การทาโฮมสเตย์ และฟาร์ มปลอดสารเคมี
บริษัท ฟาร์ มรักโฮมสเตย์ จากัด
โดย กัญญาภา งามปลัง่
บทคัดย่ อ
ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์เป็ นโฮมสเตย์และฟาร์มแบบบูรณาการทาการเกษตรสวนผสม มีบริ การ
หลักอยู่ 3 แบบ คือ โฮมสเตย์, ฟาร์มทัวร์ และการส่ งผลผลิตไปยังบ้านผูบ้ ริ โภคโครงการผูกปิ่ นโต
(Farm to Table)
สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งจานวนและ
รายได้จากการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านคนในปี 2554
เป็ น 29.9 ล้านคนในปี 2558 โดยตลาดหลักยังคงเป็ น 10 ตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 60 ได้แก่ จีน อินเดีย อังกฤษ มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้
และฝรั่งเศส
สาหรับในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาอันดับรายได้ทางการท่องเที่ยวให้อยูใ่ น
อันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียต่อไปได้โดยกาหนดเป้ าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
โดยเป็ นรายได้ ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
บริ ษทั มีการลงทุนทั้งสิ้ น 26,900,000 บาท โดยมีกเู้ งินจากสถาบันการเงินในระยะสั้นเป็ น
จานวนเงิน 3,500,000 บาท และส่ วนของเจ้าของเป็ น 23,400,000 บาท โดยตั้งเป้ าหมายยอดขายในปี
แรก 9,690,000 บาท และจะเพิ่มยอดขายปี ต่อไปให้ได้ไม่ต่ากว่า 25% คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน
ภายใน (Payback Period) เท่ากับ 1 ปี กับ 8 เดือน โดยมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) 30% และ
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 11,505,264 บาท
จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และมูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิจากการลงทุนอยูใ่ นระดับที่น่าสนใจ ส่ งผลให้โครงการนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่ากับ
การลงทุน อีกทั้งบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าแผนธุรกิจฉบับนี้จะเป็ นแนวทางที่ทาให้บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั และได้รับ
การยอมรับอย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คาสาคัญ โฮมสเตย์ ฟาร์มปลอดสารเคมี เกษตรสวนผสม โครงการผูกปิ่ นโต

1. บทนา
ยุคปัจจุบนั ที่มีแต่ความเร่ งรี บ ทาให้คนส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะคนเมือง ไม่มีเวลาดูแลสุ ขภาพ
และเลือกซื้อวัตถุดิบในการทาอาหารที่มาจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมีสารเคมีตกค้างทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
ประทานอาหารที่อนั ตรายและก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรุ นแรงนอกจากนี้คนเมืองมีชีวติ ประจาวันที่
เคร่ งเครี ยด อยูใ่ นสภาวะที่กดดันเป็ นเวลานาน รวมทั้งเจอมลพิษทางเสี ยง ทางกลิ่นจึงไม่ได้สัมผัสกับ
อากาศที่บริ สุทธิ์
ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงคิดธุรกิจโฮมสเตย์และฟาร์มเกษตรสวนผสมปลอดสารเคมีข้ ึนมา เพื่อ
เป็ นสถานที่ที่ทุกคนสามารถซื้ อผลผลิตทางการเกษตรแบบปลอดสารเคมีโดยมีบริ การจัดส่ งตรงถึง
บ้านผูบ้ ริ โ ภคโดยไม่ ผ่านพ่อ ค้า คนกลาง และยังมี ที่พ กั ของทางโฮมสเตย์ที่ใ ห้บริ ก ารสาหรั บผูท้ ี่
ต้องการพักผ่อนอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ หลีกหนี ชีวิตในเมืองที่แออัด พร้อมทั้งได้มาเรี ยนรู ้การใช้
ชีวติ เรี ยบง่าย โดยมีการทาเวิร์คช็อปให้ความรู ้ในการทาเกษตรสวนผสม
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ได้ให้บริ การธุ รกิจที่พกั โฮมสเตย์และฟาร์มเกษตรสวนผสมปลอดสารเคมี ที่มีทุ่งนา
ข้าว สวนผลไม้ บ่อปลา บ่อกุง้ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการมาพักผ่อนอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติ หลีกหนีความ
วุน่ วายในเมือง โดยนาวัตถุดิบที่ฟาร์มมาทาอาหารขายที่ร้านอาหารในโฮมสเตย์ดว้ ย นอกจากนี้เรายัง
มีโครงการ Farm to Table หรื อการผูกปิ่ นโต ซึ่งเป็ นบริ การส่ งผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมี
โดยส่ งตรงถึงบ้านของผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศไทยผ่านทางไปรษณี ย ์ ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์ยงั ได้มี
กิจกรรมหลักนั้นคือฟาร์มทัวร์ การพาทาเวิร์คช็อปต่างๆ อาทิ การสอนทานาปลูกข้าว สอนวิธีปลูกผัก
สวนครัว การทาปุ๋ ยหมัก และกิจกรรมเก็บผลไม้สดในฟาร์มมาทานแบบบุฟเฟต์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
ได้มาสัมผัสกับวิธีชีวติ การเกษตรแบบไทย
3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
นวัตกรรมของบริ ษทั คือ นวัตกรรมด้านการบริ การที่ตอ้ งการเสิ ร์ฟวัตถุดิบปลอดสารเคมีส่ง
ตรงจากฟาร์มถึงบ้านของผูบ้ ริ โภคโดยไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง และใช้บริ การผ่านทางไปรษณี ย ์ ทั้งนี้จะ
จัดส่ งอย่างน้อยเดือนละครั้ง ถึงเดือนละห้าครั้งเป็ นระยะเวลา 1 ปี เต็ม สาหรับโครงการ Farm to
Table หรื อเรี ยกว่าการผูกปิ่ นโตนั้นเอง เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องการซื้อวัตถุดิบที่มีสารเคมีตกค้าง เป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้า

4. การวิเคราะห์ สถานะการณ์ (Situation Analysis)
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยวไทยมีผลต่อเศรษฐกิจโดยตรง เพราะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ และเป็ นอีกอุตสาหกรรมหลังที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้ดีข้ ึนได้ โดยในปี 2560 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทาขึ้นภายใต้กรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะทาให้ประเทศไทยมุ่งสู่ การเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยม อันจะเป็ นฟันเฟื องสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและ
กระจายรายได้สู่ ทอ้ งถิ่น
สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ที่ยาวนานและมี
คุณค่าของไทย ทาให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติหลัง่ ไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็ นจานวนมาก มาสัมผัสกับวิถี
ชีวติ ชุมชน ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีสภาพทางสิ่ งแวดล้อมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ท้ งั ทางทะเล
และทางบกจึงเป็ นส่ งที่ดึดดูดนักท่องเที่ยว
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลเป็ นอย่างมากใน
ประเทศไทย และเราได้เข้ามาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเน้นด้านเทคโนโลยีดว้ ย ซึ่งทาให้สามารถ
ช่วยได้ท้ งั การหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่พกั การเดินทาง
5. ข้ อมูลสถิติการตลาดและการเติบโต

ภาพ 1 แผนภาพแสดงมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ
ที่มา: GFK Market Wise.(2555). โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุ ขภาพ กลุ่มกอล์ฟ
กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จากแผนภาพ 1 แสดงให้เห็นว่า มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะตลาด มีส่วนแบ่งตลาด
ของกลุ่มเชิงนิเวศมากถึง 54,681,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็ น 42% จากมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวกลุ่ม
ตลาดเฉพาะทั้งหมด 130,974,410,000 บาท

จานวนการเติบโตของนักท่ องเทีย่ วทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศไทย

ภาพ 2 แผนภาพแสดงจานวนการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ที่มา: ศูนย์วจิ ยั ด้านตลาดการท่องเที่ยว TAT Intelligence Center

สถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวไทยมีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทั้งจานวนและ
รายได้จากการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี ที่ผา่ นมา จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 19 ล้านคนในปี 2554
เป็ น 29.9 ล้านคนในปี 2558 โดยตลาดหลักยังคงเป็ น 10 ตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากกว่า
ร้อยละ 60 ได้แก่ จีน อินเดีย อังกฤษ มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้
และฝรั่งเศส
สาหรับในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะยังคงรักษาอันดับรายได้ทางการท่องเที่ยวให้อยูใ่ น
อันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียต่อไปได้โดยกาหนดเป้ าหมายรายได้รวมทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
โดยเป็ นรายได้ ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
6. กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy)
6.1 กลยุทธ์ ด้านสิ นค้ า/บริการ (Product/Service)
ด้านที่พกั จะมีลกั ษณะเป็ นหลัง มีท้ งั หมด 10 หลัง มีหอ้ งน้ าในตัว มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกอาทิ
แอร์ ตูเ้ ย็น ทีวี แต่ละหลังจะอยูห่ ่างกันเพื่อความเป็ นส่ วนตัว และอยูบ่ นผืนนา ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ

ด้านร้านอาหารและเครื่ องดื่ ม เสิ ร์ฟอาหารออแกนนิ ค นาผลผลิ ตปลอดสารเคมีจากฟาร์ มมาเป็ น
วัตถุดิบในการทาอาหาร ขายอาหารและเครื่ องดื่มให้ทางลูกค้าของโฮมสเตย์และลูกค้าข้างนอกที่วอล์
คอินเข้ามา
ด้านการส่ งผลผลิตทางการเกษตรไปยังบ้านผูบ้ ริ โภค (Farm to Table) ทางฟาร์ มจะมีบริ การส่ งผล
ผลิตทางการเกษตรไปให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นบริ การรายปี ขึ้นอยูก่ บั ผูบ้ ริ โภคว่าสนใจให้ส่งไปกี่ครั้งต่อเดือน
ซึ่งทางเรามีต้ งั แต่ 1-5 ครั้งต่อเดือน ทั้งนี้เราจะมีรายการจัดส่ งทั้งผลไม้ประจาฤดู ข้าวไรซเบอร์รี่ ข้าว
เจ้า ผักสวนครัว
ด้านฟาร์มทัวร์ เป็ นการเข้ามาทากิจกรรมทางการเกษตรสวนผสม ซึ่งจะแบ่งออกเป็ นโซนหลักๆดังนี้
1. โซนสอนการทานา ปลูกข้าว จะสอนตั้งแต่ข้ นั แรกเริ่ ม กระบวนการดานาและการเก็บเกี่ยว
2. โซนสอนการปลูกผักสวนครัว แต่ละเดือนจะมีการปลูกผักที่แตกต่างกัน และจะมีเทคนิคใหม่ๆที่
เหมาะกับการลองปลูกผักทานเองสาหรับคนเมือง
3. โซนสอนการเพาะพันธุ์ผลไม้ตามฤดูการ เป็ นการให้ความรู ้และเทคนิ คในการปลูกผลไม้แต่ละ
ประเภท
4. โซนให้ความรู ้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาและกุง้
5. โซนอบรมการทาปุ๋ ยหมักชีวะภาพ
6. โซนกิจกรรมเก็บผลไม้สดมารับประทานแบบบุฟเฟ่ ต์ ซึ่ งจ่ายราคาเดียวแต่เก็บทานได้แบบไม่อ้ นั
ทุกประเภทของผลไม้ภายใน 1 ชัว่ โมง แต่หา้ มนากลับ
6.2 กลยุทธ์ ด้านราคา (Pricing)
เนื่องจากสถานที่ของฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์เป็ นของผูป้ ระกอบการเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว จึงไม่ตอ้ งมีค่าเช่า
ทาให้เป็ นการลดต้นทุนไปได้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งด้านที่พกั จะแบ่งแพคเกจห้องพักดังนี้
แบบที่ 1 ห้องพักรวมอาหาร 3 มื้อ
แบบที่ 2 ห้องพักรวมอาหาร 3 มื้อและกิจกรรมของทางฟาร์ม
ส่ วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจด้านราคามีดงั นี้
ข้อที่ 1. ต้นทุนการดาเนินงาน เช่นค่าใช้จ่ายสาหรับการขายและการตลาด ค่าจ้างแรงงาน
ข้อที่ 2. สภาพทางเศรษฐกิจ เช่นการเกิดภาวะเงินฝื ด ภาวะเงินเฟ้ อ
ข้อที่ 3. ภาวะทางการเมือง อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคชะลอการใช้จ่าย

6.3 กลยุทธ์ ด้านการจัดจาหน่ าย / ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ด้านที่พกั ทางฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์มีพนักงานขายที่จะออกไปหาลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา โรงเรี ยนต่างๆ นอกจากนี้เรายังได้ขายผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของเราเอง
และผ่านออนไลน์ทราเวลเอเจ้นท์เช่น Booking.com และ Agoda.com
ด้านการส่ งผลผลิตทางการเกษตรไปยังบ้านผูบ้ ริ โภค (Farm to Table) ทางฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์มี
พนักงานขายที่จะออกไปหาลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถานศึกษา
โรงเรี ยนต่างๆ ร้านอาหารต่างๆ นอกจากนี้เรายังได้ขายผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของเราเอง และผ่าน
โซเชียลมีเดียของผูป้ ระกอบการ
6.4 กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการขายและโฆษณาประชาสั มพันธ์ (Promotion & Advertising)
ทาการส่ งเสริ มการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์หลายทาง เช่น การทาดิลดีๆกับเว๊ปไซด์
ท่องเที่ยวและเว็ปไซด์จองที่พกั เชิญบล๊อกเกอร์ดา้ นท่องเที่ยว เนตไอดอลด้านสุ ขภาพมาพักและเขียน
รี ววิ จัดกิจกรรมร่ วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่ วมออกบูธในงานแฟร์ อย่างมหกรรม
ท่องเที่ยวไทย งานมหกรรมเพื่อสุ ขภาพ การเล่นเกมส์ในโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ทางผูป้ ระกอบการ
ยังสนใจที่จะจัดงาน Local Market Week ที่จะรวมหลากหลายผูป้ ระกอบการสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพด้าน
การเกษตรมาร่ วมจัดงานที่ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์เพื่อส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคได้เข้าถึงสิ นค้าจากเกษตรกร
โดยตรงอีกด้วย
6.5 กลยุทธ์ ด้านบุคคลหรือพนักงาน (People)
ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์เทรนพนักงานให้มีหวั ใจของการบริ การและตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้มากที่สุด ลูกค้าที่มาพักโฮมสเตย์จะได้ความรู ้สึกเสมือนอยูบ่ า้ น บริ การอย่างอบอุ่น พร้อม
กับบริ การที่รวดเร็ว ฉับไว และเป็ นกันเอง
6.6 กลยุทธ์ ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical)
ด้านที่พกั ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์มีบา้ นด้านหน้าเพื่อเป็ นส่ วนต้อนรับ ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม และมี
โซนจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ส่ วนบ้านพักจะมีลกั ษณะเรี ยบง่ายแต่สวยงามสบายตา แวดล้อม
ด้วยทุ่งนาสี เขียวขจี โล่งโปร่ งสบาย ปลอดภัย เรายกตัวบ้านให้สูงกว่าพื้น 1 เมตร และมีทางเดินไม้
เชื่อมจากตัวอาคารหลักไปบ้านแต่ละหลัง จากตัวที่พกั จะมองเห็นทุ่งนากว้างใหญ่และมองเห็นโซน
สวนผลไม้ และยังมองเห็นภูเขาไกลๆ ได้ทศั นียภาพที่สวยงาม เงียบสงบ

ด้านการส่ งผลผลิตทางการเกษตรไปยังบ้านผูบ้ ริ โภค (Farm to Table) เราจัดส่ งผ่านไปรษณี ย ์ มี
แพคเกจอย่า งแน่ น หนา รั ดกุม ทาให้สิ นค้าที่ ส่ง ไปจะไม่ ช้ าและมี สภาพสมบูร ณ์ ตอนที่ ส่ง ถึ ง มื อ
ผูบ้ ริ โภค
6.7 กลยุทธ์ ด้านกระบวนการ (Process)
ทางผูป้ ระกอบการมีกระบวนการที่ชดั เจน เป็ นระเบียบแบบแผน ตามที่ทางผูบ้ ริ หารได้
วางแผนต้นแบบไว้ และมีการแจกแจงกระบวนการทางานและรู ปแบบของการผลิตไว้ให้กบั พนักงาน
ในทุกภาคส่ วน มีการประชุมกันทุกวันตอนเช้าเพื่อที่จะได้เดินตามกรอบของแต่ละวันที่วางไว้และ
เกิดการเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อการป้ องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
7. แผนการผลิต
7.1 สถานทีต่ ้งั
ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์ มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 106 ไร่ แบ่งเป็ นโซนอาคารสานักงาน ร้านอาหาร และที่
พัก 27 ไร่ และอีก 79 ไร่ เป็ นพื้นที่ของการทาฟาร์ม การเกษตรและประมงน้ าจืด ที่ดินเป็ นของ
ผูป้ ระกอบการดังนั้นจึงไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ และอยูใ่ กล้กบั จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ทาให้
สะดวกในการเดินทางและการขนส่ ง
7.2 กระบวนการผลิต/ให้ บริการ
การให้ บริการด้ านทีพ่ กั โฮมสเตย์
1.

เสนอขายบริ การห้องพัก ทีมพนักงานขายจะออกไปหาลูกค้า (ลูกค้ากรุ๊ ปของบริ ษทั ต่างๆ

หน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ โรงเรี ยน) ทุกวัน และไปคุยรายละเอียดกับพาร์ทเนอร์ เช่น
ออนไลน์ทราเวลเอเจนท์
2.

ลูกค้าทาการจองห้องพักผ่านช่องทางต่างๆเช่น ออนไลน์ทราเวลเอเจนท์

3.

ลูกค้าเช็คอินเข้าพัก

4.

บริ การห้องพัก

5.

บริ การอื่นๆ เช่น ฟาร์มทัวร์, อาหารและเครื่ องดื่ม

6.

ลูกค้าเช็กเอาท์

7.

บริ การหลังการขาย ส่ งอีเมลโปรโมชัน่ ไปหาเพื่อดึงดูดลูกค้าเก่าให้กลับมาพักอีก

การให้ บริการด้ านการส่ งสิ นค้ าโครงการผูกปิ่ นโต (Farm to Table)
1. หาลูกค้า ทีมพนักงานขายจะออกไปหาลูกค้า (ลูกค้ากรุ๊ ปของบริ ษทั ต่างๆ หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ โรงเรี ยน)
2. ติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าที่ตอ้ งการ จานวน และรอบในการจัดส่ ง
3. จัดเก็บข้อมูลลงดาต้าเบส
4. ทาการผลิตและจัดเก็บผลผลิต
5. ทาการจัดส่ ง
8. โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารในปัจจุบัน

ภาพ 3 ภาพแสดงโครงสร้างองค์กรและแผนผังองค์กร (Organization Chart)
ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์ได้กาหนดโครงสร้างการบริ หารงานตามหน้าที่โดยคานึงถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อแบ่งส่ วนหน้าที่ตามภาระงานที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ทาให้การ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

เนื่องจากสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั จะขึ้นอยูก่ บั กาลังคนและความชานาญของบุคคลเป็ น
ส่ วนใหญ่ บริ ษทั จึงจาเป็ นในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และมีการสนับสนุนให้มีการเติบโตใน
สายงานเพื่อให้พนักงานอยูก่ บั บริ ษทั ได้นานๆ โดยจะมีการฝึ กอบรมทั้งด้านการบริ การที่ทาให้ลูกค้า
ประทับใจ การเปิ ดวิดีโอให้ศึกษาเทคนิคการพูดเพื่อเทคนิคการขาย การอบรมผ่านE-learning ฯลฯ
9.แผนการเงิน
บริ ษทั ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์ จากัด ได้ใช้งบจากการประมาณการยอดขาย ประมาณการต้นทุน
การผลิตและบริ การ มาเป็ นสมมติฐานทางการเงินเพื่อทาพยากรณ์ทางการเงิน โดยแผนการเงินของ
บริ ษทั จะประกอบด้วยนโยบายแหล่งเงินทุน รายชื่อผูถ้ ือหุน้ และสัดส่ วนการถือหุน้ นโยบายค่าเสื่ อม
ราคา การประมาณการต้นทุนการผลิต การประมาณการต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
การประมาณการรายได้ งบกาไรขาดทุน งบแสดงสถานะการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์
อัตราส่ วนทางการเงิน การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนั
สุ ทธิ (NPV) การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
(Sensitivity analysis) การวิเคราะห์สถานะการณ์ในอนาคต (Scenario analysis) และแผนฉุกเฉิน
จากการประเมินเงินลงทุนเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้เงินลงทุนจานวนทั้งหมดประมาณ
26,900,000 บาท โดยมีการกูย้ มื โดยใช้สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน 3,500,000 บาทและส่ วนของเจ้าของ
เท่ากับ 23,400,000 บาท โดยสัดส่ วนเงินลงทุนทั้งหมดประกอบด้วยส่ วนของเจ้าของ 87% และเงินกู้
ยืมจากสถาบันการเงินเป็ น 13%
บริ ษทั ฟาร์มรักษ์โฮมสเตย์ จากัด มีการลงทุนเรื่ องต่างๆดังนี้
1. ที่ดินซึ่งเป็ นส่ วนของเจ้าของอยูแ่ ล้ว มีมูลค่า 15,900,000 บาท
2. บ้านพักลูกค้า 10 หลัง เป็ นราคา 1,000,000 บาท
3. อาคารสานักงาน ซึ่งในตัวอาคารจะมีพ้นื ที่บริ การลูกค้าด้านหน้าด้วย ราคาในการก่อสร้าง
อาคาร 600,000 บาท
4. เครื่ องใช้สานักงานต่างๆ ราคา 300,000 บาท
5. ยานพาหนะราคา 600,000 บาท
6. อุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านพักลูกค้า เป็ นราคา 500,000 บาท

นอกจากรายการข้างต้นแล้วนั้น จะมีค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินการต่างๆ เช่นค่าการทดลองการ
ผลิต เงินลงทุนเกี่ยวกับการซื้อพืชพันธ์ผกั ผลไม้ พันธุ์ปลา รวมแล้วเป็ น 2,000,000 บาท และเงินทุน
หมุนเวียนทั้งสิ้ น 6,000,000 บาท สาหรับวัตถุดิบคงเหลือเตรี ยมไว้ใช้ในการผลิต
.
10. การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต (Scenario Analysis)
เนื่องจากในการดาเนินธุ รกิจ อาจมีหลากหลายตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง เครื่ องมือนี้จึงมี
ประโยชน์สาหรับการวางเป้ าหมายของกิจการในอนาคต การประเมินสถานการณ์ในมิติต่างๆ เพื่อ
เป็ นการวางแผนป้ องกันสิ่ งที่ไม่คาดฝัน ซึ่งต้องมองทั้งในสถานการณ์ที่แย่ที่สุด (Worst Case
Scenario) และสถานการณ์ที่ดีที่สุด (Best Case Scenario) โดยทาการกาหนดสถานการณ์ในการ
วิเคราะห์เอาไว้ดงั นี้
1. กรณี ที่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ (Base Case Scenario) มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 1 ปี 8 เดือน
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) อยูท่ ี่ 11,505,264 บาท และ อัตราผลตอบแทนภายใน
(Internal Rate of Return) เป็ น 30%
2. กรณี ที่สถานการณ์แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ราคาขาย
ลดลง 15% ปริ มาณการขายลดลง 15% และต้นทุนเพิ่มขึ้น 15% จะมีระยะวลาในการคืนทุนที่ 2 ปี
7 เดือน ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) อยูท่ ี่ 2,983,667
บาท และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เป็ น 15% ซึ่งมีผลตอบแทนลดลง
เยอะ บริ ษทั จึงได้ทาแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับและแก้ปัญหาดังกล่าว
3. กรณี ที่สถานการณ์ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ราคาขายสู งขึ้น
15% ปริ มาณการขายเพิ่มขึ้น 15% และลดต้นทุนลง 15% จะมีระยะวลาในการคืนทุนที่ 1 ปี 5
เดือน มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) อยูท่ ี่ 20,942,790 บาท และ อัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) เป็ น 43% แสดงว่าบริ ษทั มีกาไรค่อนข้างสู ง
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