แผนธุรกิจ

สถานที่ท่องเที่ยวและพิพธิ ภัณฑ์ ชุมชน
บริษัท บ้ านนา้ เชี่ยวสตอรี่ จากัด

ศักดิ์สิทธิ์ วิรัญโท
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ชุ มชนบ้านน้ าเชี่ ยว อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็ นชุ มชนริ มป่ าชายเลยที่มีสายธารน้ า
ทอดยาวออกปากทะเลมุ่งหน้าสู่ เกาะช้าง ในปั จจุบนั ได้กลายเป็ นจุดท่องเที่ยวใหม่ซ่ ึ งเป็ นเมือง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ห้า มพลาดตามที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยได้จ ัด อันดับไว้ เป็ นทาเลที่ เ ป็ น
ทางผ่านในการเดิ นทางข้ามเรื อเฟอร์ รี่ของนักท่ องเที่ ยวสู่ เกาะช้าง เกาะกูดและเกาะอื่ นๆใน
จังหวัดตราด โดยจากสถิติของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รายละเอียด
ในภาคผนวก 2)พบว่ามีผเู ้ ยีย่ มเยือนเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตราดในช่วงปี 2556 – 2558 เฉลี่ยปี
ละกว่า 1,764,074 คนและอัตราการเติบโตของผูเ้ ยี่ยมเยือนในช่ วงปี 2556 – 2558 เฉลี่ย 4.67%
รวมไปถึงมีแนวโน้มที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดตราดยังคงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวบ้าน
ในชุ มชน เอกลักษณ์ที่เป็ นเฉพาะตัวของชุมชน จึ งสนใจที่จะจัดทาธุ รกิจบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ ซึ่ ง
เป็ นสถานที่ที่รวมความสนุ กในการเรี ยนรู ้ ความสวยงามทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ในรู ปแบบ
ใหม่ที่มาจากความรู ้และวัฒนธรรมของชุ มชนบ้านน้ าเชี่ ยวโดยรังสรรค์เนรมิตจาลองภาพรวม
ทั้งหมดของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวให้เกิดเป็ นประสบการณ์ใหม่กบั นักท่องเที่ยวที่มาเยีย่ มชมพร้อม
ทั้งคาเฟ่ สาหรับบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในมุมมองที่สัมผัสวิวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดย
โครงการบ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ ก่อสร้างในที่ดิน 3 ไร่ เนรมิตให้เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด
ตราดที่ทุกคนจะต้องมาเยี่ยมชม โดยพื้นที่ท้ งั หมดจะนาเสนอเรื่ องราวของชุ มชนบ้านน้ าเชี่ ยว
โดยประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักๆ คือ 1. ร้านกาแฟและขนมเครื่ องดื่มที่เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
และเป็ นหนึ่ ง ในไฮไลท์ส าคัญ ของบ้า นน้ า เชี่ ย วสตอรี่ 2. ส่ ว นของมิ ว เซี ย มหรื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
3.พื้นที่ช็อปปิ้ งของฝากบ้านน้ าเชี่ยว
1. ส่ วนร้านกาแฟและขนมเครื่ องดื่ มที่เป็ นจุดดึ งดูดนักท่องเที่ยวและเป็ นหนึ่ งในไฮไลท์
สาคัญของบ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ดื่มกาแฟและของว่างพร้อม
ไปกับการดื่มด่าวิวธรรมชาติจากมุมสู ง วิวป่ าโกงกาง วิวสายธารน้ าที่ปลายสายธารยาว
จนสุ ดทางออกทะเล และวิวสุ ดสายตานักท่องเที่ยวจะได้พบวิวเกาะช้าง ซึ่ งเป็ นเกาะที่
ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่จะเลือนลางอยูเ่ บื้องหน้าของผูม้ าเยือน

2. ส่ วนของพื้นที่มิวเซี ยมหรื อพิพิธภัณฑ์และโซนกิจกรรมตื่นเต้น จะประกอบไปด้วย 4
โซนหลัก ดังนี้
• อาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ที่จาลองด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นมัสยิด
เก่าแก่ของชุมชนอายุยาวนานมากกว่า 200 ปี ที่ชื่อว่า มัสยิดอัลกุบรอ โดยจาลอง
จากภาพเก่าแก่ที่หาดูได้ยากในปั จจุบนั ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่เพียง 1 ภาพเท่านั้น
ภายในอาคารจะเนรมิ ต อาคารเสมื อ นกับ ชุ ม ชนบ้า นน้ า เชี่ ย วสองฝั่ ง คลอง
บ้านเรื อนสมัยโบราณของชุมชน มัสยิด 200 ปี วัดจีน และวัดไทยซึ่งสื่ อถึงความ
เป็ นชุมชนสองศาสนาสามวัฒนธรรม คือ การที่ชาวบ้านที่มีความเชื่อต่างวิถีต่าง
ศรัทธาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข อีกทั้งยังมีสะพานวัดใจจาลองข้าม
พาดผ่า นคลองสื่ อ ถึ ง การเชื่ อ มสั มพันธ์ ข องคนในชุ มชนและยัง มี เ รื อ ประมง
จาลองวิถีชีวิตของชาวประมงในชุ มชนบ้านน้ าเชี่ ยวอีกด้วย โดยนักท่องเที่ ยว
สามารถที่จะเรี ยนรู ้เรื่ องราวผ่านการเล่าเรื่ องจากการจาลองสิ่ งก่อสร้างพร้อมกับ
เป็ นจุ ดถ่ ายรู ป เช็คอิ นไฮไลท์ได้อีกด้วย โดยภายในอาคารหลักนี้ จะมี การจัด
แสดงแสงสี เสี ยงเป็ นรอบๆแก่นกั ท่องเที่ยวผูเ้ ข้าชมในบรรยากาศติดแอร์และเย็น
สบาย โดยจะมีการนาเทคโนโลยี 3D Projection Mapping มาใช้ในการนาเสนอ
ซึ่ งจุดเด่ นของ 3D Projection Mapping เป็ นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
และศิลปะ โดยใช้โปรเจคเตอร์ฉายแสงไปที่จุดรับภาพ ที่ ส่วนใหญ่มกั จะใช้ฉาก
เป็ นสถานที่กว้างๆ โดยทางบ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ จะฉายภาพกราฟฟิ กแสงสี ลงบน
อาคารภายในโซนจัดแสดงหลัก และมีเสี ยงเล่าเรื่ องราวต่างๆ
• โซนล่องเรื อธารน้ าชมการจาลองป่ าชายเลน ในโซนนี้ผลู ้ ่องเรื อจะได้ชมวิถีชีวติ
ริ มน้ าจาลองและยังได้ชมหิ้ งห้อยจาลองยามคาคืนจนกระทัง่ ลาเรื อได้เข้าสู่ ตวั
อาคารหลักจากทางน้ าซึ่ งจะเปลี่ยนมุมมองของนักท่องเที่ยวที่จะสามารถมอง
จากเรื อไปสู่ อาคารจัดแสดงหลักได้

• โซนห้องฉายภาพยนตร์ เรื่ องราวบ้านน้ า เชี่ ยวสามมิ ติ โดยผูเ้ ข้าชมจะต้องใส่
แว่นตาสามมิติชมเรื่ องราววิถีชีวิต การนัง่ เรื อออกทะเลผ่านชายป่ าโกงกางร้อย
พัน ไร่ อ ัน อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละน าเสนอจุ ด ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆในชุ ม ชน โดยจุ ด ที่
สนุกสนานคือ จะมีการถ่ายภาพผูเ้ ข้าชมและใบหน้าผูเ้ ข้าชมจะไปปรากฎในตัว
ละครแอนนิ เ มชั่น ในภาพยนตร์ ซึ่ งภายในห้ อ งฉายภาพยนตร์ ผู ้เ ข้า ชมจะ
เพลิดเพลินไปกับเนื้อหาภาพยนตร์ 3 มิติพร้อมกับสนุกสนานกับการเคลื่อนไหว
ของเก้าอี้ขบั เคลื่อนไฟฟ้ าและเทคนิคพิเศษที่น่าตื่นเต้นอีกด้วย
• โซนทางเดิ นบนต้นไม้มองวิวชุ มชนทั้งชุ มชนจากมุมสู ง ถือว่าเป็ นจุดพีคของ
บ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อผูเ้ ข้าชมสามารถใช้เป็ นที่ถ่ายรู ป เช็คอินกับ
วิว ที่ ส วยงามระดับ ร้ อ ยล้า น วิว ชุ ม ชน วิว สายธารน้ า วิว สะพานวัด ใจเชื่ อ ม
ระหว่างสองชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวสองฝั่งคลองและที่สาคัญเมื่อผูเ้ ข้าชมได้ยนื อยู่จุด
สุ งสุ ดของสะพาน ผูเ้ ข้าชมจะได้พบกับวิวทางออกทะเลที่รายล้อมไปด้วยป่ าชาย
เลนอันเขียวชอุ่มนับร้อยถึงพันไร่ ที่อุดมสมบูรณ์
3. พื้นที่ช็อปปิ้ งของฝากของบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ จะประกอบไปด้วย ร้านขายของฝากจาก
ชุมชน หมวกงอบ อาหารพื้นบ้าน กระเป๋ าสตางค์หนังปลากระเบนและของฝากชิคๆของ
ชุ มชนบ้านน้ าเชี่ ยว ซึ่ งนักท่องเที่ยวและผูเ้ ข้าชมสามารถที่จะเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับ
บ้านได้ สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการจะมาเข้าพักค้างคืน ทางบ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ มีที่พกั
รับรองที่ติดต่อไว้และจัดทาเป็ นแพ็คเกจรวมที่พกั พร้อมบัตรเข้าชมอยู่ซ่ ึ งที่พกั จะจัดอยู่
ทางด้านข้างของโครงการบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ โดยที่พกั จะเป็ นบรรยากาศที่พกั เหนื อน้ า
สัมผัสใกล้ชิดป่ าชายเลนสะอาดและได้มาตรฐานเพื่อให้ผเู ้ ข้าพักได้พกั ผ่อนในวันหยุด
ของผูเ้ ข้าพักได้อย่างมีความสุ ข
ปั จจัยสู่ ความสาเร็ จของโครงการบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ ประกอบด้วย 4 ประการ ประการแรก
คื อ ความคิ ดสร้ างสรรค์ของเจ้าของธุ รกิ จที่ สร้ างสรรค์ไอเดี ยใหม่ๆในการนาเสนอเรื่ องราว
ชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวผ่านรู ปแบบผสมผสานไม่จาเจ มีการใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียในการนาเสนอ

รวมถึงสร้างสรรค์รูปแบบการชมพิพิธภัณฑ์ให้เกิดความสนุกสนานของผูเ้ ยีย่ มชมตามวิสัยทัศน์
ของบริ ษทั ที่อยากจะให้นกั ท่องเที่ยวและผูเ้ ยีย่ มชมเกิดประสบการณ์ใหม่ รวมไปถึงเจ้าของธุ รกิจ
เป็ นลูกหลานของชุมชนทาให้หลงรักบรรยากาศและมีความกระตือรื อร้นที่อยากจะให้ผคู ้ นอื่นๆ
ได้เห็นในสิ่ งที่ชุมชมมี ประการที่สอง คือ ทาเลที่ต้ งั ของบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ อยู่ในทาเลที่ เ ป็ น
ทางผ่านในการเดิ นทางข้ามสู่ เกาะช้างซึ่ งมีปริ มาณนักท่องเที่ยวจานวนมาก อีกทั้งในปั จจุบนั
ชุ ม ชนบ้า นน้ าเชี่ ย วเริ่ ม มี ชื่ อเสี ย งในด้านการท่ องเที่ ย วจนได้รั บรางวัลด้านการท่ องเที่ ยวใน
ระดับประเทศหลายรายการ มีรายการท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายทาบ่อยครั้งเป็ นผลดีที่ทาให้ชุมชนบ้าน
น้ าเชี่ ยวเริ่ มมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็ นหมู่คณะรวมถึงนักท่องเที่ยวแบบ Walk-in อีกด้วย
และประการสุ ดที่สาม คือ การตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในทุกรู ปแบบทั้งนักท่องเที่ ยวแบบหมู่
คณะและแบบ Walk-in เนื่องด้วยการท่องเที่ยวแบบ Walk-in ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน
บ้านน้ าเชี่ยวในปัจจุบนั ประสบปัญหาอย่างมาก หากนักท่องเที่ยวไม่มีการติดต่อล่วงหน้ากับกลุ่ม
ชมรมท่ องเที่ ยวบ้านน้ าเชี่ ยว(กลุ่ มชมรมที่ ดูแลบ้านพักโฮมสเตย์ การแสดงพื้นบ้านโดยการ
ร่ วมมือกับองค์การบริ หารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน) เพื่อที่จะเข้าชมทา
กิจกรรมและพักค้างคืน เมื่อนักท่องเที่ยว Walk-in มาเที่ยวเองก็จะไม่ได้ชมกิจกรรมต่างๆตามที่
รายการท่องเที่ยวได้ถ่ายทาไว้ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวผิดหวังกับการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเนื่ อง
ด้วยเพราะภาพที่เห็นในรายการท่องเที่ยวที่ถ่ายทานั้นมีการติดต่อกับกลุ่มชมรมท่องเที่ยวบ้านน้ า
เชี่ยวทาให้ชาวบ้านมีการเตรี ยมตัว จัดการแสดงโชว์ต่างๆ มีคนพาชมจุดท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ งบ้าน
น้ า เชี่ ย วสตอรี่ ไ ด้แ ก้ปั ญ หาในจุ ด ดัง กล่ า วในการพร้ อ มต้อ นรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วในทุ ก รู ป แบบ
สาหรับประการสุ ดท้าย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ความสวยงาม
ของสิ่ ง แวดล้อ มในบริ เ วณโดยรอบของชุ น ชน ภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชน และวิ ถี ชี วิ ต อัน เป็ น
เอกลักษณ์ซ่ ึงนับว่าเป็ นจุดแข็งของบ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่
ในด้า นนวัต กรรมการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท บ้า นน้ า เชี่ ย วสตอรี่ จ ากัด บริ ษ ัท ใช้ก าร
สร้ างสรรค์รูปแบบพิพิธภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ความคิ ดสร้ างสรรค์ ภูมิปัญญาของชุ มชนอัน เป็ น
เอกลักษณ์และเทคโนโลยีมลั ติมีเดียและกลไกทางด้านเครื่ องกลเพื่อให้เกิดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สร้าง

ประสบการณ์ใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยวและผูเ้ ข้าชม รวมไปถึงร้านอาหารและเครื่ องดื่มที่ผสาน
การนาเสนอวิวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มอันสวยงามที่หลายคนไม่สามารถพบเห็นได้
จากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั คื อ การที่ รังสรรค์ให้โครงการบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ เป็ นสถานที่ ที่รวม
ความสนุ ก ความสวยงามทางธรรมชาติ แ ละพิ พิ ธ ภัณ ฑ์รู ป แบบใหม่ ที่ ม าจากความรู ้ แ ละ
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านน้ าเชี่ยวจังหวัดตราด ซึ่งเหมาะสาหรับการท่องเที่ยวกับครอบครัวและ
การถ่ายภาพรวมไปถึงการนาเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยวและผูเ้ ข้าชม โดยการ
วางพันธกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดงั กล่าว ด้วยการเริ่ มต้นจากการบริ การด้ว ย
ความเต็มใจแก่ผเู ้ ข้าชม อีกทั้งบริ ษทั ยังสร้างสรรค์กิจกรรมและนาเสนอถ่ายทอดเรื่ องราวมุ่งหวัง
ให้เกิดประสบการณ์ใหม่แก่ผเู ้ ข้าชม และสิ่ งสุ ดท้าย คือ การสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่
เจ้าของธุรกิจและผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ธุรกิจดาเนินต่อไปอย่างยัง่ ยืน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั บ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ จากัด นายศักดิ์สิทธิ์ วิรัญโท ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นนักธุ รกิ จที่ มีความเชี่ ยวชาญในการบริ หารธุ รกิ จด้านการบริ หารและ
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความชานาญในเรื่ องทางการเงินและงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย
ผู ้บ ริ หารจบการศึ ก ษาปริ ญญาตรี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศ วกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
รามคาแหง มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 5 ปี ในการบริ หารงานวิศวกรรม
โดยบริ ษัท ได้ก าหนดกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายหลัก เป็ นกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและ
ต่างประเทศรุ่ นอายุกลุ่ม Generation Y เนื่องจากเป็ นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงความเจริ ญก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมที่คน Gen Y ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
บ้านน้ าเชี่ยวมิวเซี ยมแอนคาเฟ่ อย่างเห็นได้ชดั เลยคือ เรื่ องการเดินทางการท่องเที่ยว ด้วยความที่
มีความเป็ นตัวเองสู ง การเที่ยวของพวกกลุ่มเหล่านี้ จึงค่อนข้างแปลกใหม่ เน้นที่จะเที่ยวด้วย
ตัวเองมากขึ้นมากกว่าการท่องเที่ยวกับกรุ๊ ปทัวร์ อีกทั้งยังเป็ นกลุ่มที่มีรายได้ในระดับปานกลางที่
สามารถใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวได้ และกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายรองอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางเป็ นกลุ่ม ( Group tour ) เช่น หน่วยงานราชการ กลุ่มนักศึกษา
ดูงาน กลุ่มชมรมต่างๆ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชม
ธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางพร้อม
ครอบครัว (Family-orientated)
กลยุทธ์ในการบริ หารโครงการ บริ ษทั มีการนากลยุทธ์ในด้านต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ตามแผนธุ รกิจในแต่ละด้าน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียผ่านความคิดสร้างสรรค์
นักท่องเที่ยวและผูเ้ ยีย่ มชมเกิดประสบการณ์ใหม่อนั สอดคล้องกับแนวโน้มแห่งอนาคต ( Digital
Thailand ) อีกทั้งนวัตกรรมแห่ งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุ มชนบ้านน้ าเชี่ ยวที่นบั ว่ามีศกั ยภาพมา
ปรับใช้กบั ธุ รกิจ นาเสนอออกมาในรู ปแบบที่ทนั สมัยแต่ยงั คงเอกลักษณ์ดงั่ เดิมไว้ บริ ษทั ยังใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทนั สมัยโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอล เครื อข่ายไร้สาย สมารท์โฟนผสาน
รู ปแบบบูรณาการทางการตลาดอย่างครบวงจร และใช้วิธีการร่ วมมือกับผูป้ ระกอบธุ รกิจที่พกั
จัดทาเป็ นแพ็คเกจท่องเที่ยวรวม รี วิวบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ ผ่านรายการท่องเที่ยว ติดป้ ายโฆษณา
ตามเรื อเฟอรี่ ขา้ มเกาะช้างและเกาะต่างๆในจังหวัดตราด ให้ส่วนลดสาหรับผูเ้ ดินทางท่องเที่ยว
เป็ นหมู่คณะ เช่ น หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานมหาวิทยา คณะนักเรี ยนนักศึกษา จัดแคมเปญ
กิจกรรม Check-in and Share ลงสู่ โซเชียลเน็ตเวิร์ค
ในด้านการจัดเตรี ยมบุคลากร ทางบริ ษทั มีพฒ
ั นาฝึ กอบรมพนักงานทุกคนของบริ ษทั
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถในตาแหน่ งของแต่ละคนและมีความรู ้ใน
การเป็ นผูแ้ นะน าที่ ดี เป็ นเจ้า หน้า ที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่เ ต็ม ใจพร้ อ มที่ จ ะบริ ก ารและให้ค วามรู ้ แ ก่
นักท่องเที่ ยว โดยมีการจัดทานโยบายพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยวิธีการศึกษาดูงานตามแหล่ ง
ท่องเที่ยว 1 ครั้งต่อปี โดยใช้งบประมาณ 40,000 บาทต่อปี และวิธีการฝึ กอบรมภายใน 1 ครั้งต่อ
ปี โดยใช้งบประมาณ 10,000 บาทต่อปี ในด้านการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั พนักงาน
บริ ษทั จะสนับสนุนเครื่ องมือในการทางานในรู ปแบบดิจิตอล กล่าวคือ การใช้เทคโนโลยีสมาร์ท
โฟนและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ต่างๆมาใช้กบั ระบบการทางานของพนักงานซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือ
ช่ วยในการทางานได้ อาทิ หลักสู ตรการเรี ยนรู ้ออนไลน์ ระบบการจัดการการซ่ อมบารุ งรั กษา

สถานที่ โ ดยผ่ า นแอพลิ เ คชั่น บนสมาร์ ท โฟน ระบบการจัด การทางบัญ ชี เป็ นต้น ในด้า น
สวัสดิ การการดู แลบุ คลากร บริ ษทั มี สวัสดิ การประกันสุ ขภาพและประกันอุ บตั ิ เหตุ ส าหรั บ
พนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อให้เกิดความมัน่ คงกับครอบครัวของพนักงานหากเกิดเหตุไม่คาด
ฝันรวมไปถึงยังมีการตรวจสุ ขภาพประจาปี และบริ ษทั ยังมีเงินช่วยเหลือในด้านการศึกษาของ
บุ ตรของพนักงานและเงิ นช่ วยเหลื อค่ าเลี้ ยงดู บุต รพนักงานประจาปี บริ ษทั ยังสนับสนุ น ให้
พนักงานทุกคนได้ทางานอย่างเต็มความสามารถภายใต้บรรยากาศความไว้วางใจ ความเชื่อมัน่
ในทีม เปิ ดกว้างในการรับความคิดเห็น ซึ่ งกันและกัน อีกทั้งยังวางแผนโอกาสความก้าวหน้า
เติบโตในบริ ษทั ต่อไป
กลยุทธ์และแผนการลงทุนเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายของโครงการจัดตั้งกิจการใหม่ บริ ษทั
ได้วางแผนทางการเงินโดยจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดในโครงการประมาณ 42,588,240 บาท แยก
เป็ นเงินลงทุน ในส่ วนของเจ้าของจานวน 40,588,240 บาท และเงินกูย้ มื อีก 2,000,000 บาท โดย
ปี แรกคาดว่าจะสามารถดึ งดูดนักท่ องเที่ ยวเข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านน้ าเชี่ ยวสตอรี่ ได้ท้ งั สิ้ น
ประมาณ 35,280 คนต่อปี หรื อมีรายได้อยูท่ ี่ประมาณ 18,000,000 บาทต่อปี
การประมาณการยอดขายในปี แรกและปี ที่ สองของการดาเนิ นกิ จการเพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั บ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ จากัดจึงประมาณการยอดขายในปี แรกและปี ที่สอง
ของการดาเนิ นกิจการโดยคาดการณ์จานวนของนักท่องเที่ยวเข้าชม 2% ต่อปี จากสถิติผูเ้ ยี่ยม
เยือนจังหวัดตราดที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเติบโตเฉลี่ย ( ผูเ้ ยี่ยมเยือนเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตราด
ในช่ ว งปี 2556 – 2558 เฉลี่ ย ปี ละกว่า 1,764,074 คน อัต ราการเติ บโต 4.67%) หรื อ ประมาณ
35,280 คนต่อปี และสาหรับในปี ที่ 3-5 ประมาณการจานวนนักท่องเที่ยวเข้าชม 4% ต่อปี จาก
สถิติผเู ้ ยีย่ มเยือนจังหวัดตราดที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเติบโตเฉลี่ย หรื อประมาณการนักท่องเที่ยวเข้า
ชม 77,000 – 84,000 คนต่อปี เลยทีเดียว
ในด้านสมมุติฐานราคาขาย ในปี แรกและปี ที่สองของการดาเนิ นกิจการเพื่อให้เป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องบริ ษ ทั บ้า นน้ า เชี่ ย วสตอรี่ จ ากัด ประมาณการการใช้จ่ า ยต่ อ หัว รวมของ
นักท่องเที่ยว 400 – 600 บาทต่อคน ซึ่ งจะแบ่งเป็ นการใช้จ่ายทั้ง 3 ส่ วน ได้แก่ ค่าบัตรเข้าชม

ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่าของฝากและของที่ระลึก ในส่ วนปี ที่ 3 – 5 ประมาณการการใช้จ่ายต่อ
หัวรวมเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ 600 – 700 บาทต่อคน โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นของราคาบัตรเข้า
ชมที่ 200 บาท สาหรับราคาค่าเช่าพื้นที่สาหรับผูป้ ระกอบการรถ Food truck ในปี ที่ 1 และ 2 จะ
เก็บค่าเช่ารายเดือนในอัตราเดือนละ 6,000 บาท (ไม่รวมค่าน้ าและไฟฟ้ า ) และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็ น
ต้นไปจะเก็บค่าเช่ารายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000 บาท
อัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ จากการประมาณการการเงินในอนาคต 5 ปี
บริ ษทั คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 3.65 ปี โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของการ
ลงทุน (Net Present Value : NPV) ที่ 5 ปี ข้างหน้าเท่ากับ 7,636,752 บาท และอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ 5 ปี ข้างหน้าเท่ากับร้อยละ 14.82
อัต ราส่ ว นทางการเงิ น ของโครงการในด้า นสภาพคล่ อ งทางการเงิ น อัต ราส่ ว นเงิ น ทุ น
หมุนเวียนในปี ที่ 1 และ 2 เท่ากับ 2.29 เท่าและ 5.16 เท่าตามลาดับ แสดงถึงบริ ษทั บ้านน้ าเชี่ ยว
สตอรี่ จากัดมีสภาพคล่องทางการเงินในระดับสู ง มีความสามารถในการชาระหนี้ ระยะสั้นใน
ระดับสู งและแนวโน้มมีตวั เลขที่สูงขึ้นโดยในปี ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 23.86 เท่า ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่
บริ ษทั มีสัดส่ วนหนี้ สินจานวนน้อยมากเนื่ องมาจากนโยบายของโครงสร้างเงินทุน โครงสร้ าง
ลงทุน หนี้ : ทุน เท่ากับ 0.05 : 1 เท่า และอีกเหตุผลที่อตั ราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนสู งขึ้นอย่าง
ต่ อเนื่ องเนื่ องจากจากจานวนเงิ นสดจากผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง แต่ มีขอ้ ที่ ควร
ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเนื่ องจากอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนและหมุนเร็ วมีทิศทางเพิ่มขึ้นสู งอย่าง
ต่อเนื่องด้วยเหตุมาจากมีเงินสดอยูใ่ นมือมากเกินไป แต่เงินสดไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องนาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนในกิจการอื่นๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการทา
กาไรให้กบั บริ ษทั เพิ่มขึ้น ในด้านการบริ หารสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนการหมุนเวียนของทรัพย์สิน
รวม เท่ากับ 0.40 เท่า 0.46 เท่า และ 0.78 เท่าในปี ที่ 1 – 3 ตามลาดับ ชี้ให้เห็นว่าประสิ ทธิภาพการ
ใช้สินทรัพย์รวมในการสร้างให้เกิดยอดขายทาได้ต่า เนื่ องจากบริ ษทั จาเป็ นต้องลงทุนในการ
ก่ อ สร้ า งอาคาร สถานที่ ต่ า งๆซึ่ ง เป็ นต้น ทุ น หลัก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะใช้เ งิ น ลงทุ น ใน
สิ นทรัพย์ถาวร โดยในระยะยาวอัตราส่ วนดังกล่าวน่าจะมีตวั เลขที่สูงขึ้น แต่ค่าเฉลี่ยกลับเท่ากับ

0.57 เท่าทั้งๆที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณแต่ในทางกลับกันทางบริ ษทั ก็มีเงินสดสะสมในส่ วน
ของสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ ไม่ทาให้เพิ่มความสามารถในการสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น บริ ษทั จึง
จาเป็ นต้องบริ หารจัดการเงินสดที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความสามารถในการทาไรสู งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้
ชัดในอัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องเท่ากับ
0.46 เท่ า 0.62เท่ า 1.50เท่ า ในปี ที่ 1 ปี ที่ 2และปี ที่ 3 โดยในปี ที่ 5 อัต ราส่ ว นหมุ น เวีย นของ
สิ นทรั พย์ถาวรเพิ่มขึ้ นเท่ ากับ 1.94 เท่ า ในด้านภาระหนี้ สินและค่ าใช้จ่ายทางการเงิ น อัตรา
ความสามารถในการจ่ายต่อเบี้ย ( Time Interest Earned ) เท่ากับ 44.13 เท่าในปี ที่ 1 และเพิ่มขึ้น
สู งขึ้นทวีคูณ ชี้ให้เห็นว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายที่สูงมากอันเป็ นผลมาจาก
สั ด ส่ ว นนโยบายของโครงสร้ า งเงิ น ทุ น โครงสร้ า งลงทุ น หนี้ : ทุ น เท่ า กับ 0.05 : 1 เท่ า ซึ่ ง
ส่ วนมากใช้เงินลงทุนจากส่ วนของเจ้าของและหุ ้นส่ วนธุ รกิจเป็ นหลัก ในด้านความสามารถใน
การทากาไร อัตราส่ วนกาไรขั้นต้นเท่ากับ 63.62% ,70.01% ,76.44% และ 75.72% ในปี ที่ 1 ,2 ,3
และปี ที่ 5 ตามลาดับพบว่าตัวเลขมีค่าเพิ่มขึ้นสู งอย่างต่อเนื่ องชี้ให้เห็นว่าบริ ษทั มีความสามารถ
ในการทากาไรที่ ดี แต่ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับอัตราส่ วนกาไรจากการดาเนิ นงานเท่ ากับ 19.61%
,33.67% ,59.79% และ 58.89% ในปี ที่ 1 ,2 ,3 และปี ที่ 5 ตามลาดับ พบว่ากาไรจากการดาเนินงาน
มีค่าน้อยกว่ากาไรขั้นต้นอย่างมาก เป็ นผลมาจากบริ ษทั ประกอบธุรกิจบริ การทาให้มีค่าใช้จ่ายใน
ส่ ว นของค่ า ใช้จ่ า ยในการขายและบริ ห ารมี สั ด ส่ ว นที่ สู ง อย่า งไรก็ต ามแนวโน้ม อัต ราส่ ว น
ดังกล่าวก็สามารถเพิ่มขึ้นสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง สาหรับอัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (
ROA ) เท่ากับ 5.36% ,10.78% ,32.59% และ 23.11% ในปี ที่ 1 ,2 ,3 และปี ที่ 5 ตามลาดับ พบว่า
ตัวเลขอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องการ
ในอนาคตบ้านน้ าเชี่ยวสตอรี่ จะเป็ นหนึ่งในแลนมาร์คใหม่ของประเทศไทยที่นกั ท่องเที่ยว
นึกถึงและเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย นอกจากนี้ผลกาไรส่ วนหนึ่งของบริ ษทั
จะนากลับมาพัฒนาชุ มชนในสิ่ งที่ขาดแคลน เป็ นการช่ วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างบริ ษทั และ
ชุมชนซึ่งจะนาไปสู่ การเติบโตที่ยงั่ ยืนให้สมกับนโยบายหนึ่งของบริ ษทั ที่วา่ รับสิ่ งดีดีจากชุ มชน
และเรามุ่งมัน่ คืนสู่ ชุมชนต่อไป

