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3. แบบจําลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas สิ่งที่ตองรูกอนเร่ิมธุรกิจทองเที่ยว 

ในปจจุบันธุรกิจทองเท่ียวเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูงในปนี้ 2560 มีนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขา

มาในประเทศไทยมากกวา 35 ลาน ดวยเหตุนี้สงผลใหกรุงเทพมหานครกลายเปนเมืองท่ีมีนักทองเท่ียวตางชาติ

เดินทางเขามามากท่ีสุดในโลก ทําใหประเทศมีรายรับจากการทองเท่ียวสูงนับลานลานบาท จึงทําใหมีคนสนใจ

หันมาทําธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน แตกอนท่ีจะเริ่มตนทําธุรกิจการทองเท่ียวนั้นสิ่งท่ีจะตองรูและ

เขาใจเพ่ือใหเห็นภาพรวมของธุรกิจและความสัมพันธกับงานดานตางๆคือแบบจําลองธุรกิจหรือ Business 

Model Canvas  

ความหมายของแบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 

แบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas) เปนเครื่องมือในการทําธุรกิจท่ีจะทําใหมองธุรกิจของ

ตนเองไดอยางปรุโปรงและทําใหบุคลากรในองคกรไดรับรูรูปแบบและปญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง

จะสามารถทําใหแกปญหาไดรวดเร็วเนื่องจากมีการระดมความคิดในการแกปญหาเพราะมองเห็นจุดเดนจุด

ดอยของตัวเองไดผานโมเดลนี้โดยสวนมากนิยมทําเปนกระดาษแผนใหญเพ่ือสามารถแปะกระดาษ post-it ลง

ไปไดซ่ึงจะสะดวกในการแกไขและเพ่ิม-ลดขอมูล 

 

รูปท่ี 1 แบบจําลองธุรกิจ 

ท่ีมา : http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/ 

http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/
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โดยหนาตาของแบบจําลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas จะเปนเทมเพลตสี่เหลี่ยมพ้ืนผา 

แบงหัวขอหลักออกเปน 9 ชอง ซ่ึงในแตละชองจะชวยใหเรามองเห็นรายละเอียดในธุรกิจของตัวเอง รวมท้ัง

จุดเดนจุดดอย และท่ีสําคัญ Business Model Canvas จะชวยใหทีมของเรามองเห็นภาพรวมของธุรกิจใน

ทิศทางเดียวกัน เราจะรับรูและเขาใจไดพรอมๆกันวา ตอนนี้ปญหาคืออะไร ตรงไหนตองลด ตรงไหนตองเพ่ิม 

การ brainstorm จะไมสะเปะสะปะหรือลงประเด็น เม่ือมองเห็นภาพใหญของแบบจําลองธุรกิจแลว  

นําท้ัง 9 หัวขอออกมาจําแนกตามประเภทตาม 4 ชองดานลาง ซ่ึงแตละสวนจะมีหนาท่ีหลักแตกตางกันไป 

 
รูปท่ี 2 แบบจําลองธุรกิจ 

ท่ีมา : http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/ 

สวนแรก คือ HOW ประกอบดวย Key Partner, Key Activity, Key Resource 

สวนท่ีสอง คือ WHAT ประกอบดวย Value Propositions 

สวนท่ีสาม คือ WHO ประกอบดวย Customer Segments, Customer Relationship, Channels 

สวนท่ีสี่ คือ MONEY ประกอบดวย Cost Structure, Revenue Structure 

1. WHO ทําขายใหใคร? 

1.1 Customer Segments (กลุมลูกคา)  

ใครเปนลูกคา กลุมลูกคาเปน mass หรือ niche ปญหาของลูกคาคืออะไร มีความตองการอยางไร 

กิจกรรมหรือผลิตภัณฑตอบโจทยลูกคาหรือไม รวมไปถึงลูกคามีพฤติกรรมแบบไหน  

1.2 Customer Relationships (ความสัมพันธกับลูกคา)  

การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคาเปนหนึ่งเรื่องท่ีผูประกอบการสวนใหญมองขาม นี่เปนอีก

หนึ่งเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเกิดการบอกตอ (word of mouth) การซ้ือซํ้า จนนําไปสูการเปนลูกคาท่ีจงรักภักดี

ตอแบรนด ความสัมพันธกับลูกคาในแตธุรกิจจะแตกตางกันไปซ่ึงสามารถแบงรูปแบบความสัมพันธไดเปน  

4 ประเภท ดังนี้  

http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/
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1) การใหความชวยเหลือสวนบุคคล เชน call center, ชางประจําศูนยรถยนต , พนักงาน 

คอยโทรสอบถามความพึงพอใจของสินคาและบริการ  

2) การบริการตนเอง เชน ตู  ATM, ตู  จายคาบริการตางๆของ True, แอพลิเคชั่นธุรกรรม 

ทางการเงิน  

3) การบริการดวยระบบอัตโนมัติ คลายกันกับการบริการตนเอง คือการท่ีลูกคาสามารถ 

มีปฏิสัมพันธกับธุรกิจของเราดวยตัวเองผานระบบอัตโนมัติท่ีเราสรางข้ึน  

4) การใหบริการแบบเชื่อมตอถึงกันเปนชุมชน (community) เชน Fanpage บน Facebook 

1.3 Channels (ชองทางการเขาถึงลูกคา)  
ชองทางในซ้ือขายและชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคา ลูกคาเราเปนแบบไหน ลักษณะธุรกิจเรา

เปนอยางไร การซ้ือขายผานชองทางใดจึงจะสะดวกมากท่ีสุด นอกจากนี้ชองทางในการติดตอสื่อสารกับลูกคา 

ก็ตองเลือกใหถูกตองตรงจุด ลูกคาเราอยูกับสื่อชนิดใด เราจะแจงขอมูลสินคาหรือบอกโปรโมชั่นกับลูกคา 

ผานสื่อใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปนอีกหนึ่งเรื่องท่ีคนทําธุรกิจจําเปนตองรู ซ่ึงชองทางเหลานี้เกิดข้ึน

ตั้งแตกระบวนการกอนการขายไปจนถึงหลังการขาย กระบวนการขายแบบงายๆจะมีดวยกันท้ังหมด  

5 ระยะคือ  

1) Awareness: ลูกคาจะรับรูถึงสินคาและบริการของเราไดอยางไร 

2) Evaluation: ลูกคาจะมองเห็นคุณคาในสินคาและบริการของเราไดทางใดบาง  

3) Purchase: ชองทางใดบางท่ีลูกคาจะสามารถซ้ือสินคาและบริการจากเราได  

4) Delivery: ชองทางใดบางท่ีเราสามารถสงมอบสินคาและบริการของเราใหลูกคาได  

5) After-sale เราดูแลลูกคาหลังการขายอยางไร 

2. What ทําสินคาอะไร? 

2.1 Value Propositions (คุณคาของสินคา/บริการ)  

อะไรท่ีทําใหลูกคาตองเลือกสินคาและบริการของเราผูประกอบการควรตองตอบตัวเองใหไดวาอะไร

คือคุณคาในสินคาและบริการท่ีเลือกนําเสนอใหลูกคา ลูกคาจะไดคุณคาอะไรจากการยอมจายใหเรา คุณคาใน

สินคาและบริการของเราเขาไปแกปญหาหรือตอบโจทยอะไรใหลูกคา 

3. How ทําอยางไร? 

ในหมวดของ How จะเปนภาพใหญของกิจกรรมท่ีอยูเบื้องหลัง ประกอบดวย 3 สวนดังนี้ 

3.1 Key Partner (คูคาดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญ) 

มีหลายสิ่งในกระบวนการทําธุรกิจท่ีเราจําเปนตองพ่ึงพาผู อ่ืนเพ่ือใหธุรกิจดําเนินไปอยางลุลวง 

partners คือกลุมคนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจของเราอาจจะเรียกวาคูคา ขอดีของการมี partners 

คือกลุมคนเรานี้จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทําธุรกิจ ชวยกระจายความเสี่ยงและทําใหเราไมตอง

ดําเนินการทุกอยางดวยตัวเองซ่ึงจะชวยประหยัดเวลาใหเรามาโฟกัสเรื่องสําคัญๆได 
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3.2 Key Activities (กิจกรรมหลัก)  

กิจกรรมหลักท่ีชวยขับเคลื่อนธุรกิจพูดงายๆวาในธุรกิจของเรา อะไรคือหนาท่ีท่ีเราตองทําบาง  

ซ่ึงแตละธุรกิจก็จะมีหนาท่ีหลักแตกตางกันไป เชน ธุรกิจ ซัก อบ รีด หนาท่ีหลักท่ีเราจะเขียนลงไปในชอง  

Key Activities คือ ทําความสะอาดเสื้อผา รีดเสื้อผาใหเรียบรอยพรอมใส เปนตน 

3.3 Key Resource (ทรัพยากรหลัก)  

ทรัพยากรท่ีสําคัญกับธุรกิจ ทรัพยากรในท่ีนี้หมายรวมท้ัง คน เครื่องจักร เงินทุน ทรัพยสินทางปญญา 

ท่ีดิน ฯลฯ สิ่งท่ีเราควรเขียนในชองนี้ควรจะแยกเปน 2 สวนคือ ทรัพยากรสวนท่ีเรามีอยู และ ทรัพยากรสวนท่ี

เราตองมี การมองหาทรัพยากรเราตองยอนกลับไปดูวาลูกคาของเราคือใคร อะไรคือคุณคาท่ีเราจะนําเสนอแก

ลูกคาและทรัพยากรของเราจะสามารถสรางคุณคานั้นๆไดหรือไม อยางไร 

4. Money 

4.1 Cost Structure (โครงสรางคาใชจาย)  

ตนทุนมีหลายประเภทซ่ึงแบงตามวัตถุประสงค ตนทุนท่ีแบงตามวัตถุประสงคจะมี 2 ประเภทคือ  

ทุนเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ เชน คาจางพนักงาน คาน้ํา คาไฟ คาน้ํามัน คาบํารุงรักษาเรื่องจักร คาเชาสํานักงาน 

ฯลฯ และอีกประเภทหนึ่งคือ ทุนเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหธุรกิจ เชน งบโฆษณา งบเชาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือลูกคาของ

ตนเองตามหางสรรพสินคา งบลงขาวประชาสัมพันธ ฯลฯ แตถาแยกตามประเภทของตนทุน จะมี 4 ประเภท

ไดแก 

1) ตนทุนคงท่ี (fixed cost) เปนรายจายคงท่ี จายประจํา เชน คาจางพนักงาน คาเชา 

2) ตนทุนผันแปร (variable cost) จายมากจายนอยข้ึนอยูกับปริมาณการใช เชน คาน้ํา คาไฟ คา

น้ํามัน 

3) ตนทุนผลิตมากแลวราคาถูกลง (economy of scale) เชน สั่งผลิตขวดโหลใสอาหารจํานวน 

1,000 ใบข้ึนไปจะไดราคาตอชิ้นถูกกวาปกติ 

4) ตนทุนซ้ือรวมกันแลวถูกลง (economy of scope) เชน ซ้ือเครื่องใชสํานักงานพรอมกัน และ

จัดสงทีเดียวจะไดสวนลดมากกวาและไดรับบริการสงฟรี 

4.2 Revenue Streams (ชองทางการเขามาของรายได)  

ชองทางการเขามาของรายไดจะเขามาทางใดบาง เราจําเปนตองรูโดยสวนมากจะมี 4 ประเภทไดแก 

จากคาบริการ จากการขายสินคา จากคาเชา และ จากคาอนุญาตใหใชลิขสิทธ โดยควรจะมองใหลึกลงไปถึง

ข้ันวาลูกคาเราจะสะดวกจายในรูปแบบใด เครดิตหรือเงินสด จายผานชองทางใด โอนผานธนาคาร เคานเตอร

เซอรวิส หรือแคชเชียร ตองสอดประสานกับสินคาและบริการของเรา และเชื่อมโยงกับลูกคา 
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รูปท่ี 3 ตัวอยางการทําแบบจําลองธุรกิจ 

ท่ีมา : http://thaimarketing.in.th/2015/01/29/business-model-canvas/ 

ประโยชนของแบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas) 

1. ใชในการเขาใจภาพธุรกิจโดยรวมไดพรอมๆกัน – เม่ือทําเสร็จแลว มองปราดเดียวก็ทําใหรูเลยวาเรา

กําลังทําอะไรอยู 

2. ทําใหเราไดคิดอยางรอบดาน – ทุกฟงกชันเก่ียวพันกันเสมอ เครื่องมือนี้จะทําใหเราไมพลาดปจจัย

สําคัญของธุรกิจ 

3. สรางเปาหมายของเราใหชัดข้ึน –  หรือก็คือ “การสงมอบคุณคาใหลูกคา” ใหถูกคน ถูกวิธ ี

4. รูวาสวนไหนขาด และรูวาตองเพ่ิมสิ่งใด – รูวาตองจัดการทรัพยากรอยางไรเพ่ือใหสงมอบคุณคาแก

ลูกคา 
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ตัวอยางการสรางแบบจําลองธุรกิจหรือ Business Model Canvas ธุรกิจทองเที่ยว 
 

 

รูปท่ี 4 ตัวอยางการทําแบบจําลองธุรกิจ-ธุรกิจทองเท่ียว 

ท่ีมา: https://sites.google.com/a/eisth.org/business-management-and-marketing-for-community-besed-

tourism/srang-model-thurkic 

แบบจําลองธุรกิจขายแพ็คเกจทัวร 1 วันไปเชาเย็นกลับ 
 

Who ทําขายใหใคร? กลุมลูกคาเปาหมายหลัก  
(CS: Customer Segments) 

นักทองเท่ียวท่ัวไป ท่ีใชโซเชยีลมีเดีย  
และแอพพลิเคชั่น ในชีวิตประจําวัน 

ชองทางเขาถึงลูกคา  
(CH: Channels) 

• แอพพลิเคชั่น Payall  
• Website  
• Social Media  
• ผานเอเยนต 

สรางสายสัมพันธกับลูกคา  
(CR: Customer Relationships) 

• ออกบูธรวมงานเพ่ือสังคม  
• ใช Social Media  
• คัทเอาท ไวนิล 
• รวมอบรมโครงการตางๆ  
• เท่ียวฟรี ใหความรูฟรี 
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What ทําสินคาอะไร? คุณคาของสินคา-บริการ  
(VP: Value Proposition) 

ขายแพ็คเกจทัวร 1 วัน ไปเชา-เย็นกลับ 
• เนนการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพสราง

ประสบการณใหมใหนักทองเท่ียว  
• มี  2 รูปแบบ คือ แบบจอยกรุป 

และแบบทองเท่ียวสวนตัว  
• จัดโปรแกรมทัวรตามความตองการ

ของนักทองเท่ียว  
• เน น ก ารสร า งป ระสบ การณ ท่ี

หลากหลาย 

How ทําอยางไร? พันธมิตร-คูคาท่ีสําคัญ  
(KP: Key Partners) 

ธุรกิจรถเชา, ไกด , บริษัททัวร นอกพ้ืนท่ี  
เอ เยน  ทั วร  เครือข ายโรงงาน  โรงแรม 
สห พั น ธ ก ารท อ ง เท่ี ย ว  สม า พั น ธ ก าร
ทองเท่ียว สมาพันธ SME ประเทศไทย/ใน
จังหวัดเชียงราย ประธานชมรม/กลุมตางๆ 
แอปพลิเคชั่น Payall    

กิจกรรมหลักท่ีสําคัญ  
(KA: Key Activities) 

ขายแพ็คเกจทัวร ท้ังปลีกและสง ราคา
ประมาณ 1,500 บาท และตามงบประมาณ
ของลูกคา  ใหบริการดวยตนเอง หากมีกําลัง
ซ้ือมาก ข้ึนจะใชวิธีจ างเครือข ายรถเช า 
เครือขายไกด 

ทรัพยากรหลักท่ีสําคัญ  
(KR : Key Resources) 

รถตู ข องตน เองและรถของเครือข าย , 
เว็บไซต, การตลาดทางตรง, แอพพลิเคชั่น, 
สํานักงานออฟฟศ  

Money เงินท่ีเกี่ยวของ 
 

Cost Structure  
(โครงสรางคาใชจาย) 

 

คาใชจายดานบุคลากร และคาใชจายดาน
วัสดุสิ้ น เปลืองท่ี ใช ในการดําเนิ นธุ ร กิจ
ทองเท่ียว คาใชจายในการขนสงกระจาย
สินคา และตนทุนดานการผลิต 

Revenue Streams  
(ชองทางการเขามาของรายได) 

รายไดจากการนําเท่ียว และรายไดสวนกําไร
จากสินคาในเสนทางทองเท่ียว 
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