกษา
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประมงพาณิชย์
- กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
- บริษัทประชารัฐสามัคคี
- สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดตรัง (พช.)
- สานักพาณิชย์จังหวัดตรัง

- การประมง
- เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- การแปรรูป
- การขายและบริการลูกค้า
- การตลาด/การขาย
ออนไลน์
- การประชาสัมพันธ์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- กิจกรรมเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว
- สนับสนุน Local Linkโดย
การจับคู่ธุรกิจประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า กับ
ท่องเที่ยวชุมชน
ทรัพยากรหลัก
(Key Resources)

- แรงงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เทคโนโลยี
- องค์ความรู้
- เงินลงทุน
โครงสร้างทุน (Cost Structure)

WHAT
คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value Propositions)
- อาหารทะเลมีความสด
- ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับบาง
พื้นที่
- อาหารทะเลบางชนิดมีรสชาติ
เฉพาะตัว เช่น ปลาอินทรี
- อาหารทะเลมีความหลากหลาย
- ผู้บริโภครู้แหล่งที่มาของสินค้า
- สินค้าได้คุณภาพ มาตรฐาน
- ราคาสินค้าไม่ผันผวน

WHO
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Customer Relationships)
(Customer
Segments)
- ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
- สร้างความพอใจ (รักษาคุณภาพ
สินค้า)
- สร้างความผูกพันด้วยการบริการ
แบบญาติมิตร
- ส่งสินค้าได้ตามเวลานัดหมาย
- สร้างความสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
การสื่อสารๆ

ช่องทางการเข้าถง
(Channels)

- แพรับซื้อสัตว์น้า
- นักท่องเที่ยว
- ร้านอาหารในพื้นที่
- ที่พักในพื้นที่ (โ มส

เตย์/โ มลอดจ์/รี
สอร์ท)
- ธุรกิจแปรรูป
- ผู้บริโภคในพื้นที่
- ผู้บริโภคนอกพื้นที่ (ใน
ประเทศ)
- ผู้ค้าส่งนอกพื้นที่
- ร้านอาหาร/รีสอร์ท
นอกพื้นที่
- ผู้บริโภคนอกพื้นที่
(ต่างประเทศ)

- หน้าร้าน
- Delivery
- ออนไลน์ (Facebook, Line)
- งานแสดงสินค้าในพื้นที่จังหวัดตรัง
- รับคาสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์
- ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook (Live)
รายได้หลัก (Revenue Streams)

- การลงทุนของภาคเอกชนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ /วัสดุการทาประมง - รายได้เพิ่มจากการขายอาหารทะเลสด
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค และเทคโนโลยี - รายได้เพิ่มจากการขายอาหารทะเลแปรรูป
การสื่อสาร
- รายได้จากการขายอาหารทะเลแช่แข็ง
- ทุนมนุษย์ (การพัฒนาผู้ประกอบการ หน่วยธุรกิจเพื่อสังคม)
- ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การ
ฟื้นฟูแนวหญ้าทะเล การฟื้นฟูแนวปะการังน้าตื้น ทรัพยากรสัตว์น้า)
- ทุนภาคเอกชน (การพัฒนาการทาฟาร์มทะเลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)
- ทุนทางวัฒนธรรมและวิถีประมง
- ทุนทางการกายภาพ (การพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน)
- ทุนทางวิชาการ (องค์ความรู้จากงานวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น)

รูปที่ 25 โมเดลธุรกิจประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (BMC) ใหม่
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์เพื่อจัดทาโมเดลธุรกิจพบว่า ปริมาณสัตว์น้าบางชนิด ในพื้นที่
ปากแม่น้าตรัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด คณะวิจัยจึงทาการศึกษาปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่ออกสู่
ตลาดของปากแม่น้าตรัง (Supply) และปริมาณความต้องการของตลาด (Demand) ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจุบันปากแม่น้าตรังมีทรัพยากรสัตว์น้าหลากหลาย อาทิ หมึกหอม ปลาทู ปลาหลังเขียว ปูม้า ปลาลัง ปลา
อินทรีย์ ปลาทราย หมึกกระดอง ปลาเป็ด -ปลาไก่ หอยหวาน หอยนางรมเล็ก ปลาแดง ปลามง ปลาดอกไม้
(ปลาสาก) กุ้งแชบ๊วย กุ้งลิเก กุ้งหัวมัน กุ้งหัวเรียว กุ้งลายเสือ เป็นต้น ปริมาณสัตว์น้าแต่ละชนิดที่จับได้ขึ้นอยู่
กับฤดูกาลของสัตว์น้า โดยสัตว์น้าที่มีมูลค่าสูงของปากแม่น้าตรัง 10 อันดับแรก ได้แก่ หมึกหอม ปลาทู ปลา
หลังเขียว ปูม้า ปลาลัง ปลาอินทรีย์ ปลาทราย หมึกกระดอง ปลาเป็ด-ปลาไก่ และหอยนางรมเล็ก (รวมหอย
หวาน) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าทรัพยากรสัตว์น้าหลายชนิดของปากแม่น้าตรังจะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่
หลายชนิดคงยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในฤดูการท่องเที่ยว (ตุลาคม - เมษายน)
จากการศึกษาพบว่า ตลาดหลักและสาคัญของปากแม่น้าตรัง คือ ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยว
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น รีสอร์ท โ มสเตย์ ร้านอาหาร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่ง
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การตลาดและขายได้ในราคาสูง อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าในช่วงฤดูท่องเที่ยว อาหารทะเลหลายชนิดจากใน
พื้นที่ปากแม่น้าตรังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ การวิจัยในครั้งนี้ทาการศึกษาหาปริมาณผลผลิตสัตว์น้าที่ออก
สู่ตลาดของปากแม่น้าตรัง (Supply) และปริมาณความต้องการของตลาด (Demand) พบว่า มีอาหารทะเล
หลายชนิดที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ได้แก่ ปลาอินทรี หอยนางรม ปลาเก๋า ปลาเก๋า
ปลากะพงแดง หอยแครง ปลาดอกไม้ (ปลาสาก) ปลามง กุ้งมังกร กุ้งเคย และปลิงกาหมาด
6.4.2 โมเดลธุรกิจการทาประมงนอกน่านน้า
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) ปัจจุบัน และ ผลการวิเคราะห์ SWOT ของประมงนอกน่านน้า
จังหวัดตรัง แสดงดังรูปที่ 26 แสดง และ ตารางที่ 11 ตามลาดับ
HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
WHO
คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)

- ผู้ประกอบการ
- การประมงน้าลึก/ประมง - อาหารทะเลมีความสด
ประมงน้าลึก (นอก นอกน่านน้า
ใหม่
น่านน้า)
- การขาย
- สินค้าได้คุณภาพและมี
- บริษัทร่วมทุน
มาตรฐาน
- บริษัทเครื่องมือ/
- รู้แหล่งที่มาของสินค้า
ทรัพยากรหลัก
อุปกรณ์ประมง/IT
(Key Resources)
- ท่าเรือเอกชน
- ภาคีระหว่างประเทศ - แรงงาน
- เครื่องมือและอุปกรณ์
(SIOFA IOTC)
- องค์ความรู้
- เทคโนโลยี
- เงินลงทุน

- รักษาคุณภาพและมาตรฐาน - บริษัทอุตสาหกรรมแปร
ของสินค้า
รูปสัตว์น้า
- มีความซื่อสัตว์ต่อลูกค้า
- โรงงานแปรรูป
- ส่งสินค้าได้ตามเวลาที่นัดหมาย
ช่องทางการเข้าถง
(Channels)
- ตลาดทางตรง
- ขายหน้าร้าน

-

-

โครงสร้างทุน (Cost Structure)

รายได้หลัก (Revenue Streams)

- การลงทุนของภาคเอกชนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบการ - รายได้จากการขายสัตว์น้าแช่แข็ง (ปลาแช่แข็ง)
ทาประมง เทคโนโลยีการสื่อสาร
- การลงทุนของภาคเอกชนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
(ผู้ประกอบการ, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, แรงงาน)
MONEY

รูปที่ 26 โมเดลธุรกิจการทาประมงนอกน่านน้า (BMC) ปัจจุบัน
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ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ SWOT ประมงนอกน่านน้า
จุดแขง (Strengths)
1. ผู้ประกอบการอยู่ใกล้พื้นที่ทาการประมง
(มหาสมุทรอินเดีย)
2. ผู้ประกอบการมีฐานลูกค้า มีตลาดที่ชัดเจน และ
มีกาลังซื้อเพียงพอ
3. ผู้ประกอบการสามารถจาหน่ายปลาโรงงานได้
หมด(ปลาทราย ปลาทูแขก)
4. ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบสินค้าในปริมาณ
คงที่และสม่าเสมอ ทาให้บริษัทอุตสาหกรรม
แปรรูปสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยา
5. ผู้ประกอบการสามารถต่อรองราคาได้ล่วงหน้า
ก่อนเรือเข้าเทียบท่า
6. บริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปและผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบสินค้าย้อนกลับได้ (ตรวจสอบวันจับ,
แหล่งจับ)
7. สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน (สุขอนามัย ณ
ท่าเทียบเรือเรือ, ขนาดสัตว์น้า)
8. ผลิตภัณฑ์มีราคาต่าและคุณภาพที่ดีกว่า
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ขนาดและความสด)
9. แรงงานประมงมีทักษะความสามารถในการจับ
สัตว์น้า
10. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ
โอกาส (Opportunities)
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและควบคุมการทา
ประมงนอกน่านน้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงความร่วมมือระดับ
นานาชาติและภูมิภาคเพื่อต่อต้านการทาประมง
โดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไม่มีการควบคุม
3. เทคโนโลยีทันสมัยในการดาเนินการและความ
ปลอดภัย

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

จุดอ่อน (Weaknesses)
ผู้ประกอบการไม่สามารถจาหน่ายปลาขนาด
ใหญ่ (ปลามง, ปลาเก๋า) ได้หมด เนื่องจากแปร
รูปไม่ทัน (รับออเดอร์ แปรรูปก่อนจาหน่าย โดย
การแล่ การบรรจุ และนาส่งให้ลูกค้า)
วิสาหกิจและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ามี
น้อย
ท่าเรือการขนถ่ายสินค้ามีไม่เพียงพอและขาด
มาตรฐาน
ร่องน้าในการเดินเรือตื้นเขิน

อุปสรรค (Threats)
ความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีการ
จับยังไม่เทียบเท่ากองเรือประมงประเทศอื่น ๆ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน
ภาพลักษณ์ระหว่างประเทศเนื่องจากใช้
เครื่องมือการทาประมงที่ไม่สอดคล้องกับการทา
ประมงแบบยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของโลกทาให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันกับสินค้านาเข้า
ลดลง (มีการนาเข้าสินค้าประมงจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 20% ต่อป)

จากผลการวิเคราะห์ ดังกล่าวข้างต้น ทาให้สามารถออกแบบโมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบของการทาเป็นศูนย์กลางของการทาประมงนอกน่านน้า ได้ดังรูปที่ 27
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HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
WHO
คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)

- ผู้ประกอบการ
- การประมงน้าลึก/ประมง - อาหารทะเลมีความสด - รักษาคุณภาพและมาตรฐาน - บริษัทอุตสาหกรรมแปร
ประมงน้าลึก (นอก นอกน่านน้า
ใหม่
ของสินค้า
รูปสัตว์น้า
น่านน้า)
- การขาย
- สินค้าได้คุณภาพและมี - มีความซื่อสัตว์ต่อลูกค้า
- โรงงานแปรรูป
- บริษัทร่วมทุน
- การทาตลาดออนไลน์ มาตรฐาน
- ส่งสินค้าได้ตามเวลาที่นัดหมาย - ร้านอาหาร
- บริษัทเครื่องมือ/ - กิจกรรมส่งเสริม
- รู้แหล่งที่มาของสินค้า - สามารถส่งมอบสินค้าใน
- โรงพยาบาล
อุปกรณ์ประมง/IT การตลาดเพื่อขยายฐาน - ราคาและคุณภาพดีกว่า ปริมาณคงที่และสม่าเสมอ
- ผู้ประกอบการรับจัดงาน
- ท่าเรือเอกชน
ลูกค้า
ในประเทศ
เลี้ยง
- ภาคีระหว่างประเทศ - สร้างผู้ประกอบการ
- ราคาสัตว์น้าคงที่
- โรงงานอุตสาหกรรม
(SIOFA IOTC)
- สร้างเครือข่ายวิสาหกิจ - ขนาดสัตว์น้าได้มาตรฐาน
ขนาดใหญ่
ชุมชน (แปรรูปสัตว์น้า)
- ผู้บริโภคสัตว์น้าใน
ท้องถิ่น
ทรัพยากรหลัก
ช่องทางการเข้าถง
- ค่ายทหาร
(Key Resources)
(Channels)
- เรือนจา
- แรงงาน
- ตลาดทางตรง
- เครื่องมือและอุปกรณ์
- ขายหน้าร้าน
- องค์ความรู้
- ขายออนไลน์
- เทคโนโลยี
- การติดต่อโดยตรงกับกลุ่ม
- เงินลงทุน
(Goodboy,
ลูกค้าที่ต้องการขยายฐาน
- เรือประมง
Goodgirl)
- เรือสนับสนุน (ขนถ่าย
น้ามันและขนถ่ายสินค้า)
- รถขนส่งสัตว์น้า
- ผู้สังเกตการณ์บนเรือ
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
- การลงทุนของภาคเอกชนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบการ - รายได้เพิ่มจากการขายสัตว์น้าแช่แข็ง (ปลาแช่แข็ง)
ทาประมง เทคโนโลยีการสื่อสาร เรือประมง เรือสนับสนุน
- รายได้จากการขายสัตว์น้าแปรรูป
รถขนส่งสัตว์น้า
- รายได้จากการขนส่ง
- การลงทุนของภาคเอกชนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
(ผู้ประกอบการ, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน, แรงงาน)
- การลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาบุคลากร (อบรมผู้สังเกตการณ์
บนเรือ, การทดลองจับสัตว์น้าในบริเวณน้าลึก)
- การลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาท่าเรือน้าลึก, ปรับปรุง
เส้นทางการเดินเรือปากแม่น้าตรัง)
MONEY

รูปที่ 27 โมเดลธุรกิจศูนย์กลาง (Hub) การทาประมงนอกน่านน้า (BMC) ใหม่
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6.4.3 โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนในปัจจุบัน และ ผลการวิเคราะห์ SWOT ของปากแม่น้า
ตรัง สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 28 และ ตารางที่ 12 ตามลาดับ
HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
WHO
คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)

- ร้านอาหารในชุมชน - ต้อนรับ/จัดเข้าที่พัก
- แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ - บริการด้วยมิตรภาพ
- กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
- ร้านขายของฝาก/ - จัดหาอาหาร/ประกอบ สวยงาม หลากหลาย และ
(กลุ่มครอบครัว คู่รัก
ของที่ระลึก
อาหาร
มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ข้าราชการ นักศึกษา กลุ่ม
- การท่องเที่ยวแห่ง - กิจกรรมที่ให้บริการ
ที่โดดเด่น
เพื่อนในวัยทางาน)
ประเทศไทย (ททท.) (กิจกรรมนันทนาการ) - สัตว์น้าทะเลหายาก
- กลุ่มนักท่องเที่ยว
- องค์การบริหารการ
ชาวต่างชาติ
ทรัพยากรหลัก (พะยูน โลมา เต่า วาฬ)
ช่องทางการเข้าถง
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ (Key Resources) - อาหารทะเลมีความสด (Channels)
การท่องเที่ยวอย่าง
ใหม่ หลากหลาย
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ปากต่อปาก
ยั่งยืน (อพท.)
- กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
- ทรัพยากรทางการเงิน
- สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุค
- วิสาหกิจท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ ท่องเที่ยว
- ทรัพยากรมนุษย์
ยูทูป)
ชุมชน
วิถีชุมชน
- ภูมิปัญญา
- อุทยาน
- กรมเจ้าท่า
- เขตห้ามล่า
-กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
- จังหวัดตรัง
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
- ค่าดูแลที่พัก
- ต้นทุนกิจกรรม
- ค่าจ้างแรงงานด้านบริการ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าพาหนะนาเที่ยว

- รายได้จากค่าบริการที่พัก/ค่าอาหาร
- รายได้จากการบริการขนส่ง เช่น สามล้อพ่วงข้าง (ซาเล้ง) เรือโดยสาร
เรือท่องเที่ยว
- รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารทะเลแปรรูป
- รายได้จากจากการจาหน่ายของฝาก/ของที่ระลึก

รูปที่ 28 โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน (BMC) ปัจจุบัน
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ SWOT ท่องเที่ยวชุมชน
1.
2.

ปัจจัยภายใน

3.
4.
5.

ปัจจัยภายนอก

1.
2.

จุดแขง (Strengths)
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สวยงามและหลากหลาย
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้
ผู้ประกอบการมีใจให้บริการ (เสมือนคนใน
ครอบครัว)
มีอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย
รสชาติอร่อย
มีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรนาเที่ยวไม่มีองค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยว เช่น องค์ความรู้เรื่องนก หญ้า
ทะเล พะยูน ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
2. ขาดอุปกรณ์/หรือสิ่งอานวยความสะดวก
3. การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนขาดความ
เชื่อมโยงในการดาเนินกิจกรรมระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชน
4. ขาดการสร้างเครือข่าย/พันธมิตรด้าน การ
ท่องเที่ยว
5. การประชาสัมพันธ์มีน้อย
6. ไม่มีแผนธุรกิจ/แผนการตลาด และลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
7. สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่พร้อม เช่น น้าใช้ ท่าเรือ
8. ขาดความพร้อมด้านเทคโนโลยี
9. ความสะอาดและสุขภาพอนามัย
10. ขาดการอนุรักษ์และบริหารจัดการขีดความสามารถ
ในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
11. บุคลากรขาดความรู้และทักษะการให้บริการ/การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
นโยบายของรัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1. พื้นที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นพื้นที่
โดยให้ชุมชนมีแนวปฏิบัติในการจัดการกับฐาน
ทับซ้อนกับที่พื้นที่หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน เช่น
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีอัตลักษณ์
อุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
นโยบายภาครัฐให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ชายฝั่ง เขตห้ามล่า กรมเจ้าท่า เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่ม
โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการ
น้า เป็นต้น
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการการ 2. การบริหารจัดการ/การดาเนินงานมีความซ้าซ้อน
ท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
หลายหน่วยงาน
และสิ่งแวดล้อม
3. ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน
4. สถานที่ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อนหรือข้อจากัด โอกาส และ อุปสรรค ทาให้สามารถ
ออกแบบโมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ของท่องเที่ยวชุมชน ปากแม่น้าตรัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ดังรูปที่ 29
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HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
WHO
คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)

- ร้านอาหารในชุมชน - ต้อนรับ/จัดเข้าที่พัก
- แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ - บริการด้วยมิตรภาพ
- กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
- ร้านขายของฝาก/ - จัดหาอาหาร/ประกอบ สวยงาม หลากหลาย และ - บริการที่ประทับใจเน้นความ (กลุ่มครอบครัว คู่รัก
ของที่ระลึก
อาหาร
มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล พอใจนักท่องเที่ยว
ข้าราชการ นักศึกษา กลุ่ม
- การท่องเที่ยวแห่ง - กิจกรรมที่ให้บริการ
ที่โดดเด่น
- สร้างประสบการณ์ให้
เพื่อนในวัยทางาน)
ประเทศไทย (ททท.) • กิจกรรมนันทนาการ - สัตว์น้าทะเลหายาก
นักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่
- กลุ่มนักท่องเที่ยว
- องค์การบริหารการ • ชมวิถีประมงพื้นบ้าน (พะยูน โลมา เต่า วาฬ) - การรักษาความปลอดภัยด้าน ชาวต่างชาติ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ • ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - อาหารทะเลมีความสด ร่างกายและทรัพย์สิน
- กลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่าง - สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ใหม่ หลากหลาย
เชิงอนุรักษ์
ยั่งยืน (อพท.)
- กลุ่มสนใจวิถีประมง
และยกระดับการให้บริการ - กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
- วิสาหกิจท่องเที่ยว - การตลาด
ที่เป็นเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของชุมชน
ชุมชน
• กิจกรรมท่องเที่ยววิถี
- ประชาสัมพันธ์
- อุทยาน
ชุมชน
- เชื่อมโยงประมงพื้นบ้าน
- กรมเจ้าท่า
• การเรียนรู้วิถีประมง
และเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
- เขตห้ามล่า
พื้นบ้าน
ทรัพยากรหลัก
ช่องทางการเข้าถง
-กรมทรัพยากรทาง
•
Sea
farming
(Key Resources)
(Channels)
ทะเลและชายฝั่ง
•
การท่
อ
งเที
ย
่
วเชิ
ง
- จังหวัดตรัง
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ปากต่อปาก
- ประมงพื้นบ้าน
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
- ทรัพยากรทางการเงิน
- สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุค
- เพาะเลี้ยงชายฝั่ง - ทรัพยากรมนุษย์
ยูทูป วิดีโอคอนเทนต์ Live)
- สานักงานส่งเสริม - ภูมิปัญญา
- ป้ายประชาสัมพันธ์
เศรษฐกิจดิจิทัล
- เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- สื่อต้นแบบ (สถานที่ท่องเที่ยว
- Dugong & Friend
เมนูอาหาร ที่พัก กิจกรรม)
และวิถีประมง
Cooperation
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
- ค่าดูแลที่พัก
- ต้นทุนกิจกรรม
- ค่าจ้างแรงงานด้านบริการ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าพาหนะนาเที่ยว
- ต้นทุนของภาครัฐ (ท่าเทียบเรือ แหล่งน้าใช้ ประปา ไฟฟ้า ถนน
ป้ายบอกเส้นทางและสถานที่ สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว)
- ต้นทุนเอกชน (การปรับปรุงที่พัก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ และ
การให้บริการอย่างมืออาชีพ)

- รายได้เพิ่มจากค่าบริการที่พัก/ค่าอาหาร
- รายได้เพิ่มจากการบริการขนส่ง เช่น สามล้อพ่วงข้าง (ซาเล้ง) เรือ
โดยสาร เรือท่องเที่ยว
- รายได้เพิ่มจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารทะเลแปรรูป
- รายได้เพิ่มจากจากการจาหน่ายของฝาก/ของที่ระลึก

รูปที่ 29 โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน (BMC) ใหม่
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6.4.4 โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม (SE)
ธุรกิจเพื่อสังคม Dugong & Friends Cooperation คือ ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยง
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และนักท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้อย่างยืน เน้นการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบสันทนาการ
ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ให้กับเยาวชน
ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง ยังเป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีการดาเนินการมาก่อน
ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อออกแบบโมเดลธุรกิจ และ ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจใหม่ แสดงดังตารางที่ 13
และ รูปที่ 30 ตามลาดับ
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเพื่อสังคม
1.

ปัจจัยภายใน

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปัจจัยภายนอก

1.

2.

จุดแขง (Strengths)
ธุรกิจมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแผนการตลาดที่
ชัดเจน
ธุรกิจมีการสร้างเครือข่าย/พันธมิตร ด้าน การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชุมชน
มีรูปแบบและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ
สันทนาการภายใต้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจสามารถระดมทุน และเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ธุรกิจมีช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
โอกาส (Opportunities)
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.
2566 – 2570 รั ฐบาลมี นโยบายสนั บสนุ นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยให้ชุมชนมีแนวปฏิบัติใน
การจั ดการกั บฐานทรั พ ยากรที่ มี อยู่ อย่ า งมี อั ต
ลักษณ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 - 2570 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหาร
จัดการ การท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.
4.
5.

จุดอ่อน (Weaknesses)
ขาดบุคลากรนาเที่ยวที่มีองค์ความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ขาดคู่มือ/อุปกรณ์/สิ่งอานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ขาดการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการให้บริการ
ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มพี่
เลี้ยง lifeguard และครูฝกสอน

อุปสรรค (Threats)
1. พื้นที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น อุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เขต
ห้ามล่า เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า เป็นต้น
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
(สถานที่ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และน้ามือ
มนุษย์)
3. ฤดูกาล
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HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

WHAT

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

- Environmental - สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
Education centre - ออกแบบกิจกรรม
Thailand
1) กิจกรรมการท่องเที่ยว
- เลตรัง driving
ภายใต้การอนุรักษ์
- Love อันดามัน
2) กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
- มูลนิธิโลกสีเขียว
3) กิจกรรมท่องเที่ยวเป็น
- โรงเรียนบ้านฉาง มิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลาง
- อุทยานหาดเจ้าไหม
- เขตห้ามล่า
- กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง
- มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรหลัก
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
(Key Resources)
วิชัย วิทยาเขตตรัง
- ทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มเครือข่าย
- ทรัพยากรธรรมชาติ
วิสาหกิจชุมชน
- ทรัพยากรการเงิน
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรม
ท่องเที่ยว
- สื่อประชาสัมพันธ์
โครงสร้างทุน (Cost Structure)

WHO

คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)
- การท่องเที่ยวในรูปแบบ - การสร้างทีมลูกค้าสัมพันธ์
- โรงเรียนนานาชาติ/
ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - การให้ลูกค้าทาแบบสารวจ Home school
- การปลูกฝังจิตสานึกในเรื่อง ความพึงพอใจ
- บริษัทที่ต้องการทา CSR
ของทรัพยากรในท้องถิ่น - การสร้างประสบการณ์ให้
- กลุ่มลูกค้าคนไทยและ
- การจัดกิจกรรมการ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่
ต่างชาติที่สนใจการ
ท่องเที่ยวแบบสันทนาการ - การส่งข้อมูลการทากิจกรรมใน ท่องเที่ยวแบบสันทนาการ
ภายใต้การอนุรักษ์
กลุ่มลูกค้า
ภายใต้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- การส่งมอบกิจกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
- กาไรจากการจัดกิจกรรม นันทนาการ 70% วิชาการ 30% สิ่งแวดล้อม
30% สมทบให้เป็น
- การฝกอบรมการทากิจกรรม - รัฐวิสาหกิจ
ทุนการศึกษากับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องความ
และองค์กรรักทะเล
ปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์
ช่องทางการเข้าถง
(Channels)
- Social Media
- Social Network
- Website
- การหา connection ผ่าน
เครื่อข่าย/พันธมิตรทางธุรกิจ
รายได้หลัก (Revenue Streams)

- ต้นทุนเอกชนในการดาเนินการ การจัดกิจกรรม (ค่าจ้างแรงงาน - ค่าที่พัก
ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าการพัฒนาบุคลากรด้าน - ค่าจัดกิจกรรมของบริษัท
การบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมืออาชีพ และค่า
- เงินสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์ )
- ต้นทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่าย

รูปที่ 30 โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม (BMC)
6.4.5 การออกแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เชือ่ มโยงธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมง
จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อมโยงระหว่างประมงกั บการท่องเที่ ยวของปากแม่น้ าตรัง มี 2
รูปแบบ คือ (1) ประมงพื้นบ้านและเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวผ่านอาหารทะเล (2) การ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังประมงพื้นบ้านผ่านกิจกรรมท่องเที่ ยว ซึ่ง จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปความ
เชื่อมโยงระหว่างการประมงกับการท่องเที่ยวของปากแม่น้าตรัง ได้ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความเชื่อมโยงการประมงและการท่องเที่ยวระหว่างโมเดลธุรกิจปัจจุบันและโมเดลธุรกิจใหม่
โมเดลธุรกิจปัจจุบัน
ประมงพืน้ บ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่งขาย
อาหารทะเลให้นักท่องเที่ยวผ่านหน้าร้าน
รีสอร์ท/โ มสเตย์/โ มลอดจ์ ส่วนใหญ่ซื้อ
อาหารทะเลจากค้าปลีก
มีกิจกรรมเชื่อมโยงประมงและการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นันทนาการ ได้แก่ ตกหมึก เก็บหอย เหมา
เรือตกปลา เป็นต้น

โมเดลธุรกิจใหม่
ประมงพืน้ บ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่งขายอาหารทะเลให้
นักท่องเที่ยวผ่านหน้าร้านและขายจากแหล่งผลิต (เช่นกระชัง)
ประมงพืน้ บ้านและเพาะเลี้ยงชายฝั่งส่งผลผลิตโดยตรงไปยัง
รีสอร์ท/โ มสเตย์/โ มลอดจ์
มีกิจกรรมเชื่อมโยงประมงและการท่องเที่ยวในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวอีก 3
รูปแบบ คือ (1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ สร้างบ้านให้
ปลา ปลูกหญ้าให้พะยูน ปล่อยปูม้า และปลูกปาชายเลน เป็น
ต้น (2) การท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมเรียนรู้วิถีประมง โดย
เป็นการทากิจกรรมที่ทาร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน เช่น ลาก
อวน กู้ลอบหมึก และชักไซปู (3) การท่องเที่ยวย้อนรอย
ประวัติศาสตร์โดยใช้ชาวประมงพื้นบ้านเป็นไกด์นาท่องเที่ยว
มีการเชื่อมโยงระหว่างการประมงพืน้ บ้านกับธุรกิจนาเที่ยวของ
ชุมชน

นอกจากนี้ผลจากการศึกษาพบว่า ธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวจะเน้น 4 ประกอบหลัก
ได้ แ ก่ ด้ า นคุ ณ ค่ า ของสิ น ค้ า ที่ ต้ อ งการน าเสนอ (Value Proposition) ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง (Channels)
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) รวมถึงด้านกิจกรรมหลัก (Key Activities) และจากการ
วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจากัด การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ทาให้สรุปออกมาเป็นนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
ประมงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านอาหารทะเล และ ผ่านกิจกรรม ได้ดังรูปที่ 31 และ รูปที่ 32

รูปที่ 31 โมเดลธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวผ่านอาหารทะเล
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รูปที่ 32 โมเดลธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว
6.4.6 ผลการทดลองใช้โมเดลธุรกิจ
การออกแบบโมเดลธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว มีดังนี้
1) การทดลองโมเดลผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อการสร้างสมดุลระหว่าง Demand และ Supply
ผลการทดลองกิ จ กรรมในโมเดลใหม่ดั ง กล่ า ว พบว่ า เกิ ด การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เรื่ องการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการงานฟาร์ม และเกษตรกรสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้
แต่ยังขาดแคลนเงินทุน คณะวิจัยและเกษตรกรจึงร่วมกันเขียนข้ อเสนอโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเชิง
นิเวศทางทะเล เกาะลิบง (Libong sea framing model) และโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหาดยาว เพื่อเสนอของบประมาณสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตรัง
ในการพัฒนาอาชีพ สาหรับเกาะลิบง เพื่อขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจประมง
2) การทดลองโมเดลผ่านการจัดกิจกรรม ประมงและแปรรูปเจอผู้ประกอบการ
ผลการทดลองกิจกรรมในโมเดลธุรกิจใหม่ดังกล่าว พบว่า เกิดการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย และเกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อการซื้อขายจานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล (กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแม่ บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง) กับ กลุ่มวิสาหกิจ ชุม ชนส่ง เสริมการท่องเที่ ยวเกาะลิ บ ง
(2) ร้านอาหารเลตรัง กับ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล (จ๊อปูเกาะสุกร)
3) การทดลองท่องเที่ยวชุมชนในปากแม่น้าตรัง
ผลการทดลองโมเดลธุรกิจใหม่ในกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวเล และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมาก (คะแนน 4.45)
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6.4.7 การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจและแผนการพัฒนาในอนาคต
การจัดทาโมเดลธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว ปากแม่น้าตรัง มีการพัฒนากลไกเพื่อ
ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ/แผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. ขั้นตอนการแนะนาโครงการและออกแบบโมเดลธุรกิจ โดยการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของของการดาเนินโครงการวิจัย และโมเดลธุรกิจปากแม่น้าตรังกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งดาเนินการใน 2 รูปแบบ คือ
1) การอธิบายผ่านการจัดเวที การประชุมเครือข่าย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งการ
ให้ความรู้หลักการจัดทา Business Model Canvas ใน 9 องค์ประกอบ และให้ลงมือปฏิบัติการ นอกจากนี้
นักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) และ
แนวทางในการพัฒนาอาชีพและธุรกิจ
2) เนื่องจากในปที่ผ่านมามีการระบาดของโรคโควิด 19 ทาให้การลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมากทาได้ยาก นักวิจัยจึงปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานโดยการลงพื้นที่
สั ม ภาษณ์ ตั ว แทนผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ เ ป็ นผู้ นากลุ่ ม มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงหรือ มีค วามสามารถใน
ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสื่อสารให้แก่สมาชิกในกลุ่มรับรู้ และสามารถขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจได้
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจ
ท่องเที่ยว ปากแม่น้าตรัง ผ่านการจัดประชุมหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดทา Flyer ของจังหวัด
ตรัง และ Flyer ภาพรวมของโครงการวิจัยทั้ง 3 จังหวัด แจกในที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรมเวทีเสวนา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ประมงพื้นบ้าน/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสัตว์น้า ผู้รวบรวมสัตว์น้า ผู้ประกอบการที่พัก และผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้ง นี้เพื่อนาไปสู่การ
ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 กลไกและการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจระดับท้องถิ่น/จังหวัด/ประเทศ
ในการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนใน
แต่พื้นที่ จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากร
มนุษย์ โดยผ่านองค์การทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มบุคคล เป็นผู้ดาเนินงาน ซึ่งในการขับเคลื่อนโมเดล
ธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวปากแม่น้าตรัง มีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกขับเคลื่อน เช่น กองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สานักงานพัฒนาอาชีพจังหวัดตรัง สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง หน่วยงานเอกชน ได้แก่
เครือข่ายธุรกิจประมง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง เครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง สมาคมการท่องเที่ยวหาดปากเมง สมาคมประมงพาณิชย์กันตัง จังหวัดตรัง บริษัทขนส่ง
ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และสาหรับกลุ่มบุคคล ได้แก่ ชาวประมงพื้นบ้าน/เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ ประมงพาณิชย์
ได้มีแนวทางการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการทาประมงนอกน่ านน้าแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว มีแผนจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม ที่เน้นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงงอนุรักษ์ วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน
เกาะลิบงมีการทาแผนธุรกิจ ประมาณการรายรับ รายจ่าย และเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดตรัง ในป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้จากการขับเคลื่อน
โมเดลธุรกิจจะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง Supply และ Demand บนฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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6.4.8 ผลการถอดบทเรียนโมเดลธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแบบเชิงพัฒนา
ผลการถอดบทเรียนโมเดลธุรกิจ และตัวแบบเชิงพัฒนา แสดงดังรูปที่ 33 และ 34

รูปที่ 33 ผลการถอดบทเรียนโมเดลธุรกิจประมงเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดตรัง

รูปที่ 34 ตัวแบบเชิงพัฒนา จังหวัดตรัง
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6.5 ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) จังหวัดกระบี่

การจั ด ท าโมเดลธุ ร กิ จ (BMC) จั ง หวั ด กระบี่ จั ด ท าภายใต้ แ นวคิ ด “Krabi : Seafood Stock
Tourism Linkage” ประกอบด้วย 2 โมเดล คือ โมเดลธุรกิจประมงชายฝั่ง และ โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
6.5.1 โมเดลธุรกิจประมงชายฝั่ง (BMC)
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจประมง (BMC) ปัจจุบัน และ ผลการวิเคราะห์ SWOT ของประมง
ชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 35 และ แสดงดังตารางที่ 15 ตามลาดับ
HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

- กรมประมง
- การประมง
- สานักงานพัฒนาชุมชน - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- มหาวิทยาลัย
- การขายและบริการลูกค้า
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
- องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ทรัพยากรหลัก
(Key Resources)
- ทรัพยากรสัตว์น้า
- แรงงานในการทาประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และแปรรูป
สัตว์น้า
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
และแปรรูปสัตว์น้า
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าขนส่ง
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
- ค่าจ้างแรงงาน
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

WHAT

WHO

คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)
- อาหารทะเลสด ใหม่
- อาหารทะเลมีความ
หลากหลาย

- ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
- เน้นการให้บริการแบบเป็น
กันเอง

- นักท่องเที่ยว
- แพรับซื้อสัตว์น้า
- ตลาดในพื้นที่
- รีสอร์ท/โ มสเตย์ในพื้นที่

ช่องทางการเข้าถง
(Channels)
- หน้าร้าน
- ออนไลน์ (Facebook, Line)
- การรับคาสั่งซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์

รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากการขายอาหารทะเลสด
- รายได้จากการขายอาหารทะเลแปรรูป

MONEY

รูปที่ 35 โมเดลธุรกิจประมงชายฝั่ง (BMC) ปัจจุบัน ของจังหวัดกระบี่
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ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจประมงชายฝั่ง จังหวัดกระบี่
จุดแขง (Strengths)
1. การทาประมงมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้
2. มีอาหารทะเลสดใหม่ สัตว์น้ามีความหลากหลาย
3.ทรัพยากรสัตว์น้าหลายชนิดยังคงอุดมสมบูรณ์
4. ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์
5. มีการเพาะพันธุ์สัตว์น้าสาคัญเพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ
ได้แก่ หอยชักตีน ปูม้า (ธนาคารปูม้า) ทาให้คงความ
อุดมสมบูรณ์

โอกาส (Opportunities)
1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
พ.ศ. 2566-2570
2. แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2566-2670
3. มีหน่วยงานดูแลและส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยง
พันธุ์สัตว์น้า ทาให้สัตว์น้าหลายชนิดยังคงมีความ
สมบูรณ์
- ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
- มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
4. มีหน่วยงาน (กรมประมง) ดูแลทาให้การทาประมง
มีมาตรฐาน

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีการทาประมงมากกว่ากาลังผลิตตาม
ธรรมชาติ
2. การแปรรูปไม่คุ้มทุน ต้นทุนสูง ไม่มีกาไร
3. ขาดความหลากหลายของอาหารทะเล
แปรรูป
4. ขาดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและ
การแปรรูปสัตว์น้า
5. ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการใน
การทาประมงและแปรรูป
6. ขาดการเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้บริโภคโดยตรง
7. ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของร้านอาหารได้ดี
8. ยังคงมีการทาประมงที่ขาดความ
รับผิดชอบ ผิดกฎหมาย และแย่งทรัพยากร
อุปสรรค (Threats)
1. ข้อกฎหมายในการทาเพาะเลี้ยง
2. ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ
3. การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
4. เขตพื้นที่ทาประมงทับซ้อนกับอุทยาน

จากผลการวิเคราะห์ทาให้สามารถจัดทาโมเดลธุรกิจประมงชายฝั่ง (BMC) ใหม่ จังหวัดกระบี่ ได้ดังรูป
ที่ 36
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HOW

WHAT

WHO

พันธมิตร
กิจกรรมหลัก
คุณค่าสินค้า/บริการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
กลุ่มลูกค้า
(Key Partners)
(Key Activities)
(Value Propositions) (Customer Relationships) (Customer Segments)
- กรมประมง
- การประมง
- อาหารทะเลสด ใหม่
- ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
- นักท่องเที่ยว
- สานักงานพัฒนาชุมชน - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- อาหารทะเลมีความ
- เน้นการให้บริการแบบเป็น - แพรับซื้อสัตว์น้า
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี - การขายและบริการลูกค้า หลากหลาย
กันเอง
- ตลาดในพื้นที่
ราชมงคลศรีวิชัย
-การตลาดออนไลน์
-อาหารทะเลแปรรูปมีความ -รักษาคุณภาพสินค้า
- รีสอร์ท/โ มสเตย์ในพื้นที่
- องค์การปกครองส่วน -การอบรม (เพาะเลี้ยง,แปรรูป) หลากหลาย
-เพิ่มช่องทางการสร้าง
- ร้านอาหาร
ท้องถิ่น
-กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว -สัตว์น้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ ความสัมพันธ์
-ธุรกิจที่พักนอกพื้นที่
-สมาคมร้านอาหาร
ได้จากการทาประมงแบบ
-ผู้บริโภคนอกพื้นที่
ทรัพยากรหลัก
ช่องทางการเข้าถง
จังหวัดกระบี่
ยั่งยืน
(Key Resources)
(Channels)
-สมาคมเชฟจังหวัด
-อาหารทะเลมีความ
- ทรัพยากรสัตว์น้า
- หน้าร้าน
กระบี่
สม่าเสมอ
แรงงานในการท
าประมง
- ออนไลน์ (Facebook, Line)
-สมาคมโรงแรมจังหวัด
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และแปรรูป
- การรับคาสั่งซื้อผ่านทาง
กระบี่
สัตว์น้า
โทรศัพท์
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
-ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
ทาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(Live)
และแปรรูปสัตว์น้า
- Facebook (Marketplace)
-เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
-ผ่านสื่อโ ษณาที่วางตาม
ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ
รีสอร์ท โรงแรม โ มสเตย์
แปรรูปสัตว์น้า
ร้านอาหาร
โครงสร้างทุน (Cost Structure)
รายได้หลัก (Revenue Streams)
Fixed Cost
- รายได้จากการขายอาหารทะเลสด
- ค่าเสื่อมวัสดุอุปกรณ์
- รายได้จากการขายอาหารทะเลแปรรูป
Variable Cost
- รายได้จากการขายอาหารทะเลแช่แข็ง
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าขนส่ง
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
- ค่าจ้างแรงงาน
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
MONEY

รูปที่ 36 โมเดลธุรกิจประมงชายฝั่ง (BMC) ใหม่ จังหวัดกระบี่
นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์สัตว์น้าในพื้นที่อ่าวกระบี่ ทาให้ได้ปฏิทินผลผลิตสัตว์น้าเค็ม
จากการทาการประมงบริเวณชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงในกระชังในภาพรวม แสดงดังรูปที่ 37 ปฏิทินผลผลิต
สัตว์น้าเค็มจากการเพาะเลี้ยงและจากการจับในธรรมชาติโดยการทาการประมงพื้นบ้านของเครื่องมือทุกประเภท
แสดงดังรูปที่ 38 ปฏิทินผลผลิตสัตว์น้าเค็มในธรรมชาติจากการทาการประมงของกลุ่มประมง แสดงดังรูปที่ 39
และ ปฏิทินสัตว์น้าแปรรูปของกลุ่มประมง แสดงดังรูปที่ 40
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หมายเหตุ :

ปริมาณน้อย

ปริมาณมาก

รูปที่ 37 ปฏิทินปริมาณการจับสัตว์น้าจังหวัดกระบี่ ป 2564

หมายเหตุ :

ปริมาณน้อย

ปริมาณมาก

รูปที่ 38 ปฏิทินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังในพื้นที่อ่าวกระบี่ ป 2564
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หมายเหตุ :

ปริมาณน้อย

ปริมาณมาก

รูปที่ 39 ปฏิทินปริมาณและการจับสัตว์น้าในพื้นที่อ่าวกระบี่ ป 2564

หมายเหตุ :

ปริมาณน้อย

ปริมาณมาก

รูปที่ 40 ปฏิทินสัตว์น้าแปรรูปของกลุ่มประมงในพื้นที่อ่าวกระบี่ ป 2564
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6.5.2 โมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน
ผลการจัดทาโมเดลธุรกิจ (BMC) ปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ปัจจุบัน และ ผลการวิเคราะห์ SWOT แสดงดังรูปที่ 41 และ ตารางที่ 16 ตามลาดับ
HOW
พันธมิตร
(Key Partners)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

- โรงแรมบนเกาะลันตา - กิจกรรมที่ให้บริการ
- สมาคมธุรกิจการ
• ทริปอาบปา
ท่องเที่ยวเกาะลันตา
• หัวโทงทัวร์
- เทศบาลตาบลศาลาด่าน
• คายัคพาราไดส์
- สานักงานการท่องเที่ยว
• กาแฟบนควน
แห่งประเทศไทย จังหวัด
• ล่องแพสามหลัก
กระบี่
• ไปเป็นชาวประมง
- องค์การบริหารการ
• ทุ่งหยีเพ็งสโลว์ไลฟ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
• ล่องเรือชมจันทร์
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• ทริปอาบแสงเย็น
(อพท.)
- บ้านบวก
• โ มสปาทุ่งหยีเพ็ง
- องค์กรชุมชนประมง
ทรัพยากรหลัก
ท้องถิ่นทุ่งหยีเพ็ง
(Key Resources)
- กรมปาไม้
- สานักงานการท่องเที่ยว - ทรัพยากรทางกายภาพ
- ทรัพยากรทางการเงิน
และกีฬา
- ทรัพยากรมนุษย์
- ภูมิปัญญา

โครงสร้างทุน (Cost Structure)
ต้นทุนเอกชน
- ต้นทุนกิจกรรม
- ต้นทุนวัตถุดิบ
- ค่าจ้างแรงงานด้านบริการ
- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา
- ค่าบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
- ค่าอินเทอร์เน็ต
-ค่ าพาหนะนาเที่ยว
ต้นทุนภาครัฐ
- โครงการอบรมของหน่วยงานภาครัฐ
- โครงสร้างพื้นฐาน

WHAT

WHO

คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value Propositions)

ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationships)

- มีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่ - เน้นการให้บริการแบบมืออาชีพและ
เป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และ เป็นกันเอง
ธรรมชาติ
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนา
จากวิถีชีวิต ธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาของชาวบ้าน
- อาหารพื้นถิ่นที่มีวัตถุดิบจาก
อาหารทะเลมีความสดใหม่
หลากหลายและพืชพื้นถิ่น

กลุ่มลูกค้า
(Customer
Segments)
- กลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ (70%
โดยเป็นชาวเอเชีย
10%)
- กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ไทย
(30%)

ช่องทางการเข้าถง
(Channels)
- เว็บไซต์ของหน่วยงาน/องค์กร
- สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุค ยูทูป)
- การจอง/จาหน่ายผ่านออนไลน์ใน
รูปแบบการโพสผ่าน Facebook และ
Line
- การรับจอง/จาหน่ายผ่านทางเอเจนซี่
- การโทรศัพท์จองโดยตรงกับ
กลุ่มวิสาหกิจฯ
- ออกบูธในงานประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
- การบอกต่อ
รายได้หลัก (Revenue Streams)
- รายได้จากค่าบริการจากกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าอาหาร
- รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารทะเลแปรรูป
- รายได้จากค่าที่พัก
- รายได้จากค่าบริการขนส่ง

MONEY

รูปที่ 41 โมเดลธุรกิจ (BMC) ปัจจุบัน ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง
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ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ตารางที่ 16. ผลการวิเคราะห์ SWOT วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2. มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
3. มีปาชุมชนภายใต้ พรบ. ปาชุมชน 62 ที่อุดมสมบูรณ์
4. อาหารทะเลสดใหม่ สัตว์น้ามีความหลากหลาย
6. มีแผนพัฒนาทุ่งหยีเพ็ง 2566-2570
7. มีโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มที่ชัดเจน
8. มีกฎ กติกา ข้อตกลง ในการอนุรักษ์ ดูแล จัดการ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
9. มีเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจที่เข้มแข็ง
โอกาส (Opportunities)
1.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
พ.ศ. 2566-2570
2. แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2566-2670
3.มีหน่วยงานดูแลและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและ
การพัฒนาอาชีพ
- ททท.
- อพท.
- ทกจ.
- สานักงานพัฒนาชุมชนเกาะลันตา
- เทศลาบตาบลศาลาด่าน
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์
- สานักงารประมงอาเภอเกาะลันตา
4. มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การจัดการท่องเที่ยว ได้แก่
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มอ. มวล. ม.ราชภัฎภูเก็ต
มทร.ศรีวิชัย

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการหนี้สิน
สร้างความสามารถทางเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน
2. ขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการใน
การเพิ่มมูลค่าในการใช้ประโยชน์จาก
ปาชุมชน
3. การบริหารตามโครงสร้างยังขาด
ประสิทธิภาพ
อุปสรรค (Threats)
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19
2. ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ
3. ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

จากผลการวิเคราะห์ทาให้สามารถจัดทาโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน (BMC) ใหม่ ได้ดังรูปที่ 42
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พันธมิตร
(Key Partners)

HOW
กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

WHAT
คุณค่าสินค้า/บริการ
(Value Propositions)

WHO
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationships)

กลุ่มลูกค้า
(Customer
Segments)

- โรงแรมบนเกาะลันตา - กิจกรรมที่ให้บริการ
- มีแหล่งท่องเที่ยว
- เน้นการให้บริการแบบมืออาชีพและ
- สมาคมธุรกิจการ
ธรรมชาติสวยงาม
เป็นกันเอง
- กลุ่มนักท่องเที่ยว
• ทริปอาบปา
ท่องเที่ยวเกาะลันตา
หลากหลาย
ชาวต่างชาติ (70%
• หัวโทงทัวร์
-เทศบาลตาบลศาลา
- มีกิจกรรมท่องเที่ยว
โดยเป็นชาวเอเชีย
• คายัคพาราไดส์
ด่าน
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และ
10%)
• กาแฟบนควน
- สานักงานการ
หลากหลาย
- กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
• ล่องแพสามหลัก
ท่องเที่ยวแห่งประเทศ
- อาหารทะเลมีความสด
ไทย (30%)
• ไปเป็นชาวประมง ใหม่ หลากหลาย
ไทย สานักงานกระบี่
- ร้านอาหารที่ต้องการ
•
ทุ
ง
่
หยี
เ
พ็
ง
สโลว์
ไ
ลฟ
- องค์การบริหารการ
- บริการที่ประทับใจเน้น
ใช้ถ่านไม้โกงกาง
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ • ล่องเรือชมจันทร์ ความพอใจนักท่องเที่ยว
-กลุ่มลูกค้าของ
การท่องเที่ยวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
• ทริปอาบแสงเย็น - ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนา
ยั่งยืน (อพท.)
• โ มสปาทุ่งหยีเพ็ง จากวิถีชีวิต
- บ้านบวก
• ถ่านจากเศษไม้ในปา ผลิตภัณฑ์จากปาชุมชน
-องค์กรชุมชนประมง ชายเลน
ท้องถิ่นทุ่งหยีเพ็ง
• สารสกัดจากพืชใน
- มูลนิธิน้าเพื่อพ่อ
ปาชายเลน
- มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ทรัพยากรหลัก
ช่องทางการเข้าถง
(Key Resources)
(Channels)
- ทรัพยากรทางกายภาพ
- ทรัพยากรทางการเงิน
- ทรัพยากรมนุษย์
- ภูมิปัญญา
- เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน

- เว็บไซต์ของหน่วยงาน/องค์กร
- สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุค ยูทูป)
- การจอง/จาหน่ายผ่านออนไลน์ใน
รูปแบบการโพสต์ผ่าน Facebook และ
Line
- การรับจอง/จาหน่ายผ่านทางเอเจนซี่
- การโทรศัพท์จองโดยตรงกับกลุ่ม
วิสาหกิจฯ
- ออกบูธในงานประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
- การบอกต่อ
- ผ่านสื่อโ ษณาที่วางตาม รีสอร์ท
โรงแรม โ มสเตย์ร้านอาหาร

รูปที่ 42 โมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่
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4.5.6 การออกแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เชือ่ มโยงธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมง
การออกแบบโมเดลธุรกิจธุรกิจใหม่ จังหวัดกระบี่ จัดทาเป็น 2 ธุรกิจโมเดล คือ โมเดลธุรกิจ (BMC)
ธุรกิจประมงชายฝั่ง และ โมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยใช้การ
เพิ่มศักยภาพการผลิตและการพัฒนาคุณภาพอาหารทะเลเป็นฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ทั้งคู่ (รูปที่ 43)
และจากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปความเชื่อมโยงระหว่างการประมงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบีไ่ ด้ดัง
ตารางที่ 17

รูปที่ 43 โมเดลธุรกิจ (BMC) ของจังหวัดกระบี่ “Krabi : Seafood Stock Tourism Linkage”
หมายเหตุ: ลูกศรแสดงถึงความเชื่อมโยงของการผลิตวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อสนับสนุนกิจการด้านการท่องเที่ยว
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบความเชื่อมโยงการประมงและการท่องเที่ยวระหว่างโมเดลธุรกิจปัจจุบันและโมเดลธุรกิจใหม่
โมเดลธุรกิจปัจจุบัน
โมเดลธุรกิจใหม่
ร้านอาหาร/รีสอร์ท/โ มสเตย์ส่วนใหญ่ซื้อ อาหารทะเลที่ได้จากการประมงและเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่ยั่งยืน
อาหารทะเลจากตลาดค้าปลีก
ขายโดยตรงไปยังร้านอาหาร/รีสอร์ท/โ มสเตย์
อาหารเมนูใหม่ที่สอดคล้องปฏิทินสัตว์น้าของจังหวัดเพื่อการใช้
ทรัพยากรสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อาหารทะเล ใช้ทรัพยากรปาชายเลนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ถ่านจากเศษ
อาหารจากพืชพื้นถิ่น เส้นทางท่องเที่ยวใน ไม้ปาชายเลน น้าส้มควันไม้ ชาจากพืชในปาชายเลน สารสกัด
ปาชายเลนในการบริการนักท่องเที่ยว
พืชปาชายเลน
ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า เพิ่มช่องทางการขายโดยการวางสื่อประชาสัมพันธ์ที่ที่พักแรม
ขายหน้าร้าน ขายออนไลน์ผ่าน Facebook เช่น โรงแรม รีสอร์ท โ มสเตย์ หรือ ร้านอาหาร
หรือ Lines
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6.5.4 การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ
การจัดทาโมเดลธุรกิจ Krabi : Seafood Stock Tourism Linkage มีการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ/
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
1) การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจ/แผนการพัฒนา
การสร้างความรู้และความเข้าใจดาเนินการผ่าน 2 รูปแบบ คือ (1) การอธิบายในการประชุม
เฉพาะ/ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมของเครือข่าย ผ่ านการจัดเวที การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (2) การมีต้นแบบที่มีการใช้โมเดลธุรกิจ และยกเป็นกรณีศึกษา
2) กลไกและการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจระดับท้องถิน่ /จังหวัด
การจัดท าโมเดลธุรกิ จของจัง หวั ดกระบี่ มีกลไกการขั บเคลื่อนโดยหน่ วยงานราชการ เช่ น
ประมงอาเภอเมืองกระบี่ ประมงอาเภอคลองท่อม ประมงอาเภอเกาะลันตา อบต. ทรายขาว อบต. คลองพน
พัฒนา อบต. เกาะกลาง อบต. คลองท่อมใต้ เป็นตัวหลักในการสะท้อนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่ แนวทาง
พัฒนาร่วมกัน
3) เงื่อนไขการพัฒนา
โมเดลธุรกิจ Krabi : Seafood Stock Tourism Linkage จะเกิดขึ้นได้ต้องการความพร้อม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร โครงสร้างพื้นฐานและ
เงินทุนเป็นต้น
6.5.5 ถอดบทเรียนโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมง และตัวแบบเชิงพัฒนาจังหวัดกระบี่
โ ม เ ด ล ธุ ร กิ จ ( BMC) ข อ ง จั ง ห วั ด ก ร ะ บี่ “Krabi : Seafood Stock Tourism Linkage”
ประกอบด้วย โมเดลธุรกิจใหม่ (BMC) ประมงชายฝั่ง ที่สามารถแบ่ง เป็นธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเค็มใน
กระชัง และธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ซึ่งประกอบด้วย 1. วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าหิน 2. วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปากคลองอ่าวลึกน้อย (เครือข่ายวิสาหากิจชุมชนอ่าวพระยา
เกษตรอุตสาหกรรม) 3. วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่สุขสันต์ 4. วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปบ้านไหนหนัง 5. วิสาหกิจกลุ่ม
ชุมชนแปรรูป อาหารทะเลบ้ านบากัน และ 6.ธนาคารปูม้า บ้านคลองยวน และ โมเดลธุรกิจ (BMC) ใหม่
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยสามารถถ่ายทอดบทเรียนที่เกิดขึ้นในการดาเนินการวิจัย
ได้ดังรูปที่ 44 และตัวแบบเชิงพัฒนาจังหวัดกระบี่ ดังรูปที่ 45
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รูปที่ 44 บทเรียนของโมเดลธุรกิจ (BMC) ของจังหวัดกระบี่ “Krabi : Seafood Stock Tourism Linkage”

รูปที่ 45 ตัวแบบเชิงพัฒนาจังหวัดกระบี่ผ่านโมเดลธุรกิจ (BMC) ของจังหวัดกระบี่ “Krabi : Seafood Stock
Tourism Linkage”
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4.6 การประเมินผลโมเดลธุรกิจอันดามันตอนล่าง (สตูล ตรัง กระบี่)
จากผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของอันดามันตอนล่าง พบว่าผลจากนวัตกรรมโมเดลธุรกิจทั้ง 3
จัง หวัด ส่ง ผลให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หลังสิ้นสุดโครงการ และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นใน
อนาคต (ปพ.ศ. 2566) ดังตารางที่ นอกจากนี้ ผลจากนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงของ
อั น ดามั น ตอนล่ า งส่ ง ผลให้ เ กิ ด มู ล ค่ า ทางสั ง คม คื อ กลไกความร่ ว มมื อ ระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง เกิ ด จากผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากหน่วยธุรกิจและภาคส่วนธุรกิจอื่น โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนด้านข้อมูลและนา
โมเดลธุรกิจเข้าสู่แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่
ตารางที่ 18 แสดงกาไรที่เพิ่มขึ้นและค่า ROI จากการใช้โมเดลธุรกิจใหม่

สตูล
ตรัง
กระบี่
อันดำมันตอนล่ำง (สตูล ตรัง กระบี่)
ROI อันดำมันตอนล่ำง (ร้อยละ)

กำไรเพิ่มจำกโมเดลใหม่หลัง
กำไรที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นจำก ต้นทุนจำกงำนวิจัย
สิ้นสุดโครงกำร (บำท/ปี)
โมเดลใหม่ในอนำคต (บำท/ปี)
(บำท)
7,431,000.00
2,274,000.00
3,395,971.68
18,237,250.00
85,999,200.00
1,336,365.96
2,915,884.00
1,258,965.30
25,668,250.00
91,189,084.00
5,991,302.94
428.43
1,522.02

