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สารนิพนธ์เร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้น เพื่อพฒันาแผนธุรกิจฟาร์มสเตย์ 
จงัหวดัอุทยัธานี ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาหาขอ้มูล โอกาส และ ความน่าสนใจของธุรกิจ
ฟาร์มสเตย ์เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจธุรกิจใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินการ และ 
สร้างโอกาสประสบความส าเร็จไดย้ิง่ขึ้นในอนาคต 

ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแก่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนพล วีราสา ท่ีให้ความ
กรุณาเสียสละเวลาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และ ตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆของแผนธุรกิจ รวมถึง
คณาจารยท์ุกท่านในหลกัสูตรการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหิดล ผูถ้่ายทอดความรู้ จนท าให้รายงาน
ศึกษาอิสระฉบบัน้ีส าเร็จ 

สุดท้ายน้ีผู ้จัดท าขอกราบขอบคุณเพื่อนในหลักสูตรวิทยาลัยการจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน า และ แบ่งปันประสบการณ์อันมีคุณค่า และ สุดท้าย
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุน ให้ก าลงัใจ และ ให้การสนับสนุนในทุกๆด้าน
อยา่งดีเสมอมา 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

แผนธุรกิจฟาร์มสเตย์จัดท าขึ้นจากความน่าสนใจของธุรกิจท่ีพกั และ การท่องเท่ียว
รูปแบบการท าการเกษตรท่ีมีความผสมผสานกบัวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงมีการส่งเสริมกระตุน้ตลาด
ของภาครัฐบาลในโครงการท่องเท่ียวไทย  และ พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียว และ กีฬา รายงานผลปี 2562 ว่า รายไดจ้ากการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 3.01 ลา้น
ลา้นบาท และ การขยายตวัของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 - 
4.1 จากปี 2561 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2562) จึงเป็นแนวคิดในการก่อตั้งธุรกิจฟาร์มสเตย ์ท่ีตั้งอยู่ใน
อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินการวิเคราะห์ภาพรวม และ แนวโนม้ของธุรกิจ
ฟาร์มสเตย ์โดยเก็บขอ้มูลศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ การวางแผนกลยุทธ์ และ การออกแบบการตลาด
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และ เกิดความเป็นไปได ้

คดักรองกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจการท่องเท่ียวและกิจกรรมเก่ียวกบัธรรมชาติ, 
สวนเกษตร, รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน, ซ้ือสินคา้ของฝากท่ีระลึก, ท ากิจกรรมกลางแจง้ และ วิถีชุมชน
เน่ืองจากมีความสนใจท่ีสอดคล้องกับการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย์ ซ่ึงจากผลการส ารวพบว่า
นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ 21 เป็นตน้ไป มีรายได้ 30,001 - 50,000 บาท/เดือน มีความนิยม
ท่องเท่ียวร่วมกบัเพื่อนเป็นหลกั และ รองลงมาไดแ้ก่ท่องเท่ียวร่วมกบัคู่รัก และ ครอบครัว ซ่ึงมีความ
สนใจการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์เน่ืองจากตอ้งการคน้หาประสบการณ์ใหม่ และ การพกัผ่อนหา
ความสงบ ซ่ึงยอมรับค่าใชจ่้ายส าหรับค่าท่ีพกัในราคาตั้งแต่ 501 - 2,000 บาทต่อคนต่อคืน รวมถึงความ
ตอ้งการความสะดวกสบายในการพกัผ่อนดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน และ นิยมคน้หาขอ้มูล
การจองท่ีพกัผา่นช่องทางออนไลน์เป็นหลกั 



ง 

จากการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของแผนธุรกิจฟาร์มสเตยต์ลอดระยะเวลา  ปี
พบวา่โครงการตอ้งใชเ้งินลงทุนแรกเร่ิม 6,000,000 บาท โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 2.14 ปี โดยมีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิท่ีไดมี้ค่าเป็น 7,441,222  บาท และมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ท่ีร้อยละ 
51.1 ดงันั้นการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหาร และ การตลาดจะช่วยส่งผลให้ธุรกิจมีผลตอบแทนท่ี
สูงขึ้น จึงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนในการลงทุน 

 

ค าส าคญั : ฟาร์มสเตย/์ อุทยัธานี/ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

 

1.1. ควำมเป็นมำและแนวคิดธุรกจิ 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตขึ้น จากจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 - 4.1 จากปี 2561 รวมทั้งการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 - 8.9 จากปี 2561 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2562)  

ซ่ึงโดยภาพรวมนักท่องเท่ียวต่างชาติได้รับความพึงพอใจจากการมาเท่ียวประเทศไทยมีคะแนน
ความพึงพอใจรวม 3.86 จากคะแนนเต็ม 5.0 รวมดว้ยตลาดนกัท่องเท่ียวไทยมีการเดินทางท่องเท่ียว
ในประเทศมีรายไดท้ั้งหมด 1.07 ลา้นลา้นบาท เติบโต 4.7% ในปี 2561 (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2561) 

แมว้า่ช่วงตน้ปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่ นละอองเกินมาตรฐาน รวมถึงนกัท่องเท่ียวมีความ
กงัวลต่อเศรษฐกิจในประเทศ แต่ตลาดการท่องเท่ียวในไทยยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นแบบชะลอตวั 

นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐยงัให้ความส าคญักบัภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีช่วยกระตุน้ตลาดการท่องเท่ียว ทั้งรัฐบาลไดอ้อกนโยบายเพิ่มจุดคืน VAT ใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติ 
เพื่อนักท่องเท่ียวน าเงินไปจบัจ่ายใช้สอย ท าให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้ง
มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเท่ียว และ การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเมืองรองในช่วงตน้ปี 2562 
เพื่อกระจายรายได้ และในปี 2561 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถขยายตวัได้ตาม
เป้าหมาย และ รายไดร้วมท่ี 3 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัท่ี 4 ของโลกแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ท่ี
ดีของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และ จากนโยบายรัฐประกอบกบันกัท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีตอ้งการหา
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เพื่อหลีกเล่ียงความแออดัจากสถานท่ีท่องเท่ียวหลกั ท าให้การท่องเท่ียวเมือง
รองไดรั้บความสนใจมากขึ้น 

แนวโน้มพฤติกรรมและความตอ้งการของนักท่องเท่ียวมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบนั ซ่ึงเป้าหมายหลกัของนกัท่องเท่ียวไม่เพียงมาเพื่อการพกัผ่อนอย่างเดียว แต่มีความสนใจ
ท่ีแตกต่ างออกไปจากเ ดิม  ซ่ึ ง เทรนด์การให้ความส าคัญกับความต้องการส่วนบุคคล 
(Personalization) เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดเทรนด์การท่องเท่ียวทางเลือก เช่น การท่องเท่ียวชุมชน การ
ท่องเท่ียวแบบครอบครัว การท่องเท่ียวอนุรักษ์ และ การท่องเท่ียวเชิงอาหาร ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิง
อาหาร (Gastronomy Tourism) มีความหมายมากกว่าแค่การด่ืมกินอาหารเมนูดงัจากทอ้งถ่ิน แต่รวม
ไปถึงกรรมวิธีการผลิต การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ และ กระบวนการหลงัการบริโภค  (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 
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2562) โดยหน่ึงในเสาหลกัของการท่องเท่ียวเชิงอาหาร คือ ระบบเกษตร (Farming System) ซ่ึงการ
ท่องเท่ียวดา้นการเกษตรนั้น นักท่องเท่ียวจะไดไ้ปยงัพื้นท่ีเกษตรกรรม สวนเกษตร ฟาร์มปศุสัตว ์
เพื่อเพลิดเพลินในสวนเกษตร และ ไดค้วามรู้ ซ่ึงสามารถสร้างโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้เติมเต็ม
ประสบการณ์ และ สามารถเช่ือมโยงเขา้ไปถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินได ้เป็นโอกาสสร้างรายไดใ้ห้กบั
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงธุรกิจฟาร์มสเตยเ์ป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรรูปแบบหน่ึง ท่ีไดรั้บความสนใจ โดย
ธุรกิจฟาร์มสเตยเ์ป็นแนวธุรกิจการท่องเท่ียวดา้นการเกษตร ท่ีมุ่งเนน้ดา้นการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม
ของชาวบา้น โดยให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนรวมในการท ากิจกรรม เช่น ปลูกผกั, เก็บผกั, ท าอาหาร
รับประทานเอง, ชมฟาร์มสัตว ์และ ชมสวนต่างๆ โดยลกัษณะของฟาร์มสเตยจ์ะมีพื้นท่ีส่วนหน่ึง
ส าหรับท่ีพกัอาศยัใหก้บันกัท่องเท่ียว และ พื้นท่ีส าหรับเพาะปลูกซ่ึงมีการจดัสัดส่วนใหน้กัท่องเท่ียว
ไดท้ ากิจกรรมเรียนรู้เชิงเกษตร ท าให้รายไดจ้ากการท าฟาร์มสเตย ์นอกจากค่าท่ีพกัแลว้ ยงัสามารถ
ไดรั้บรายไดจ้ากช่องทางสินคา้เกษตร และ จากนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการร่วมกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมเชิง
เกษตรดังกล่าว สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีต้องการสัมผสัชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ได้เเรียนรู้วิถี
เกษตรกรรม วฒันธรรมชุมชน ผ่านการใช้ชีวิตและลงมือท าด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจตาม
หลกัการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

ดว้ยเทรนด์ของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการท่องเท่ียวเชิงทางเลือก กบั นโยบายการส่งเสริม
ของภาครัฐ ทั้งยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ เช่น เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าห้วยขาแขง้, 
วนอุทยานถ ้าเขาวง, แปลงเรียนรู้เกษตรแก่นมะกรูด เป็นตน้ และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์จะท า
ใหน้กัท่องเท่ียวเขา้วิถีชีวิตของชาวบา้น เช่น หมู่บา้นกะเหร่ียงแก่นมะกรูด, ศูนยท์อผา้โบราณบา้นผา
ทัง่ เป็นตน้ เพื่อตอบสนองนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในการอนุรักษธ์รรมชาติ และ วิถีชีวิตของคน
ในจังหวดัอุทัยธานี จึงท าให้ผูจ้ ัดท าจึงมีความสนใจศึกษาความเป็นไปได้ของการท าธุรกิจการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยใชท่ี้ดินอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงเดิมเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อบริโภค
และเป็นท่ีอยู่อาศยัของผูจ้ดัท า มาท าธุรกิจฟาร์มสเตย ์เน่ืองจากอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีมี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะกบัการพกัผอ่นจากการใชชี้วิตท่ีเร่งรีบในเมือง ผอ่นคลายจากสังคมแออดั ทั้ง
ไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง จึงท าใหโ้อกาสในการก่อตั้งธุรกิจฟาร์มสเตย์
มีความน่าสนใจ 
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1.2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัอุตสาหกรรม ตลาด ลูกคา้ สินคา้

และบริการ คู่แข่งขนัและการลงทุน ในการเร่ิมตน้ธุรกิจฟาร์มสเตย ์จงัหวดัอุทยัธานี 

 

 1.2.2 เพื่อพฒันาแผนธุรกิจในการจดัตั้งฟาร์มสเตย ์

 

 

1.3. ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1.3.1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

โครงการน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัภายในองค์กรธุรกิจท่ีจะจดัตั้งขึ้น ไดแ้ก่ การ
พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ กระบวนการทางธุรกิจ และปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว ตลาดนักท่องเท่ียวเชิงเกษตร พฤติกรรมของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย คู่แข่งขนัในธุรกิจ 
เพื่อวิเคาะห์ความเป็นไปไดข้องแนวคิดและรูปแบบธุรกิจท่ีจะด าเนินการในดา้นการตลาด การผลิต 
การด าเนินงาน การลงทุนและความคุม้ค่าทางการเงิน ในการเร่ิมตน้ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

1.3.2. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำท่ีศึกษำ 

การศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี จะด าเนินการศึกษาในช่วงเวลา เดือนมกราคม 2563 - เดือน
พฤษภาคม 2563 

 

 

1.4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1. เพื่อทราบปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ตลาดนกัท่องเท่ียว
เชิงเกษตร คู่แข่งขนัในธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อการเขา้สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย ์และปัจจยัภายในท่ีเก่ียวกบัการ
บริการ การด าเนินงานและจดัจ าหน่าย ตน้ทุนการผลิต และ สมมติฐานการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ส าหรับน ามาวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ และประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

1.4.2. เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
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1.5. นิยำมศัพท์ 

ฟาร์มสเตย ์(Farm Stay) หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเจา้ของบา้น หรือ เจา้ของ
ฟาร์มเป็นผูจ้ ัดสร้างขึ้น ด้วยการดัดแปลงพื้นท่ีให้มีห้องพกั และ เก็บค่าเช่า ซ่ึงมักให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัการเกษตรกรรมวิถีชีวิต และ ความเป็นอยู่ของพื้นบา้น ท าให้มี
โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเจา้ของธุรกิจ มีความเป็นส่วนตวั และอตัราค่าท่ีพกัอยู่ในระดบั
ปานกลาง และ อาจมีบริการดา้นอาหารและกิจกรรมเกษตรกรรมรวมดว้ย  
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บทที่ 2 

ภำพรวมของบริษัท และ กลยุทธ์องค์กร 

 

 

2.1. ภำพรวมของบริษัท 

ช่ือบริษทั:     เนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตย ์

รูปแบบธุรกิจ:     ธุรกิจท่ีใหบ้ริการท่ีพกั และ การท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์ 
สินคา้และบริการ:   ช่องทางรายได ้โดยกลุ่ม B2C จากกิจกรรมภายในฟาร์ม, ของฝาก      

และท่ีพกั  
 

 

2.2. วิสัยทศัน์   

มุ่งมั่นพัฒนาบริการ และ แหล่งการเรียนรู้เกษตรกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ 

ท่ีน่าประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

 

 

2.3. พนัธกจิ 

1. ใหบ้ริการเสมือนคนในครอบครัว 

2. สร้างประสบการณ์ใหม่ดว้ยการร่วมกิจกรรมภายในฟาร์มเกษตร 

3. ของฝากจากผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพ และ ปลอดสารพิษ 

4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในแหล่งชุมชนอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 

 

 

2.4. เป้ำหมำย 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ: เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์ให้ความส าคญัด้านความ      

สะดวกสบายในการพกัผอ่น และ การใหบ้ริการลูกคา้ 

เป้าหมายดา้นการตลาด:   ในระยะ 1 ปีแรก 

1. ท าให้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นคู่ หรือ ครอบครัวท่ีอาศยัในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 
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2. สร้างประสบการณ์การท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเกษตรและอาหารโดยมีสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ 

ในระยะยาว 5 ปี 

1. ท าให้ฟาร์มสเตยเ์ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีพกัผ่อนรูปแบบฟาร์มสเตยท่ี์เป็น
ท่ีรู้จกั 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้และท ากิจกรรมให้แก่นักท่องเท่ียวในประเทศท่ีช่ืนชอบการ
ท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยใ์นจงัหวดัอุทยัธานี 

 

 

2.5. ตรำสินค้ำ 

 

รูปภำพ 2.1 ตรำสินค้ำเนเจอร์ทูแฮนด์ฟำร์มสเตย์ 

 

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์ท่ีมาจากความตอ้งการท่ีจะน าส่งคุณค่าท่ีดีต่อผูใ้ช้บริการ
ให้ไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ, การท าเกษตรกรรม และ ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตท่ีพอเพียง โดยผูจ้ดัท าตอ้งการส่ือ
ให้กลุ่มเป้าหมายทราบว่าบริษทัฯมีความตั้งใจโดยออกแบบ และ จดัสรรท่ีพกัให้ลูกคา้ได้สัมผสั
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด และ คาดหวังว่ากิจกรรมท่ีผู ้ใช้บริการได้ร่วมท า จะท าให้ ลูกค้าได้
ประสบการณ์การท าเกษตรกรรม และเขา้ใจวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายพอเพียง ผูใ้ชบ้ริการจะไดป้ฏิบติั  และ 

ลองท าเกษตรกรรมดว้ยมือตวัเอง ไดรั้บทั้งประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 
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2.6. รูปแบบธุรกจิ  

ฟาร์มสเตย์ เป็นลักษณะ  Business to customer ซ่ึงให้บริการและมีกิจกรรมการท า
เกษตร เพื่อตอบสนองนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ ทั้งไดรั้บประสบการณ์การท าเกษตรกรรม 
และ เขา้ถึงวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย ์โดยแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีภายในฟาร์สเตยด์งัน้ี 

1. บริเวณท่ีพกั ส่วนของหอ้งพกัส าหรับ 1-2 ท่าน จ านวน 5 หลงั 

2. บริเวณท่ีพกั ส่วนของหอ้งพกัส าหรับ 4-6 ท่าน จ านวน 2 หลงั 

3. ส่วนของพื้นท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรีย ์

4. ส่วนของพื้นท่ีเล้ียงไก่ 

5. ส่วนของร้านคาเฟ่และของฝาก 

ซ่ึงการออกแบบส่วนของท่ีพกัในฟาร์มสเตย ์เนน้ส่วนของการท ากิจกรรมเกษตรกรรม
และให้ความรู้ดา้นเกษตรกรรม โดยมีส่วนของแปลงท าเกษตรกรรม, เลา้ไก่ และ เรือนเพาะตน้กลา้ 
เพื่อให้ลูกคา้ไดป้ระสบการณ์การท าเกษตร และ มีการตกแต่งบริเวณรอบลอ้มดว้ยตน้ไมสู้ง เช่น ตน้
ไผ,่ ตน้ไมส้น เป็นตน้เพื่อให้เกิดความร่มเยน็ ทั้งน้ีการปลูกตน้ไมสู้งรอบดา้นช่วยป้องกนัลมท่ีพดัพา
มลพิษซ่ึงนอกจากเพื่อให้การท าเกษตรกรรมปลอดมลพิษ และ ยงัเพื่อให้ลูกคา้ไดพ้กัผ่อนไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี มีความเป็นส่วนตวัมากขึ้น  
 

 

2.7. ลกัษณะกำรให้บริกำรและรำยละเอยีดธุรกจิ 

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยเ์ป็นธุรกิจท่ีพกั และ ให้ประสบการณ์ใหม่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียงเชิงเกษตร  ผ่านช่องทางออนไลน์  เช่น Facebook, Instagram ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการประสบการณ์การท าเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ โดยทางฟาร์มเนน้การเพาะปลูกผกัสลดั
เป็นหลกั และกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การท าอาหารจากผกัท่ีปลูกในฟาร์ม, เก็บไข่ไก่ และให้อาหารสัตว์
เล้ียงในฟาร์ม ทั้งยงัมีสินคา้ของฝากกลบับา้นท่ีมาจากการท ากิจกรรม และจะวางจ าหน่ายในท่ีพกั 
และนอกจากการท่องเท่ียว ณ ท่ีพกั ลูกคา้ยงัสามารถยงัสามารถเดินทางไปท่องเท่ียวในพื้นท่ีใกลเ้คียง
โดยรอบของท่ีพกัไดอ้ย่างเช่นวนอุทยานถ ้าเขาวง, หมู่บา้นกะเหร่ียง, ศูนยท์อผา้โบราณบา้นผาทัง่ 
เป็นตน้ 
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ตำรำงท่ี 1.1 แผนธุรกจิ Business Model Canvas 

 
 

2.7.1. ท่ีพกั 

พื้นท่ีภายในฟาร์มสเตยมี์การแบ่งสัดส่วนระหว่างพื้นท่ีของกิจกรรม และ พื้นท่ีของท่ี
พกั ซ่ึงส่วนของท่ีพกัมีออกแบบ 2 รูปแบบแบ่งเป็น รูปแบบท่ีพกัส าหรับ 2 คน และ รูปแบบท่ีพกั
ส าหรับหมู่คณะ 6-10 คน โดยภายในท่ีพกัมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นพื้นฐาน เช่น เคร่ืองท า
น ้าอุ่น, เคร่ืองปรับอากาส, เฟอร์นิเจอร์ และ สัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงส่วนท่ีพกัจะจดัตั้งพื้นท่ีใกล้
ท่ีพกัของส่วนของเจ้าของฟาร์มสเตยเ์พื่อให้ง่ายต่อการดูแล และ มีเจา้หน้าท่ีในการสอดส่องดูแล
อนัตรายจากสัตว ์และ แมลงท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อลูกคา้ 

 

รูปภำพ 2.2 ตัวอย่ำงลกัษณะภำยนอกท่ีพกั ท่ีมำ: https://www.homenayoo.com/plan-

home-4350/ 

https://www.homenayoo.com/plan-home-4350/
https://www.homenayoo.com/plan-home-4350/
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รูปภำพ 2.3 ตัวอย่ำงลกัษณะภำยในท่ีพกั ท่ีมำ:https://www.baanlaesuan.com/30889/ 

houses/bonkwampordee 

 

2.7.2. ร้ำนคำเฟ่ และ ของฝำก 

จดัท าพื้นท่ีส่วนท่ีติดถนนใหญ่เป็นร้านคาเฟ่ และ ของฝากโดยส่วนของร้านคาเฟ่จะ
จ าหน่ายอาหาร และ เคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีรูปแบบของอาหารจะเน้นรับประทานง่าย และ สะดวก เช่น 
กาแฟ, น ้ าผลไม ้และ ขนมทานเล่น เป็นตน้ และส่วนของสินคา้ของฝาก มาจากชาวบา้นในพื้นท่ี
อ าเภอบา้นไร่ เช่น ขนมปังไส้สังขยา, สินคา้ท ามือฅ, ผกั และ ผลไมใ้นฟาร์ม เป็นตน้ 

 

รูปภำพ 2.4 ตัวอย่ำงของฝำก ท่ีมำ: https://travel.kapook.com/view217767.html 

 

2.7.3. รูปแบบกจิกรรมภำยในฟำร์ม 

เนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มเป็นฟาร์มผกัสลดัเพราะเนน้การเพาะปลูกท่ีง่ายและไดผ้ลผลิตเร็ว 
จึงมีการสร้างกิจกรรมภายในฟาร์มใหมี้หลากหลายซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบดงัน้ี 

1. กิจกรรมจ าลองการเป็นเกษตรกรปลูกผกัสลดั โดยเน้นการเก็บเก่ียว
ผลผลิตเป็นหลกั และ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปลูกผกัเบ้ืองตน้ 

  

https://www.baanlaesuan.com/30889/%20houses/bonkwampordee
https://www.baanlaesuan.com/30889/%20houses/bonkwampordee
https://travel.kapook.com/view217767.html
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รูปภำพ 2.5 กจิกรรมกำรจ ำลองเกษตรกรรม ท่ีมำ: https://www.rayonghip.com/vegetable-

gardening-at-home-2/  

 

2. กิจกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ ์โดยผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าจากภายในฟาร์ม เช่น 
การท าน ้าสลดัรับประทานกบัผกัสลดั การท าผกัมว้นพร้อมรับประทาน เป็นตน้ 

 

รูปภำพ 2.6 กจิกรรมแปรรูปผลติภัณฑ์ ท่ีมำ: https://www.tescolotus.com/blog/view/1063 

 

 3. กิจกรรมโอกาสพิเศษ ซ่ึงจดัท าขึ้นตามความตอ้งการของผูพ้กัท่ีจดัขึ้น
เพื่อโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การจดัอาหารเยน็ส าหรับคู่รัก, การท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชน เป็นตน้ 

 

รูปภำพ 2.7 กจิกรรมโอกำสพิเศษ ท่ีมำ: https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-

shopper/2020/08/12/backyard-movie-night-products-outdoor-movie-night/#b958f4361111 

 

 4. กิจกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ซ่ึงจัดขึ้ นเ ม่ือมีวัตถุ ดิบพิ เศษเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีใหมี้ช่องทางจดัจ าหน่ายเพิ่มมากขึ้น 

https://www.rayonghip.com/vegetable-gardening-at-home-2/
https://www.rayonghip.com/vegetable-gardening-at-home-2/
https://www.tescolotus.com/blog/view/1063
https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2020/08/12/backyard-movie-night-products-outdoor-movie-night/#b958f4361111
https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2020/08/12/backyard-movie-night-products-outdoor-movie-night/#b958f4361111
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รูปภำพ 2.8 กจิกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร ท่ีมำ: https://cookpad.com/th/recipes/-มะยงชิดลอยแก้ว 
และ www.facebook.com/TheConfiture  

 

 5. กิจกรรมน าเท่ียว หรือ แนะน าการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอุทยัธานีในรูปแบบ One-day Trip โดยจา้งไกด์ท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน และ ให้ค  าแนะน าดา้นการ
เดินทางท่องเท่ียวในอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 

 

รูปภำพ 2.9 สถำนท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดอุทัยธำนี ท่ีมำ : https://www.countryhomeresort.com/ 

wp-content/uploads/travelmap.png  
 

 

2.8.  คุณค่ำที่จะได้รับจำกสินค้ำและบริกำร 

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์เป็นมากกว่าท่ีพกัฟาร์มสเตยท่ี์ให้ความมัน่ใจว่ากิจกรรม
ภายในฟาร์มท่ีเน้นตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่ และ ไดท้ า
กิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้การพกัผ่อนท่ี เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย ์เป็นเหมือนการกลบัมาพกัผ่อนท่ี
บา้น รวมถึงคุณภาพของอาหารท่ีลูกคา้ได้รับมีความปลอดภยั, อร่อยสดใหม่ และ การได้รับการ
พกัผ่อนจากสภาพแวดล้อมท่ีห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ และ สามารถหาความสงบได้จากการมา
พกัผอ่นท่ีฟาร์มสเตย ์  

https://cookpad.com/th/recipes/-มะยงชิดลอยแก้ว
http://www.facebook.com/TheConfiture
https://www.countryhomeresort.com/%20wp-content/uploads/travelmap.png
https://www.countryhomeresort.com/%20wp-content/uploads/travelmap.png
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บทที่ 3 

กำรวิเครำะห์โอกำส อุตสำหกรรม และ ตลำด 

 

 

3.1. ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบักำรท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธำนี 
3.1.1. ข้อมูลท่ัวไป 

 

รูปภำพ 3.1 พื้นท่ีจังหวัดอุทัยธำนี ท่ีมำ: https://goo.gl/maps/iK9Ea5ue6LSdaY2a7 

 

จงัหวดัอุทยัธานี ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ
ตามถนนสายเอเชีย ประมาณ 206 กิโลเมตร และ แยกเขา้จงัหวดัอุทยัธานีตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 333 ท่ีบา้นท่าน ้ าออ้ย ประมาณ 16 กิโลเมตรรวมระยะทาง 222 กิโลเมตร รวมถึงพื้นท่ีรวม 
6,730 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,206,404 ไร่ มี 8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองอุทยัธานี อ าเภอ
ลานสัก อ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอหนองฉาง อ าเภอทพัทนั อ าเภอบา้นไร่ อ าเภอสว่างอารมณ์ และ
อ าเภอห้วยคตมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม ้และ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีเขตรักษาพนัธุ์
สัตวป่์าหว้ยขาแขง้ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
ป่าสงวนและสัตวห์ายากท่ีใกลสู้ญพนัธุ์จ านวนมาก เน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
เขียวขจีจึงท าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติดึงดูดนักท่องเท่ียว และ ตวัเมืองอุทยัธานีเป็น
ชุมชนเก่าแก่ท่ีมีวิถีชีวิตแบบโบราณท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีแม่น ้ าสะแกกรังเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่
หล่อเล้ียงชีวิตชาวอุทยัธานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ท่ีมา: http://www.uthaithani.go.th/history_uthai. 
html  
  

https://goo.gl/maps/iK9Ea5ue6LSdaY2a7
http://www.uthaithani.go.th/history_uthai.%20html
http://www.uthaithani.go.th/history_uthai.%20html
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3.1.2.  ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัอ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี 

อ าเภอบา้นไร่ มีพื้นท่ีมากท่ีสุดในจงัหวดัอุทยัธานี ประกอบด้วย 13 ต าบล และ 136 

หมู่บา้น ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น วดัผาทัง่ ต าบลห้วยแห้ง, ศูนยท์อผา้โบราณบา้นผาทัง่ 
ต าบลห้วยแห้ง, ตน้ไมย้กัษ ์ต าบลบา้นไร่, วนอุทยานถ ้าเขาวง ต าบลบา้นไร่, น ้ าตกผาร่มเยน็ ต าบล
เจา้วดั, ตลาดซาวไฮ่ ต าบลบา้นไร่, และ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าหว้ยขาแขง้ มีพื้นท่ีครอบคลุม 6 อ าเภอ 
โดยมีพื้นท่ีอยู่ในอ าเภอบา้นไร่, อ าเภอลานสัก และ อ าเภอห้วยคต จงัหวดัอุทยัธานี โดยสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนิยมภายในอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีตั้งของเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มส
เตย ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ตลาดซาวไฮ่  
ตลาดซาวไฮ่ เป็นตลาดชุมชนท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินของเกษตรกรในจงัหวดัอุทยัธานี ท่ีมีผกั 

และ ผลไมต้ามฤดูกาล รวมถึงสินคา้ของฝาก เช่น งานหัตถกรรม, อาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีมาจากคน
ในชุมชน และผูก่้อตั้งมีการจดักิจกรรมของชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ตลาดมีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจอยูเ่สมอ  

 

รูปภำพ 3.2 ตลำดซำวไฮ่ ที่มำ: https://www.paiduaykan.com/travel/ตลำดซำวไฮ่ 

 

2. วดัถ ้าเขาวง 

วดัถ ้าเขาวง ตั้งอยู่ในอ าเภอบา้นไร่ มีเอกลกัษณ์ดา้นสถาปัตยกรรมแบบไทยท่ีมีความ
สวยงาม และ มีเอกลกัษณ์ท่ีมีให้ชมธรรมชาติของถ ้า และ ภูเขา รวมถึงการท าบุญสักการะท่ามกลาง
ความสงบของธรรมชาติ 

 

รูปภำพ 3.3 วัดถ ำ้เขำวง ท่ีมำ: https://www.wongnai.com/trips/one-day-trip-uthaithani 

https://www.paiduaykan.com/travel/ตลาดซาวไฮ่
https://www.wongnai.com/trips/one-day-trip-uthaithani
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3. ตน้ไมย้กัษบ์า้นสะน า 

ตน้ไมย้กัษ์ หรือ ตน้เลียงผึ้งตั้งอยู่ในหมู่บา้นสะน า อ าเภอบา้นไร่ มีความสูง 53 เมตร 
และมีเส้นรอบวงตามพูพานโดยประมาณ 97 เมตร หรือ ขนาด 40 คนโอบ ซ่ึงเป็น 1 ใน 65 ตน้ของ 
“รุกข มรดกของแผ่นดิน ใตร่้มพระบารมี” และ ตน้ไมย้กัษ์เป็นส่วนหน่ึงของพิธีเล้ียงเจ้าบา้นและ
ประเพณีปิดบา้นท่ีมีจดัขึ้นทุกวนัแรม 1 ค ่าเดือน 6 ทุกปี รวมถึงมีตลาดชุมชนท่ีมีสินคา้ของฝากให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ยีย่มชม 

 

รูปภำพ 3.4 ต้นไม้ยักษ์ ท่ีมำ: https://www.wongnai.com/trips/one-day-trip-uthaithani 

 

 4. ศูนยผ์า้ทอลายโบราณบา้นผาทัง่ 

ศูนยผ์า้ทอลายโบราณบา้นผาทัง่  ผา้ทอลายโบราณท่ีมีช่ือเสียงท่ีไดรั้บรองจากยูเนสโก ้
(UNESCO) เป็นอนัดบั 1 ของผา้ทอลายโบราณของโลก ซ่ึงกลุ่มทอผา้บา้นผาทัง่ไดร้วบรวมผา้ทอ
เอกลกัษณ์ของชาวลาวคร่ัง และ ลาวเวียง 

 

 

รูปภำพ 3.5 ศูนย์ผ้ำทอลำยโบรำณบ้ำนผำท่ัง ท่ีมำ: https://travel.trueid.net/detail/6ELdAqp9Pbv 

  

  

https://www.wongnai.com/trips/one-day-trip-uthaithani
https://travel.trueid.net/detail/6ELdAqp9Pbv
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5. หมู่บา้นกะเหร่ียงแก่นมะกรูด 

บา้นกะเหร่ียงแก่นมะกรูด หรือ ศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี 73 จงัหวดัอุทยัธานี ตั้งอยู่
กลางหุบเขา ใกลเ้ขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าห้วยขาแขง้ ซ่ึงมีสินคา้ทอ้งถ่ินของชาวกะเหร่ียง และ สวน
ดอกไม ้

 

รูปภำพ 3.6 แก่นมะกรูด ท่ีมำ: https://www.komchadluek.net/news/agricultural/358939 

  

3.2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  

PEST Analysis คือ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพพื้นท่ีภายนอกท่ีจะเขา้ไปท าธุรกิจ 
และ หาโอกาสในสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีใหม่ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และ หากล
ยทุธ์จากโอกาสและลดภยัคุกคามประกอบดว้ย 

3.2.1. ปัจจัยด้ำนนโยบำยของภำครัฐ (Polities) 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ภาครัฐจึงมีการ

สนบัสนุนการท่องเท่ียว โดยมีแนวทางสนบัสนุนดงัต่อไปน้ี 

- ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการในภูมิภาคเหนือให้มี
คุณภาพ และ มีความยัง่ยนื จากเดิมภาคเหนือมีจุดแขง็ดา้นอารยธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และ มีการฟ้ืน
ฟู่ การผลิตสินคา้ละบริการ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวในเมืองหลกั ภาครัฐมีแนวทางพฒันาศกัยภาพ
การท่องเท่ียวตามทอ้งถ่ิน โดยจงัหวดัอุทยัธานีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ส่งผล
ให้รายได้กระจายสู่เมืองท่องเท่ียวรองได้มากขึ้น ท่ีมา: แผนพฒันาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565, 

http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/1825/ 

- มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองด้วยสถานการณ์โรคโควิด -19 ท่ีเกิดขึ้นในปี 
2563 ภาครัฐได้ยกระดับเพิ่มมาตรการด้านสาธารณสุข และ ความปลอดภัยเพื่อยกระดับแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นแรงผลกัดนัจากภาครัฐท่ีช่วยส่งเสริม
การท่องเท่ียวภายในประเทศให้มีมากขึ้น มี 3 มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวของภาครัฐ ได้แก่ 
โครงการก าลังใจรัฐบาล, โครงการเท่ียวปันสุข และ โครงการเราไปเท่ียวกัน ซ่ึงรัฐบาลให้การ

https://www.komchadluek.net/news/agricultural/358939
http://www.stabundamrong.go.th/2019/wordpress/download/1825/
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สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางให้กบันกัท่องเท่ียวไทยและค่าท่ีพกัในลกัษณะร่วมจ่าย ช้ีให้เห็น
ถึงการกระตุ้นให้คนออกมาท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้ น ท่ีมา : https://www.thebangkokin-

sight.com/380170/ 

 

3.2.2. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิ (Economic) 
ขอ้มูลวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการขยายตวัต่อเน่ือง 

สะทอ้นจากจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ียงัเติบโตจากปีท่ีผ่านมา โดยมีแนวทาง
ดงัน้ี 

- ประเทศไทยมีจุดแข็งดา้นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท าให้การตลาดการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ จากขอ้เสนอดา้นนโยบาย
แผนการพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ข้อมูลในปีพ.ศ.2560 ระบุสัดส่วนของการจับจ่ายของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 18.25 ของ GDP ประเทศไทย ซ่ึง
ได้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงหาแนวทาง
สร้างความยัง่ยนืใหก้บัการตลาดท่องเท่ียวไทย 

 

รูปภำพ 3.7 เป้ำหมำยเชิงเศรษฐกจิเพ่ือรำยได้ทำงกำรท่องเท่ียวปีพ.ศ. 2563 ท่ีมำ: 
https://www.tatreviewmagazine.com/article/tourism-direction-2020/ 

 

- ในปีพ.ศ. 2561 จงัหวดัท่ีมีสัดส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวมากท่ีสุดส่วนใหญ่เป็น
เมืองท่องเท่ียวหลกัไดแ้ก่ เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 56.5, เชียงราย คิดเป็นร้อยละ 1 .  และจงัหวดั
อ่ืนๆ ซ่ึงพบว่า เมืองท่องเท่ียวรอง เช่น น่าน, พิจิตร, ล าพูน, อุทัยธานี, อุตรดิตถ์, นครสวรรค์, 
ก าแพงเพชร, พะเยา และ ล าปาง มีการขยายตวัของรายได้การท่องเท่ียวในอตัราท่ีสูงเช่นกัน  ให้
คาดการณ์รายได้จากการท่องเท่ียวมีแนวโน้มกระจายสู่เมืองรองมากขึ้น (ท่ีมา: http://www.stabund-

amrong-.go.th-/2019/wordpress/downlo-ad/1825/ ) 

https://www.thebangkokin-sight.com/380170/
https://www.thebangkokin-sight.com/380170/
https://www.tatreviewmagazine.com/article/tourism-direction-2020/
http://www.stabund-amrong-.go.th-/2019/wordpress/downlo-ad/1825/
http://www.stabund-amrong-.go.th-/2019/wordpress/downlo-ad/1825/
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- สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีผลต่อเศรษฐกิจหดตวัอยา่งมาก อตัราเงินเฟ้ออยู่ใน
ระดบัต ่าต่อเน่ือง ส่งผลต่อการท่องเท่ียวและการส่งออก ท าให้มาตรการการคลงัช่วยสนบัสนุนดา้น
สภาพคล่องในระบบการเงิน ใหน้โยบายการเงินผ่อนคลายลง รวมถึงการสนบัสนุนการจา้งงาน และ
ธุรกิจ SMEs เพื่อให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัได ้โดยลดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อปี (ท่ีมา: https://www.b-

ot.or.th/Thai/Pre-ssandSpeeches/Press/2020/ Pages/n2763.aspx) 

 

3.2.3. ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social) 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และ การท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชนได้รับความนิยมมากขึ้น 

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวให้ความสนใจกบัการไดท้ ากิจกรรมท่ีสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ รวมถึง
วฒันธรรมในแต่ละภูมิภาคมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจต่อ
ผูบ้ริโภค จึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคให้ความสนใจกบัการท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมหลากหลายในท่ีเดียว 

 

รูปภำพ 3.8 แนวโน้มกำรท่องเท่ียวกบัจุดหมำยปลำยทำงท่ีมีกจิกรรมครบรสชำติ ท่ีมำ: https:// 
www.everydaymarketing.co/trend-insight/thai-consumer-travel-trends-2020-beahvior/ 

 

รวมถึงคนไทยมีแนวโนม้การท่องเท่ียวเมืองรองมากขึ้น เน่ืองจากความตอ้งการช่วยลด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายจากการท่ีมีประชากรเท่ียวสะสมมากเกินไป (Over-tourism) มีร้อยละ 
65 ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวทัว่โลกอยูท่ี่ร้อยละ 51 จึงท าใหส้ภาวะดา้นสังคมส่งผลในเชิง
บวกต่อการท าธุรกิจฟาร์มสเตย ์

https://www.b-ot.or.th/Thai/Pre-ssandSpeeches/Press/2020/%20Pages/n2763.aspx
https://www.b-ot.or.th/Thai/Pre-ssandSpeeches/Press/2020/%20Pages/n2763.aspx
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รูปภำพ 3.9 แนวโน้มกำรเท่ียวเมืองรองสูงกว่ำค่ำเฉลีย่ ท่ีมำ: https://www.everydaymarketing.co/trend-

insight/thai-consumer-travel-trends-2020-beahvior/ 

 

3.2.4. ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological) 
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีการเขา้ถึงเทคโนโลย ีและ ส่ือออนไลน์มากขึ้น ซ่ึงส่งในดา้นบวก

ในการท าการตลาด และ การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้าก
ขึ้น ในปัจจุบนันกัท่องเท่ียวนิยมท าธุรกรรมดา้นการท่องเท่ียวผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึง
การค้นคว้าหาท่ีพักท่ีต้องการผ่านการแนะน าด้วยส่ืออนไลน์ต่างๆ เช่น pantip, youtube และ 
facebook page เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงการน าเสนอของผู ้ประกอบการรูปแบบท่ีพัก,  การท า
การตลาด ทั้งผ่านช่องทางของธุรกิจตนเอง และ ผ่านตัวกลางท่ีให้บริการท าธุรกรรมด้านการ
ท่องเท่ียวผ่านอินเทอ์เน็ตเพื่อให้เขา้ถึงลูกคา้ไดห้ลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์การจดัการภายในองค์กร และ ฟาร์มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงส่งผลกระทบในด้าน
บวกต่อการท าธุรกิจฟาร์มสเตย ์

 

 

3.3. กำรวเิครำะห์คู่แข่งในอุตสำหกรรม (Competitor Analysis) 

การวิเคราะห์การแข่งขนัของคู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกนั โดยวิเคราะห์จากความสามารถ 
จุดแขง็ จุดอ่อน สภาพการแข่งขนัในธุรกิจ เพื่อน าผลมาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ และ พฒันาการตลาดให้
มีศกัยภาพในการแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงผูจ้ดัท าก าหนดคู่แข่งทางตรง และ คู่แข่งทางออ้ม ดงัน้ี 

3.3.1. คู่แข่งทำงตรง 

ธุรกิจท่ีพกัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัแรมและมีกิจกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์ม-

สเตย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจรูปแบบเดียวกนั 

  

https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/thai-consumer-travel-trends-2020-beahvior/
https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/thai-consumer-travel-trends-2020-beahvior/
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Coolliving farmhouse eco & organic living 

 

รูปภำพ 3.10 ลกัษณะของท่ีพัก Coolliving farmhouse eco & organic living ท่ีมำ: 
https://www.facebook.com/CoollivingFarmhouse/ 

 

Coolliving farmhouse eco & organic living ท่ีพักรูปแบบฟาร์มสเตย์ท่ีตั้ งเลขท่ี 590 

Coolliving Farmhouse วงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 30370 ซ่ึงท าให้มีอากาศและลมดีตลอดทั้งปี 
และท่ีพกัเนน้การใชชี้วิตแบบ eco เน่ืองโดยห้องพกัท่ีออกแบบเรียบง่าย และ ของใชภ้ายในห้องพกั
ทั้งหมดจนกระทัง่อาหารท่ีปรุงเป็นออร์แกนิกทั้งหมด 

ตำรำง 2.1 ข้อมูลพื้นฐำนเกีย่วกบั Coolliving farmhouse eco & organic living 

หวัขอ้ รายละเอียด 

สินคา้
และ
บริการ 

- บริการท่ีพกั และมีกิจกรรมภายในฟาร์ม เช่น การเก็บผกั, การเก็บไข่ไก่ และ การท า
สลดัโรล เป็นตน้รวมกบัค่าท่ีพกั ส่วนของค่าอาหารคิดค่าใชจ่้ายแยกจากส่วนของท่ีพกั 

- สินคา้ท่ีมีจดัจ าหน่ายใน COOLLIING shop กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนจากธรรมชาติ
ท่ีท าจากวสัดุออร์แกนิค รวมถึงสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยาสระผม เป็นตน้ 

ราคา - 2,200 – 2,900 บาทต่อคืน ส าหรับห้องพกั 2 - 3 คน 

- 3,900 – 4,900 บาทต่อคืน ส าหรับห้องพกัพอนด์วิลลา 2 - 3 คน 

ท่ีมา : http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/004035/lang/th/ 

จุดแขง็ - ฟาร์มสเตยท่ี์มีวตัถุประสงคช์ดัเจน ท่ีมีการใชว้สัดุ และ อาหารเป็นออร์แกนิกทั้งหมด  

- ท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวมีช่ือเสียง ซ่ึงมีทศันียภาพสวยงามเพราะโดยรอบติดภูเขา 

- มีช่องทางการเขา้ถึงมากกวา่ 1 ช่องทาง โดยผา่นบริการจดัหาท่ีพกัออนไลน์ และ 
ช่องทาง facebook 

จุดอ่อน - ราคาค่อนขา้งสูง 

- ความสะดวกสบายนอ้ยเน่ืองจากท่ีพกัเนน้การใชว้สัดุออร์แกนิก 

- ท่ีพกัตั้งในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง นกัท่องเท่ียวตอ้งประสบปัญหารถติด 

- กิจกรรมไม่หลากหลาย เนน้การท าฟาร์มส่วนใหญ่ 

 

https://www.facebook.com/CoollivingFarmhouse/
http://www.painaidii.com/diary/diary-detail/004035/lang/th/
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Machill home 

 

รูปภำพ 3.11 ลกัษณะของท่ีพัก Machill home ท่ีมำ: https://th.readme.me/p/28050, 
https://th.readme.me/p/23946 

 

Machill home ท่ีพกัรูปแบบ zero waste farm stay ท่ีตั้ งหมู่ 2 ต าบลบ้านยาง เทศบาล
นครปฐม 73000 ดว้ยผูก่้อตั้งมีวตัถุประสงค์การท าท่ีพกัท่ีลดการใช้พลาสติก และ ลดปริมาณขยะ 
โดยการจดัการขยะภายในกนัเอง โดยผูก่้อตั้งสร้างท่ีพกัดว้ยตนเองร่วมกบัเพื่อน ซ่ึงมีการออกแบบมี
ความเรียบง่าย และ มีโทนสีหอ้งท่ีสบายตา ท่ีมา: https://www.facebook.com/machillhome 

ตำรำงท่ี 2.2 ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกบั Machill home 

หวัขอ้ รายละเอียด 

สินคา้
และ
บริการ 

- บริการท่ีพกั และ มีกิจกรรมภายในฟาร์มไดแ้ก่ การเก็บผกั และ การท าอาหารเยน็
ร่วมกนั รวมถึงกิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นการจดัการขยะ และ การลดปริมาณขยะ 

- บริการให้เช่าสถานท่ีถ่ายรูปและวีดีโอส าหรับ Pre-wedding หรืองานอ่ืนๆ 

ราคา - 2,700 บาทต่อคืน ส าหรับห้องพกั 2 คน บา้นดิน (Mud House) 

- 4,700 บาทต่อคืน ส าหรับห้องพกั 4 คน บา้นปูน (Bird House) 

- 399 บาทส าหรับค่าอาหารเยน็ และ 300 – 1,000 บาทส าหรับค่ากิจกรรม 

- ค่ามดัจ าขยะ 500 บาท กรณีไม่มีการทิ้งขยะไว ้ทางท่ีพกัคืนเงินเตม็จ านวนหลงั
ตรวจสอบความเรียบร้อย ท่ีมา: https://www.facebook.com/machillhome 

จุดแขง็ - ฟาร์มสเตยท่ี์มีวตัถุประสงคช์ดัเจน ท่ีมีความตั้งใจลดปัญหาปริมาณขยะ 

- ท่ีตั้งอยูใ่นใกลต้วัเมืองกรุงเทพมหานคร 

- มีช่องทางการเขา้ถึงมากกวา่ 1 ช่องทาง โดยผา่นบริการจดัหาท่ีพกัออนไลน์ และ 
ช่องทาง facebook 

จุดอ่อน - ราคาค่อนขา้งสูง 

- กิจกรรมภายในฟาร์มไม่หลากหลาย 

 

https://th.readme.me/p/28050
https://th.readme.me/p/23946
https://www.facebook.com/machillhome
https://www.facebook.com/machillhome
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อาสา ฟาร์มสเตย ์

 

รูปภำพ 3.12 ลกัษณะของท่ีพัก อำสำ ฟำร์มสเตย์ ที่มำ: https://www.facebook.com/ahsafarmstay/ 

 

อาสาฟาร์มสเตย ์ท่ีพกัรูปแบบฟาร์มสเตย ์ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย (ท่ีมา: 

https://www.chillpainai.com/scoop/10193/) จึงมีท าเลท่ีตั้งติดภูเขา มีเน้ือท่ีกว่า 100 ไร่ปลูกนาขา้ว, 
สวนยาง, สวนลิ้นจ้ี และ ไร่สับปะรด เป็นตน้ ห้องพกัสไตล์บา้นไม ้ตกแต่งแบบไทย และ อาหาร
พื้นบา้นคงความเป็นเอกลกัษณ์ของภาคเหนือ 

ตำรำงท่ี 2.3 ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกบัอำสำฟำร์มสเตย์  

หวัขอ้ รายละเอียด 

สินคา้
และ
บริการ 

- บริการท่ีพกัรวมอาหารเชา้ และ มีกิจกรรมภายในฟาร์ม เช่น ด านา, เก่ียวขา้ว, สปาส
มุนไพร เป็นตน้ รวมถึงกิจกรรมท่องเท่ียวชมวิถีชีวิต 

- สินคา้ท่ีมีจดัจ าหน่ายภายในท่ีพกัเป็นผลิตภณัฑส์บู่ เช่น สบู่ตะไคร้ น ้าผึ้ง ทานาค่า, 
สบู่สครับขา้วหอมมะลิ และ สบู่กาแฟสครับ เป็นตน้ รวมถึงผลิตภณัฑอ์าหารพร้อม
บริโภค เช่น น ้าพริกน ้าเง้ียว โดยสินคา้มีจ าหน่ายผา่นช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ 

ราคา 2,800 บาทต่อคน ส าหรับค่าท่ีพกัพร้อมอาหาร 3 ม้ือ และ กิจกรรมภายในฟาร์ม 

ท่ีมา: https://www.chillpainai .com/scoop/10193/ 

จุดแขง็ - มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

- ท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวมีช่ือเสียง ซ่ึงมีทศันียภาพโดยรอบติดภูเขาท่ีห่างไกลผูค้น 

- มีเคร่ืองใชอุ้ปกรณ์ใหค้วามสะดวกครบครัน 

จุดอ่อน - ระยะเวลาท่ีรวมกบักิจกรรมค่อนขา้งนาน 

- ระยะเวลาเดินทางมายงัท่ีพกัค่อนขา้งไกล 

- มีช่องทางการส่ือสารออนไลน์ผา่นทาง facebook ช่องทางเดียว 

 

  

https://www.facebook.com/ahsafarmstay/
https://www.chillpainai.com/scoop/10193/
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3.3.2. คู่แข่งทำงอ้อม 

ธุรกิจท่ีพกัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพกัแรมคา้งคืน ท่ีตั้งในพื้นท่ีอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดั
อุทยัธานี เช่น รีสอร์ท, โรงแรม และ โฮมสเตย ์เป็นตน้ 

 บา้นสวนรีสอร์ท 

 

รูปภำพ 3.13 ลกัษณะของท่ีพัก บ้ำนสวนรีสอร์ท ท่ีมำ: https://www.triptravelgang.com/travel-

restaurant/25883/ 

 

บา้นสวนรีสอร์ทตั้งอยู่ใน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ท่ีพกัรูปแบบรีสอร์ทท่ีมีส่ิง
อ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องอาหาร, ฟิตเนส และ โซนพกัผ่อนหย่อนใจภายในท่ีพกั และ 
ราคายอ่มเยาว ์https://www.facebook.com/bansuanresortbanrai/  
ตำรำงท่ี 2.4 ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกบับ้ำนสวนรีสอร์ท 

หวัขอ้ รายละเอียด 

สินคา้
และ
บริการ 

- บริการท่ีพกัรวมอาหารเชา้ และ มีบริการฟิตเนส 

- มีร้านอาหาร 

- บริการจดัเล้ียงและหอ้งสัมนา 

ราคา เร่ิมตน้ 600 บาทต่อคืน ท่ีมา: http://bansuan-resort.com/home/ 

จุดแขง็ - ราคา และ รูปแบบหอ้งพกัใหเ้ลือกตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

- ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงใกลแ้หล่งท่องเท่ียว 

- มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน 

จุดอ่อน - ไม่มีกิจกรรมเพื่อการท่องเท่ียว 

- มีช่องทางการส่ือสารผา่นทาง facebook ช่องทางเดียว 

 

 

 

  

https://www.triptravelgang.com/travel-restaurant/25883/
https://www.triptravelgang.com/travel-restaurant/25883/
https://www.facebook.com/bansuanresortbanrai/
http://bansuan-resort.com/home/
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สวนคุณตา การ์เดน้แอนดโ์ฮมสเตย ์

 

รูปภำพ 3.14  ลกัษณะของท่ีพกัสวนคุณตำ กำร์เด้นแอนด์โฮมสเตย์ ท่ีมำ: 
https://www.facebook.com/people/สวนคุณตำ-กำร์เด้นแอนด์ฟำร์มสเตย์-อุทัยธำนี/ 

 

สวนคุณตา การ์เด้นแอนด์โฮมสเตย์ ตั้ งอยู่ในต าบลห้วยคต อ าเภอห้วยคต จังหวดั
อุทยัธานี ท่ีมีเอกลกัษณ์ดว้ยทุ่งดอกคอสมอสบนพื้นท่ี 10 ไร่ และ มีจ าหน่ายสินคา้เกษตรกรรมจาก
ชุมชนรวมดว้ยกนั 

ตำรำงท่ี 2.5 ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกบัสวนคุณตำ กำร์เด้นแอนด์โฮมสเตย์ 

หวัขอ้ รายละเอียด 

สินคา้
และ
บริการ 

- บริการท่ีพกั และ มีกิจกรรมภายในฟาร์มสามารถเยีย่มชมทุ่งดอกคอสมอส และ ผลไม้
ต่างๆ 

ราคา ไม่มีระบุ 
จุดแขง็ - ราคาต ่ากวา่ท่ีพกัธุรกิจรูปแบบเดียวกนั 

- ท าเลท่ีตั้งใกลต้วัเมืองจงัหวดัอุทยัธานี 

จุดอ่อน - มีช่องทางการส่ือสารผา่นทาง facebook ช่องทางเดียว 

- กิจกรรมนอ้ยเม่ือเทียบกบัธุรกิจรูปแบบเดียวกนั 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/people/สวนคุณตา-การ์เด้นแอนด์ฟาร์มสเตย์-อุทัยธานี/
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ฟาร์มสุข โฮมสเตย ์

 

รูปภำพ 3.15 ลกัษณะของท่ีพัก ฟำร์มสุข โฮมสเตย์ ท่ีมำ: https://tourist-attraction-

1976.business.site/#gallery 

 

ฟาร์มสุข โฮมสเตย์ เป็นท่ีพกัรูปแบบฟาร์มสเตยท่ี์ตั้ ง ต าบลห้วยคต อ าเภอห้วยคต 
อุทยัธานี ท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเนน้การปศุสัตวเ์ป็นหลกั โดยมีการแสดงสวนผกั และ 
สัตวเ์ล้ียงต่างๆ เช่น ปลาเล้ียง, แพะ, แกะ, และ กระต่าย ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวเนน้ลูกคา้กลุ่มครอบครัว
เป็นหลกั 

ตำรำงท่ี 2.6 ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกบัฟำร์มสุข โฮมสเตย์ 

หวัขอ้ รายละเอียด 

สินคา้
และ
บริการ 

- บริการท่ีพกั และ มีกิจกรรมหลกัภายในฟาร์มเนน้การท ากิจกรรมภายในครอบครัว
อยา่งเช่น การระบายสี การเยี่ยมชมและใหอ้าหารสัตวเ์ล้ียงภายในฟาร์ม เช่น ปลา แพะ 
แกะ และ กระต่าย 

- ร้านอาหารและขนม 

- บริการจดัเล้ียงสังสรรค ์

ท่ีมา: https://www.facebook .com/people/ฟาร์มสุข-โฮมสเตย-์เกษตรเชิง
ท่องเท่ียว/100028 904596682 

ราคา ไม่มีระบุ 
จุดแขง็ - ราคาต ่ากวา่ท่ีพกัธุรกิจรูปแบบเดียวกนั 

- ท าเลท่ีตั้งใกลต้วัเมืองจงัหวดัอุทยัธานี 

จุดอ่อน - มีช่องทางการส่ือสารผา่นทาง facebook ช่องทางเดียว 

- กิจกรรมนอ้ยเม่ือเทียบกบัธุรกิจรูปแบบเดียวกนั 

 

  

https://tourist-attraction-1976.business.site/#gallery
https://tourist-attraction-1976.business.site/#gallery
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3.3.3. กำรวิเครำะห์ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันกบัเนเจอร์ทูแฮนด์ฟำร์มสเตย์ 

สภาพของการแข่งขนัท่ีสร้างความไดเ้ปรียบท่ีน ามาแข่งขนั เน่ืองจากกลุ่มท่ีพกัท่ีด าเนิน
ธุรกิจฟาร์มสเตยม์าก่อน จึงมีความไดเ้ปรียบจากการด าเนินธุรกิจมาก่อน รวมทั้งมีความรู้ และ ความ
เขา้ใจเก่ียวกับความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถปรับตวัได้ก่อน และ มีความ
ไดเ้ปรียบในการเลือกสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมก่อน โดยเฉพาะท่ีพกัท่ีตั้งใกลชิ้ดธรรมชาติ ดงันั้น
การสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บัเนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตยไ์ดจ้ากการประเมินปัจจยัไดด้งัน้ี 

 

 3.3.3.1. ด้ำนท่ีพกั 

  - หอ้งพกัออกแบบใหมี้ความสะดวกสบายเพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้
เป้าหมายท่ีตอ้งการมาท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหาความสงบ 

  - มีกิจกรรมส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการประสบการณ์การปลูกผกั และ 
การท ากิจกรรมท่ีใชผ้ลิตผลภายในฟาร์ม เช่น การปลูกผกั การเตรียมดินเพาะปลูก และ การดูแล
รักษาตน้กลา้ ซ่ึงลูกคา้สามารถน ากลบัไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 

  3.3.3.2. ด้ำนผลติภัณฑ์ และ กำรบริกำร 

  - สถานท่ีจ าลองการเก็บผลผลิตการเกษตรภายในฟาร์มประกอบดว้ย ผกั
สลดัชนิดต่างๆ สมุนไพร และ ผลไมต้ามฤดูกาล 

  - อาหารและเคร่ืองด่ืมประกอบจากผลผลิตภายในฟาร์ม มีความสะอาด 
ปลอดสารพิษ และ ปลอดภยั 

  - ของฝากและขนมขึ้นช่ือของจงัหวดัอุทยัธานี 

  - บริการน าเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีรอบท่ีพกัเนเจอร์ทูแฮนด์
ฟาร์มสเตย ์

  3.3.3.3. ด้ำนพนักงำน 

  พนกังานภายในฟาร์มเป็นสมาชิกภายในครอบครัว และมีวตัถุประสงค์
เพื่อการใหบ้ริการและมีความเป็นกนัเอง และเป็นคนทอ้งถ่ินสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี และเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ จ านวนคนในองคก์รไม่มาก มีโครงสร้าง
ไม่ซบัซอ้น เพื่อลดขั้นตอนล าดบัขั้นตอนการส่ือสารขอ้มูลใหมี้ความรวดเร็ว จึงไดจ้ดัแบ่งแผนกตาม
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Functional Department) เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใหบ้ริการมาก
ยิง่ขึ้น 
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การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อเปรียบเทียบกลยทุธ์กบัคู่แข่งทั้งทางตรง
และทางออ้มพบว่า เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์ความได้เปรียบในดา้นสถานท่ีตั้งท่ีใกลต้วัเมือง และ 
มีกิจกรรมท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางกบัคู่รัก หรือครอบครัวท่ีไม่ตอ้งการท า
กิจกรรมหนักมาก และ มีความสะดวกสบาย ส่ิงท่ีลูกคา้ไดจ้ากการมาท่ีพกัของฟาร์มสเตย ์และ ได้
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมภายในจงัหวดัอุทยัธานี เช่น ตลาดซาวไฮ่,  ตน้ไมย้กัษ,์  วนอุทยาน
ถ ้าเขาวง เป็นตน้  

 

 

3.4. กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรม (Industry Analysis) 

สภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยวิเคราะห์ดว้ยแรงผลกัดันทั้ง 5 

แรง (Five Force Analysis) มีดงัน้ี 

 

3.4.1. กำรคุกคำมของผู้เล่นใหม่ (Threat of New Entrants) (+) 

ธุรกิจฟาร์มสเตยม์าจากการจดัแบ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงของฟาร์มมาจดัท าส่วนของท่ีพกั
เพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีจากการคุกคามของผูเ้ล่นใหม่ มีดงัต่อไปน้ี 

เงินลงทุนท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากการเร่ิมตน้ธุรกิจตอ้งใช้เงินลงทุนใหม่จากการก่อสร้าง
จดัท าพื้นท่ี และ ตอ้งด าเนินการขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นส าหรับผูเ้ล่น
รายใหม่ รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั ท าให้ผูเ้ล่นใหม่ตอ้งใชเ้วลา และ เงินลงทุนมากขึ้น 
(+) 

ความแตกต่างของสินคา้และบริการ ธุรกิจท่ีพกัฟาร์มสเตยมี์จุดเด่นท่ีท ากิจกรรมภายใน
ฟาร์ม ซึงลูกคา้สามารถมาพกัผ่อน และ สามารถมาท่องเท่ียวไดใ้นพื้นท่ีดียวกนั สร้างความแตกต่าง
เม่ือเทียบกบัท่ีพกัรูปแบบอ่ืนๆ แมว้่าผูเ้ล่นใหม่มีการท าฟาร์มสเตยรู์ปแบบเดียวกนั แต่ตอ้งสร้างการ
รับรู้ใหม่ใหมี้ความแตกต่างจากท่ีมีอยูเ่ดิม จึงมีแรงผลกัดนันอ้ย (+) 

มีอัตราการท าก าไรมากขึ้นจากการท าธุรกิจท่ีพกัทัว่ไปเน่ืองจากมีส่วนของการท า
กิจกรรม และ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท าให้มีแนวโนม้ของลูกคา้ท่ีเลือกเขา้มาพกัมาก
ขึ้น (+) 

ดงันั้นท าใหแ้รงผลกัดนัของการคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม่อยูใ่นระดบัต ่า 
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3.4.2. อ ำนำจต่อรองของซัพพลำยเออร์ (Bargaining Power of Supplier) (+)(-) 

ธุรกิจท่ีพักรูปแบบฟาร์มสเตย์จะให้บริการด้านท่ีพัก และ ด้านกิจกรรมการท า
เกษตรกรรม ซ่ึงมีปัจจยัจากอ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต ดงัต่อไปน้ี 

ซัพพลายเออร์ดา้นผูข้ายวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการท าเกษตรกรรมเป็นหลกั เน่ืองจาก
วตัถุดิบ และ อุปกรณ์ประกอบการท าเกษตรกรรมไม่มีความแตกต่างกัน และ ผูข้ายจ านวนมาก 
รวมถึงมีมหาวิทยาลยัท่ีมีการพฒันาเมล็ดพนัธุ์เกษตรจ านวนมาก จึงท าให้มีผูป้ระกอบการฟาร์มมี
ทางเลือกมากขึ้น และ สามารถต่อรองเพื่อตน้ทุนท่ีดีขึ้นได ้(+) 

ซัพพลายเออร์ด้านท่ีพกั ส่วนของแรงงานเพื่อการท าความสะอาดท่ีพกั, การท าครัว, 
และ การดูแลความปลอดภัยของลูกค้า ซ่ึงนอกจากการจ้างพนักงานประจ า การจ้างบริษทัจาก
ภายนอก (Outsource) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการต่อรองจาก เน่ืองจากธุรกิจฟาร์มสเตยเ์ป็นธุรกิจขนาด
เล็กท าให้มีอ านาจต่อรองน้อย รวมถึงการหาพนักงานใหม่ตอ้งมาท างานต่างจงัหวดั จึงท าให้หา
คนท างานไดย้าก (-)   

ดงันั้นแรงผลกัดนัของอ านาจต่อรองของซพัพลายเออร์อยูใ่นระดบัสูง 

 

3.4.3. สินค้ำทดแทน (Threat of Substitute Product) (+) 

ธุรกิจดา้นท่ีพกัอ่ืนๆ เช่น โรงแรม, รีสอร์ท หรือ โฮมสเตย ์มีจ านวนมากขึ้น ซ่ึงปัจจยัท่ี
มีจากการคุกคามของสินคา้ทดแทน มีดงัต่อไปน้ี 

ราคาเป็นปัจจยัหลกั เน่ืองจากท่ีพกัท่ีมีรูปแบบสินคา้ และ บริการเหมือนกัน ท าให้
ลูกคา้ตดัสินใจเลือกท่ีพกัจากราคาท่ีถูกกวา่เป็นหลกั และ ลูกคา้ไม่ตอ้งลงทุนเพื่อเปล่ียนแปลง ดงันั้น
จึงมีการเปล่ียนแปลงไปท่ีพกัท่ีราคาถูกกวา่ไดง้่าย (-) 

แต่เน่ืองจากจงัหวดัอุทยัธานีมีความแตกต่างดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ และ ท่ีพกัเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์ท่ีตั้งใกลแ้หล่งท่องเท่ียวส าคญั เช่น ตลาดซาวไฮ่  
ตน้ไมย้กัษ ์วนอุทยานถ ้าเขาวง จึงท าใหลู้กคา้มีทางเลือกนอ้ยลง (+) 

พฤติกรรมของลูกคา้มีแนวโนม้ท่องเท่ียวรูปแบบเชิงธรรมชาติมากขึ้น ซ่ึงธุรกิจฟาร์มส
เตยมี์การน าเสนอรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากท่ีพกัอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได ้และ มีความแตกต่างจากท่ีพกัอ่ืนๆโดยรอบ (+) 

ดงันั้นแรงผลกัดนัของปัจจยัดา้นสินคา้ทดแทนอยูใ่นระดบัต ่า 
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3.4.4. อ ำนำจต่อรองของลูกค้ำ (Bargaining Power of Buyer) (-) 

ลูกคา้มีอ านาจต่อรองอย่างมาก ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจท่ีพกัจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงมีปัจจยัจากอ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ ดงัต่อไปน้ี 

นักท่องเท่ียวมีแหล่งขอ้มูลจ านวนมาก ซ่ึงสามารถคน้หาไดท้างอินเทอร์เน็ตผ่านเว็ป
ไซตผ์ูใ้หบ้ริการขอ้มูลท่ีพกั (OTA) ท าใหส้ามารถเปรียบเทียบราคา และ ศึกษาบทความรีวิวของท่ีพกั
ต่างๆได ้ท าใหลู้กคา้มีอ านาจต่อรองสูง (-) 

นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพื่อคน้หาประสบการณ์ใหม่ 
และ ช่ืนชอบการท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงไม่ผูกพนักบัการเลือกพกัแรมจากรูปแบบท่ีพกั ท า
ใหมี้ผลต่ออ านาจต่อรองของลูกคา้ต ่า (+) 

ดงันั้นแรงผลกัดนัของอ านาจต่อรองของลูกคา้อยูใ่นระดบัสูง 

 

3.4.5. กำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม (Competitive Rivalry) (+) 

ธุรกิจฟาร์มสเตยท่ี์มีรูปแบบการใหบ้ริการท่ีพกั และ กิจกรรมภายในฟาร์มในปัจจุบนัมี
จ านวนมากขึ้น ซ่ึงแต่ละฟาร์มสเตยแ์ข่งขนัดว้ยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเพื่อตามสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวรอบดา้นท่ีมีความแตกต่างกนั
ตามพื้นท่ี จึงท าใหก้ารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมมีนอ้ย (+) 

ขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจฟาร์มสเตยท่ี์สามารถหาช่องทางรายไดผ้่าน 2 ช่องทางดว้ยกนั
คือ เกษตรกรรม และท่ีพกัท าให้ในช่วง Low season ท่ีมีการท่องเท่ียวน้อย แต่ธุรกิจฟาร์มสเตย์
สามารถท ารายไดผ้่านช่องทางการท าเกษตรกรรมได ้ท าให้ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบมากกว่าการท า
โฮมสเตยท์ัว่ไป (+)  

รวมถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยรอบท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวเลือกเดินทาง
มาท่องเท่ียว ดงันั้นท าใหก้ารแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัสูง 

ตำรำงท่ี 2.7 สรุปกำรวิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขันในธุรกจิด้วยเคร่ืองมือ 5 Force Analysis 

Five Force Analysis ระดับแรงผลักดัน 

การคุกคามของผูเ้ล่นใหม่ ต ่า 

อ านาจต่อรองของซพัพลายเออร์ สูง 

สินคา้ทดแทน ต ่า 

อ านาจต่อรองของลูกคา้ สูง 

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม ต ่า 
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ผลการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัในธุรกิจจากแรงผลกั 5 ประการพบวา่ รูปแบบธุรกิจ
ท่ีพกัฟาร์มสเตยมี์แรงผลกัดนัจากทิศทางดา้นอ านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก
ธุรกิจมีขนาดเล็กท าให้มีผลกระทบต่อการต่อรองน้อย  เม่ือเทียบกบัท่ีพกัรูปแบบอ่ืนๆเช่น รีสอร์ท 
และ โรงแรม แต่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจดัการดูแลไดท้ัว่ถึงง่าย ท าให้ทางเลือกการจา้งพนักงาน
ประจ าจากคนในพื้นท่ีเป็นทางเลือกท่ีช่วยลดตน้ทุนจากการจา้งงานได ้และการจา้งพนกังานชัว่คราว
จาก Outsource เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์เลือกจ้างเฉพาะช่วง High season เท่านั้น โดยอาจจ้าง
พนกังานชัว่คราว หรือ นกัเรียนนกัศึกษาท่ีตอ้งการรายไดเ้สริมสามารถเขา้มาท างานเฉพาะช่วงเวลา
ได้ ท าให้เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยส์ามารถลดต้นทุนการจ้างงานได้ ส่วนของแรงผลักดันจาก
ทิศทางด้านอ านาจต่อรองของลูกคา้ขึ้นกับการน าเสนอให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกค้า
ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงเนเจอร์ทูแฮนด์เลือกช่องทางการน าเสนอ และ กลยุทธ์เพื่อเนน้ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
เป็นหลกั และ สร้างคุณค่าผา่นการท ากิจกรรมภายในฟาร์ม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ และ ไดรู้้จกั
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในจงัหวดัอุทยัธานีมากขึ้น รวมถึงผลการวิเคราะห์ดา้นการคุกคามของผู ้
เล่นใหม่ สินคา้ทดแทน และ การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมมีแรงผลกัดนัค่อนขา้งน้อย ดงันั้นเน
เจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์การออกแบบ และน าเสนอการบริการให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัได ้

 

 

3.5.  กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวสามารถก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยกลุ่มลูกคา้
ท่ีสนใจการท่องเท่ียวและกิจกรรมเก่ียวกบัธรรมชาติ, สวนเกษตร, รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน, ซ้ือ
สินคา้ของฝากท่ีระลึก, ท ากิจกรรมกลางแจง้ และ วิถีชุมชนเน่ืองจากมีความสนใจท่ีสอดคลอ้งกบั
การท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์จึงท าใหส้ามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได ้2 กลุ่มดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายหลกั ลูกคา้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคู่ร่วมกบัเพื่อน หรือ แฟน 
หรือ คู่สมรสเป็นหลกั และ นิยมมาท่องเท่ียวช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ หรือช่วงวนัหยุด
เทศกาล กลุ่มลูกคา้เป็นพนักงานบริษทัเอกชนหรือขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท่ีคุน้เคยกบัการคน้หาท่ี
พกัผา่นเวป็ไซตอ์อนไลน์ 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเป้าหมายรอง ลูกคา้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัวเป็นหลกั และ
นิยมมาท่องเท่ียวช่วงวนัหยดุเทศกาล กลุ่มลกูคา้เป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ท่ีคุน้เคยกบัการคน้หาท่ีพกัผา่นเวป็ไซตอ์อนไลน์ 
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รูปภำพ 3.16 กรำฟวงกลมแสดงส่ิงท่ีคำดหวังในฟำร์มสเตย์ 

 

 

รูปภำพ 3.17 กรำฟวงกลมแสดงค่ำใช้จ่ำยส ำหรับที่พกั 

 

 

รูปภำพ 3.18 กรำฟวงกลมแสดงรูปแบบฟำร์มท่ีสนใจ 

39%

38%

22%
1%

0%

ส่ิงทีค่ำดหวงั
ค้นหาประสบการณ์ใหม่

พกัผ่อนหาความสงบ

หาความรู้ด้านการเกษตร

ชมธรรมชาติ

วิถีชีวิตชาวบ้าน

4%

36%

35%

15%

6%

3%

1%

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับทีพ่กั
น้อยกวา่ 500 บาท
501 - 1,000 บาท
1,001 - 2,000 บาท
2,001 - 3,000 บาท
3,001 - 4,000 บาท
4,001 - 5,000 บาท
มากกวา่ 5,001 บาท

22%

18%

17%

13%

12%

10%
8%

รูปแบบฟำร์มท่ีสนใจ รูปแบบการท าพืชสวน เชน่ สวนผลไม้

รูปแบบการท าสวนผกัสวนครัว เชน่ ผกั
สลดั
รูปแบบการท าสวนไม้ตดัดอก เชน่ แปลง
ดอกไม้
รูปแบบการท าสวนสมนุไพร

รูปแบบเทศกาลผลิตภณัฑ์

รูปแบบการท าฟาร์มปศสุตัว์
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จากขอ้มูลพบว่านักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายยอมรับค่าใช้จ่ายส าหรับค่าท่ีพกัในราคา 
501 - 1,000 บาทต่อคนต่อคืน และ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเน่ืองจากตอ้งการคน้หาประสบการณ์
ใหม่ และ พกัผ่อนหาความสงบ ดงันั้นการออกแบบรูปแบบการบริการดา้นกิจกรรมภายในฟาร์มจึง
ออกแบบให้ผูพ้กัได้ท ากิจกรรมการจ าลองการเป็นเกษตรกร โดยเน้นให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมภายในฟาร์ม รวมทั้งรูปแบบฟาร์มท่ีสนใจเป็นฟาร์มสวนผลไม้เป็นหลัก และ
รองลงมาเป็นฟาร์มสวนผกัสวนครัว แต่กิจกรรมท่ีสามารถท าให้นักท่องเท่ียวได้ท ากิจกรรมการ
จ าลองการท าเกษตรกรรมได้ดี การท าฟาร์มผกัสวนครัว เช่น ผกัสลดัจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการได ้ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงออกแบบการท าฟาร์มสเตย ์ ท่ีมีกิจกรรมภายในจากฟาร์มผกัสลดัเป็น
หลกั 

 

จำกค ำถำม: ถ้ำมีท่ีพักในรูปแบบฟำร์มสเตย์ ท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ให้
ท่ำนได้เรียนรู้วิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม และ วัฒนธรรมชุมชน ผ่ำนกำรใช้ชีวิต และ ลงมือท ำจริง เช่น 
กิจกรรมปลูกผัก ให้อำหำรสัตว์ เก็บผักและผลไม้เพ่ือน ำมำรับประทำน โดยท่ำนจะได้รับกำรดูแล
เสมือนคนในครอบครัว ประกอบกับท่ีพักตั้งอยู่ในพื้นท่ี ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียงเชิงธรรมชำติท่ีมีควำม
สมบูรณ์ โดยใช้เวลำเดินทำง 3-4 ช่ัวโมง ท่ำนมีควำมสนใจใช้บริกำรหรือไม่ 

ซ่ึงเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกท่ีพกัฟาร์มสเตยด์งักล่าว ผูจ้ดัท าไดค้ดั
กรองรูปแบบค าถามตามเหตุผลมีรายละเอียดดงัน้ี                      

 

รูปภำพ 3.19 กรำฟวงกลมแสดงรูปแบบเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกท่ีพกัฟำร์มสเตย์ 

 

จากข้อมูลพบว่า เหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามสนใจการท่องเท่ียวฟาร์มสเตย์ตาม
รูปแบบท่ีน าเสนอ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่เป็นหลัก และ ชอบ

10.7

5.1

50.0

14.0

6.7

5.1

8.4

เหตุผลที่สนใจฟาร์มสเตย์ (%)
สนใจฟาร์มสเตย์
พกัผ่อนหาความสงบ
ค้นหาประสบการณ์ใหม่
ชอบธรรมชาติ
เดินทางสะดวก
หาความรู้ด้านการเกษตร
กิจกรรมร่วมกนั
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ธรรมชาติ รวมถึงรูปแบบฟาร์มท่ีสนใจการท าพืชสวนเป็นหลกั รองลงมา คือ การท าสวนผกัสวน
ครัว ซ่ึงผูจ้ดัท าพบวา่ รูปแบบฟาร์มสเตยท่ี์เป็นสวนผลไมต้อบโจทย  ์

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีความเขา้ใจว่าการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยจ์ะเน้นการท า
กิจกรรมภายในฟาร์ม และ เนน้การท าเกษตรกรรมเป็นหลกั ท าให้ไม่มีเวลาออกไปเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเท่ียวภายในจงัหวดัจึงไม่นิยม และ มีความกังวลใจว่าท่ีพกัของฟาร์มสเตยจ์ะไม่ได้รับความ
สะดวกสบาย ไม่มัน่ใจต่อความปลอดภยั และ เดินทางไม่สะดวก ดงันั้นการตอบสนองความตอ้งการ 
และ ความคาดหวงัของกลุ่มลูกคา้ จึงท าให้ผูจ้ดัท ามีแนวทางต่อการปรับใช้กลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการ และ สร้างความไดเ้ปรียบต่อคู่แข่ง 

 

 

3.6. กำรวิเครำะห์จำกภำยใน (SWOT) 

3.6.1. จุดแข็ง (strengths) 

1. ท าเล และ ท่ีตั้งของท่ีพกัอยู่บนถนนสายหลกัท่ีง่ายต่อการพบเห็น และ 
ตั้งอยูใ่นแหล่งท่อง เท่ียวท่ีนิยมในจงัหวดัอุทยัธานี เช่น ตลาดซาวไฮ่, ตน้ไมย้กัษ,์ วนอุทยานถ ้าเขาวง 
และ ทางผา่นไปเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าหว้ยขาแขง้ 

2. การออกแบบท่ีพกัเนน้ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่ี
พักมีของใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน และ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ใหม่แต่คงความสะดวกสบายเพื่อใหลู้กคา้ไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็ท่ี 

3. เน่ืองจากการพฒันาต่อเติมจากพื้นท่ีบา้นของครอบครัวจึงท าให้ตน้ทุน
ในการเร่ิมตน้ดีกวา่ 

 

3.6.2. จุดอ่อน (weaknesses) 

1. แมว้่าท าเลของท่ีตั้งอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีนิยมในจงัหวดัอุทยัธานี แต่
เน่ืองจากเป็นจงัหวดัเมืองรองท าใหค้วามนิยมอาจไม่เทียบเท่าจงัหวดัเมืองหลกั เช่น เชียงใหม่  

2. ขนาดท่ีตั้งมีพื้นท่ีน้อย จึงท าให้จ านวนห้องพกัน้อยกว่าท่ีพกัอ่ืนๆ ไม่
สามารถรองรับลูกคา้ท่ีนิยมเดินทางกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวแบบทวัร์ หรือ แบบสัมมนาได ้

3. เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเร่ิมตั้งขึ้นมาใหม่ จึงตอ้งใช้เวลาในการสร้าง
ความรู้จกั (Awareness) ค่อนขา้งมาก 
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3.6.3. โอกำส (Opportunities) 

1. การสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นแรงผลกัดนั เช่น โครงการเท่ียวไทยเท่ห์, 
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน เป็นตน้ 

2. ช่วงปี 2563 สภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยจากสถานการณ์โรค
ระบาด ท าใหธ้นาคารลดอตัราดอกเบ้ียลง ซ่ึงส่งผลดีต่อการลงทุนท าใหมี้ตน้ทุนการกูย้มืลดลง 

3. พฤติกรรมการท่องเท่ียวเปล่ียนไปท าใหน้กัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจกบั
การท่องเท่ียวรูปแบบธรรมชาติมากขึ้น และตอ้งการหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ตลอดเวลา 

 

3.6.4. อุปสรรค (Threats) 

1. ผูป้ระกอบการใหม่สามารถเขา้มาเป็นคู่แข่งไดง้่าย เน่ืองจากรูปแบบ
ของธุรกิจท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเกษตรกรรมอยู่ และ ตอ้งการหาช่องทางรายได้
เพิ่มเติม 

2. สภาวะเศรษฐกิจในปี 2563 ท่ีเกิดเหตุการณ์โรคระบาด เกิดความไม่
มัน่คงต่อนักท่องเท่ียว ท าให้เสียรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีนิยมมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย 

 

 

3.7. ปัจจยัที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ (Key success Factor) 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมท่ีมีความสนใจ รวมถึงการศึกษาคู่แข่งทางตรงและทางออ้ม สามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จในการท าธุรกิจฟาร์มสเตยไ์ดด้งัน้ี 

 

3.7.1. ควำมน่ำสนใจของสถำนท่ีท่องเท่ียวโดยรอบ 

สถานท่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีวตัถุประสงคใ์นการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสนใจเป็นหลกั และการเลือกท่ี
พกัเป็นปัจจยัรองลงมา ดงันั้นท าเลท่ีตั้งของท่ีพกัจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ รวมถึง
การออกแบบท่ีพกัให้มีความสวยงาม และ มีเอกลักษณ์จนสามารถกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวสนใจไดเ้ช่นกนั 
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3.7.2. ช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 

ธุรกิจรูปแบบท่ีพกัมีหลากหลายรูปแบบท่ีออกแบบมาท าให้การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีส าคญั ในปัจจุบนัการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลง
ท าให้ช่องทางการส่ือสารทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Pantip, Facebook page, และ Youtube channel มี
มากขึ้น ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งท าความเขา้ใจพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียว 
รวมถึงการเลือกช่องทางการจองท่ีพกั และ การหาขอ้มูลท่ีพกัของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากปัจจยั
ดงักล่าวมีผลต่อการท าการตลาดของธุรกิจฟาร์มสเตยอ์ยา่งมาก 

 

3.7.3. กำรบริกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำรได้มำกกว่ำ 

การให้บริการลูกคา้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยืนของธุรกิจให้บริการ นอกจากการ
ตอบสนองตามความตอ้งการพื้นฐานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสนใจแลว้ 
การสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ีเกินความคาดหวงั จะช่วยสร้างประสบการณ์ท่ี
ดี และมีโอกาสเกิดการบอกต่อมีผลต่อการสร้างโอกาสใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้า 
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บทที่ 4 

แผนกำรตลำด 

 

 

4.1. เป้ำหมำยทำงกำรตลำด (Market Goal) 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในตลาด 

2. เพื่อดึงดูดใหก้ลุ่มเป้าหมายเลือกมาใชบ้ริการ 

 

 

4.2. วัตถปุระสงค์ทำงกำรตลำด 

1. มียอดลูกคา้เขา้ถึงส่ือออนไลน์ และ เกิดการแชร์ขอ้มูลต่อกนั 

2. มียอดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

 

4.3. กำรเลือกกลุ่มตลำดเป้ำหมำย (Target Customers) 

4.3.1. กลุ่มเป้ำหมำยหลกั (Primary Target) สัดส่วน 80% 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางร่วมกบัเพื่อน คู่รัก หรือ คู่สมรสเป็นหลกั 

รายได ้: 30,001 - 50,000 บาท/เดือน 

พฤติกรรม : ช่ืนชอบการคน้หาประสบการณ์ใหม่ และตอ้งการพกัผ่อนแบบใกลชิ้ด
ธรรมชาติ 

 

4.3.2. กลุ่มเป้ำหมำยรอง (Secondary Target) สัดส่วน 20% 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางร่วมกบัครอบครัวเป็นหลกั 

รายได ้: 30,001 - 50,000 บาท/เดือน 

พฤติกรรม : ช่ืนชอบการคน้หาประสบการณ์ใหม่ และ ตอ้งการพกัผ่อนแบบใกลชิ้ด
ธรรมชาติ 
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4.4. กำรคำดกำรณ์ลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 

 4.4.1. ค้นหำประสบกำรณ์ใหม่ 

 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวมีช่วงอายุตั้ งแต่ 21 ปีเป็นต้นไป มีความช่ืนชอบการ
ท่องเท่ียวท่ีท าให้ได้รับประสบการณ์และสังคมแบบใหม่  นักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวจึงให้ความ
สนใจกบัการท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น รวมถึงแรงสนบัสนุนจากภาครัฐท่ีส่งเสริมให้
มีการท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้น และผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และมี
ความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลออนไลน์ไดง้่าย 

 

 4.4.2. ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน 

 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางร่วมกบัครอบครัวให้ความส าคญัเก่ียวกบัความ
สะดวกสบาย และ ส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ดงันั้น นกัท่องเท่ียวจึงเลือกท่องเท่ียวท่ีมีการท า
กิจกรรมร่วมกนัภายในครอบครัวได ้และมีความปลอดภยัสร้างความมัน่ใจใหก้บัคนในครอบครัวได ้

 

 

4.5. กำรวำงต ำแหน่งของผลติภัณฑ์และบริกำร (Brand Positioning) 

 

รูปภำพ 4.1 Perceptual map เปรียบเทียบคู่แข่ง 
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การวางต าแหน่งของเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยจ์ากคุณค่าท่ีส่งมอบให้ลูกคา้มีเกณฑ์
ดงัน้ี 

แกนแนวตั้ง คือ Comfortable เน่ืองจากความสะดวกสบายเป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ี
ลูกคา้ให้ความส าคญั เม่ือตอ้งการมาท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อนอย่างเต็มท่ี ดังนั้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีครบครันจึงเป็นเกณฑส์ าคญัในการตดัสินใจเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว 

แกนแนวนอน คือ Experience (Activity) เน่ืองจากเนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตยมี์กิจกรรม
ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการคน้หาประสบการณ์ใหม่จากการได้
ท่องเท่ียว และ ไดท้ ากิจกรรมร่วมกนักบัคู่รัก หรือ ครอบครัว 

 

 

4.6. กลยุทธ์ทำงกำรตลำด (Marketing Strategy) 

4.6.1. แนวคิดส่วนผสมทำงกำรตลำด (7 P) 

จากการวิจยัขอ้มูลวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ และ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
และ ภายใน จึงสามารถวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโดยพิจารณาจาก 
7 ปัจจยั ประกอบดว้ย 

4.6.1.1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์และ การใหบ้ริการ 

กลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์และ การให้บริการเป็นกลยุทธืส าคญัต่อการสร้าง
ความนิยม และ ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.6.1.1.1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

  ท่ีพกั 

 จากขอ้มูลการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้สามารถสรุปการออกแบบ
รูปแบบท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว โดยมี 2 รูปแบบ คือ 

 1. ห้องรูปแบบท่ี 1 บา้นพกัเด่ียวมีห้องนอน 1 ห้องและ ห้องน ้ า 1 ห้อง มี
จ านวน 5 หลงั เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเป็นคู่ หรือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวรวมกนั 2 – 3 คน 

 2. ห้องรูปแบบทท่ี 2 บ้านพกัเด่ียวมีห้องนอน 2 ห้อง และ มีห้องน ้ า 1 

หอ้งมีจ านวน 2 หลงั เหมาะกบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบัครอบครัว หรือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวรวมกนั 
4 – 6 คน 

 การออกแบบตามรูปแบบดังกล่าว มาจากผลการสรุปข้อมูลวิเคราะห์
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเท่ียวกบัคู่รัก หรือ ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ตอ้งการความเป็น
ส่วนตวั และ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน รวมถึงการไดรั้บการพกัผ่อนอย่างสงบ ท่ามกลาง
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ธรรมชาติ ดงันั้นเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยจึ์งออกแบบให้ห้องพกัทุกห้องหันหนา้มายงัสวนเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดผ้อ่นคลายกบัธรรมชาติ 

 

  4.6.1.1.2. ดา้นการบริการ 

  ดา้นการบริการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  
  1. การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 จากขอ้มูลการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้สามารถสรุปความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีให้ความสนใจเก่ียวกบัอาหารทอ้งถ่ิน และ อาหารท่ีมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงอาหารท่ีเนเจอร์ทู
แฮนดจ์ดัใหเ้ป็นอาหารพื้นบา้นจะมีเตรียมไวส้ าหรับม้ือเยน็ และ ม้ือเชา้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - รูปแบบอาหารท่ีจัดเตรียมในม้ือเย็นในวนัท่ีลูกค้าเข้ามาพักจะเป็น
อาหารพื้นบา้นร่วมกบัขา้วสวย ซ่ึงเนน้อาหารท่ีนิยมในทอ้งถ่ิน เช่น ปลาแรดทอด ปลา
เน้ืออ่อนทอด น ้าพริก และ ผกัผลไมส้ด เป็นตน้  
 - รูปแบบอาหารท่ีท่ีจัดเตรียมในม้ือเช้าจัดเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าท่ีเสิร์ฟ
ขนมท้องถ่ินท่ีนิยม เช่น ขนมปังไส้สังขยา และ ขนมกงโบราณ เป็นต้น โดยให้
รับประทานร่วมกบักาแฟ และ อาหารเช้าแบบอ่ืนๆ เช่น ขา้วตม้ ขนมปังป้ิง แยมจาก
ผลไมต้ามฤดูกาล เป็นตน้ ซ่ึงขนมทอ้งถ่ินจะท าการสั่งซ้ือจากร้านคา้ในทอ้งถ่ินเพื่อ
สนบัสนุนสินคา้ในชุมชน 

 - อาหารท่ีมีจดัเตรียมให้ในห้องพกั เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยจ์ดัเตรียม 
ขา้วเกรียบกุง้ และ ขา้วเกรียบปลา ซ่ึงเป็นขนมให้แขกรับประทานไดฟ้รี ซ่ึงจดัเตรียม
ไวท่ี้หอ้งพกัเพื่อใหลู้กคา้ไดรู้้จกัขนมทานเล่นท่ีนิยมในจงัหวดัอุทยัธานี 

 

  2. การบริการกิจกรรมภายในฟาร์ม 

 จากขอ้มูลการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้สามารถสรุปความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อคน้หาประสบการณ์ใหม่ โดยมีจุดเด่นเพื่อให้การเรียนรู้การท า
เกษตรกรรมขนาดเลก็เป็นเร่ืองง่ายท่ีลูกคา้สามารถน าความรู้กลบัไปปลูกผกัรับประทานเองท่ีบา้นได ้
และ การส่ือสารการท่องเท่ียวภายในอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีให้มีซ่ึงเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มส
เตย์มีโปรแกรมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกษตรกรรมท่ีสามารถให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วม มี
รายละเอียดดงัน้ี 
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ตำรำงท่ี 4.1 โปรแกรมกจิกรรมส ำหรับนักท่องเท่ียว 

เวลำ รำยละเอยีดกจิกรรม 

6:00น. – 8:00น.  เรียนรู้เก่ียวกบัการเร่ิมตน้ปลูกผกัสลดั 

- การเพาะเมลด็ โดยมีการสาธิต และ ลงมือเพาะเมลด็ดว้ยตนเอง 

- ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการดูแล เช่น การให้น ้ า, การให้ปุ๋ ย, การเปล่ียน
กระถาง และ โรคของผกั เป็นตน้ 

หลงัจากท าการเพาะเมล็ดแลว้ ทางเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์รูปแบบ
การน าส่งสินคา้ 2 รูปแบบ คือ 

1. ลูกคา้สามารถน าแปลงเพาะเมล็ดกลา้ท่ีตนเองปลูกกลบัไปเพาะปลูก
ต่อท่ีบา้นได ้พร้อมชุดปลูกผกัสลดั 1 ชุด 

2. ลูกคา้ฝากให้เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยป์ลูกต่อ และ ติดตามผลทาง 
facebook page หรือ ส่ือออนไลน์ได้ เม่ือผกัสลดัโตเต็มท่ี ทางเนเจอร์ทู
แฮนด์ฟาร์มสเตย์น าส่งให้ลูกค้า หรือ ลูกค้าสามารถฝากน าส่งเป็น
ของขวญัต่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนๆได ้

เรียนรู้เก่ียวกบัการปลูกตน้กลา้ 

- การเตรียมดิน และ ปุ๋ ยส าหรับการปลูกผกัสลดั 

- การน าตน้กลา้ลงดิน 

8:00น. – 9:00น. เรียนรู้เก่ียวกบัการเก็บเก่ียว 

- การเก็บผกั 

- การลา้งผกั 

กิจกรรมอ่ืนๆภายในฟาร์ม 

- การเก็บไข่ไก่ 

- การใหอ้าหารปลา 

9:00น. – 10:00น. รับประทานอาหารเชา้ (เวลาเปิดบุฟเฟ่อาหารเชา้เร่ิม 8:00น. – 10:00น.) 
10:00น. – 12:00น. กิจกรรมพิเศษ จะจดัขึ้นเม่ือมีวตัถุดิบพิเศษ 

เนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตยจ์ดัท า workshop เพื่อช่วยเหลือสินคา้ในทอ้งถ่ิน 
ยกตวัอย่าง การรับซ้ือขา้วโพดสดของเกษตรกรท่ีประสบปัญหาการตลาด 
ซ่ึงสามารถติดตามข่าวสารได้จากข่าวประชาสัมพนัธ์ของกรมส่งเสริม
การเกษตรของจงัหวดัอุทยัธานี ท่ีมา: http://www.uthaithani.doae.go.th/  
โดยเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์จะน ามาจัดกิจกรรมท าอาหาร หรือ ท า

http://www.uthaithani.doae.go.th/
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เวลำ รำยละเอยีดกจิกรรม 

สินคา้ hand made เพื่อช่วยระบายสินคา้ของเกษตรกร เช่น น ้านมขา้วโพด 
เป็นตน้ 

กรณีไม่มีวตัถุดิบพิเศษ ลูกคา้สามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยัท่ีห้องรับรอง
เพื่อเตรียมท่องเท่ียวภายในอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีต่อไป 

  

 กิจกรรมภายในเนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตยอ่ื์นๆท่ีมีใหบ้ริการไดแ้ก่ 

  1. กิจกรรมโอกาสพิเศษ กรณีท่ีลูกคา้เลือกใช้บริการอาหารชุดพิเศษ เน
เจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์จดัสถานท่ีรับประทานอาหารม้ือเยน็ในสวน และ ให้บริการกิจกรรมอ่ืนๆ 
เช่น การขอแต่งงาน, การฉายภาพยนตร์กางแปลง, การป้ิงย่างบาบิคิว เป็นตน้ ขึ้นกบัช่วงเทศกาล 
หรือ กิจกรรมตามความตอ้งการของลูกคา้ร้องขอเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บช่วงเวลาพิเศษ กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม จะมีการตกลงค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน 

  2. กิจกรรมทวัร์ในพื้นท่ีอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ซ่ึงสามารถจดัการ
ได้ในรูปแบบกิจกรรม Ban Rai One day Trip ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวภายในอ าเภบ้านไร่ จังหวดั
อุทยัธานีมีหลากหลายรูปแบบขึ้นกบัความตอ้งการท่องเท่ียวท่ีลูกคา้สนใจ ซ่ึงทางเนเจอร์ทูแฮนด์
ฟาร์มเตยจ์ะน าเสนอรูปแบบตามความต้องการของลูกคา้ และ ติดต่อโครงการยุวมคัคุเทศก์ของ
อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานีเพื่อน าเท่ียวส าหรับลูกคา้ท่ีให้ความสนใจความเป็นมาของสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงเป็นช่องทางการกระจายรายไดสู่้ชุมชน 

 

รูปภำพ 4.2 พื้นท่ีและต ำแหน่งสถำนที่ท่องเท่ียวในอ ำเภอบ้ำนไร่ จังหวัดอุทัยธำนี ท่ีมำ: 
https://goo.gl/maps  

https://goo.gl/maps
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4.6.2. กลยุทธ์ด้ำนรำคำ (Price) 

การตั้งราคาห้องพกั พิจารณาจากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมายมีความ
ยนิดีจ่ายค่าท่ีพกัในราคา 1,000 - 2,001 บาทต่อคน โดยรูปแบบท่ีพกัท่ีนกัท่องเท่ียวพิจารณามีรูปแบบ
โรงแรม และ รีสอร์ทเป็นหลกั ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงตั้งราคาห้องพกั และ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการท า
กิจกรรมจากพื้นฐานค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวตาม ค่าใชจ่้ายจากผลวิจยั โดยยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายจาก
การร่วมท ากิจกรรมของฟาร์มจึงตั้งอยูใ่นช่วงราคา 2,001 บาทต่อคน 

หากพิจารณาจากคู่แข่งในตลาดเดียวกันพบว่าราคาห้องพกัถูกแบ่งตามขนาด และ 
กิจกรรมท่ีมีในธุรกิจอยู่ท่ี 2,200 – 2,900 บาทต่อคืนส าหรับห้องพกัขนาด 2 – 3 คน ซ่ึงค่าใชจ่้ายรวม
ค่าอาหาร และ กิจกรรมภายในฟาร์ม ส่วนคู่แข่งในพื้นท่ีเดียวกนั พบวา่ ค่าท่ีพกัเร่ิมตน้ท่ี 600 บาทต่อ
คืน และราคารวมค่าอาหารเชา้เท่านั้น  

ดังนั้นเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์การวางกลยุทธ์ด้านราคาด้วยวิธีก าหนดราคาโดย
อ้างอิงจากต้นทุน (Cost-based pricing) ควบคู่กับการก าหนดราคาโดยอ้างอิงจากคู่แข่งขัน 
(Competitor-based pricing) เพื่อให้ราคาอยู่ในระดบัเดียวกนักับคู่แข่งท าให้มีความสามารถในการ
แข่งขนัในตลาดได ้โดยก าหนดราคาดงัน้ี 

ตำรำงท่ี 4.2 รำคำห้องพกัท่ีจัดแบ่งตำมช่วงวันหยุด 

ช่วงวันหยุด ห้องพกัแบบท่ี 1 ห้องพกัแบบท่ี 2 

วนัธรรมดา (จนัทร์ - ศุกร์) 2,000 3,500 

วนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย)์ 2,400 4,200 

 

ราคาห้องพกัทั้ง 2 รูปแบบรวมค่าอาหารเช้า กรณีการตั้งราคาท่ีพกัในช่วงเทศกาล ซ่ึง
ผกัสลดัสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นช่วง High season จึงพิจารณาจากช่วงวนัเทศกาล
ต่างๆ และ เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยพ์ิจารณาให้ราคาของช่วง High season ปรับเพิ่มขึ้น 10% และ 
ช่วง Low season ปรับราคาลดลง 20%  
ตำรำงท่ี 4.3 รำคำสินค้ำ และ บริกำรภำยในฟำร์มสเตย์ 

สินค้ำ และ บริกำร รำคำ 
ชุดอาหารเยน็ 

ชุดอาหารพิเศษ 

290 บาทต่อคน 

490 บาทต่อคน 

กจิกรรม 

กิจกรรมจ าลองเกษตรกรรม 

กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรกรรม 

 

700 บาทต่อตน 

300 บาทต่อคน 
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สินค้ำ และ บริกำร รำคำ 
ของฝำกภำยในฟำร์ม 

ชุดกระถางปลูกผกัอินทรีย ์

ผกัสลดั 

 

190 บาทต่อชุด 

70 บาทต่อกิโลกรัม 

 

ราคาสินคา้  และ บริการท่ีมีภายในฟาร์มสเตยอ์า้งอิงจากตน้ทุน (Cost-based pricing) 

เป็นหลกั  
ตำรำงท่ี 4.4 รำคำสินค้ำส ำหรับร้ำนคำเฟ่ต์ 

สินค้ำ และ บริกำร รำคำ 
อาหาร 60 – 100 บาทต่อรายการ 

เคร่ืองด่ืม 50 – 80 บาทต่อรายการ 

 

ราคาสินคา้  และ บริการท่ีมีภายในร้านคาเฟ่ต์อา้งอิงจากตน้ทุน (Cost-based pricing) 

เป็นหลกั 

 

4.6.3. กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร (Place)  
ช่องทางการส่ือสาร และ จดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยขอ้มูลการ

วิเคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว พบว่า ลูกคา้เลือกช่องทางการจองท่ีพกัผ่านช่องทางออนไลน์
เป็นหลกั โดยช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีเหมาะสมมี 4 ช่องทางไดแ้ก่ 

เว็บไซต์จองท่ีพกัออนไลน์ หรือ  Online travel agency (OTA) เป็นตัวกลางระหว่าง
ผูป้ระกอบการท่ีพกักบันกัท่องเท่ียว จากขอ้มูลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวหาขอ้มูลท่ี
พกัผ่านช่องทาง OTA เช่น Agoda, Booking, Traveloka เป็นตน้ ซ่ึงช่องทาง OTA ของบริษทัต่างๆมี
ให้เลือกใช้ผ่านแอฟพลิเคชัน่บนมือถือ และ เว็ปไซด์ ท าให้มีความสะดวกต่อการจองท่ีพกั รวมถึง
การคน้หาขอ้มูลต่างๆในการรีวิวสถานท่ีท่องเท่ียว และ การรีวิวราคา ดงันั้น ช่องทาง OTA จึงเป็น
ช่องทางหลกัในการเขา้ถึงลูกคา้ ท่ีมา: http://ethesisarchive.library.tu.ac.th-/thesis /2018/TU_2018_ 

600 2031026_9905_9900.pdf 

Facebook page ช่องทางออนไลน์ท่ีเขา้ถึงได้ทุกกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงการส่ือสารกับลูกคา้ท่ี
ไดรั้บความนิยม และ สามารถขยายช่องทางการตลาดให้เป็นท่ีรู้จกัไดห้ลายทาง ซ่ึงจากสถานการณ์
แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า ท าใหเ้กิดช่องทาง Market place ขึ้น โดยริเร่ิมจากการสร้างกลุ่มชุมชน 
(Community) อย่างเช่น CMMU marketplace, Mahidol marketplace ช่วยกนั เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บความ

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th-/thesis%20/2018/TU_2018_%20600%202031026_9905_9900.pdf
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th-/thesis%20/2018/TU_2018_%20600%202031026_9905_9900.pdf
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นิยมมากขึ้น และ ไม่มีค่าใชจ่้ายต่อการส่งต่อขอ้มูลจึงเป็นช่องทางท่ีน่าสนใจ ท่ีมา : https://www.seo 

.co.th/marketing-on-facebook.php 

Youtube channel ช่องทางออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากขึ้น ซ่ึงพบว่า Influencer มี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ และ บริการของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะการท่องเท่ียวท่ี youtuber ท่ีไดรั้บ
ความนิยมมกัใช้วิธี Vlog เพื่อน าเสนอ lifestyle ของตนเอง ซ่ึงมีผลต่อนกัท่องเท่ียวให้อยากติดตาม 
และ เกิดการบอกต่อ 

การออกบูธประชาสัมพนัธ์ผ่านโครงการท่องเท่ียวไทยท่ีมีการจดัการขึ้นโดยภาครัฐ 
เช่น โครงการท่องเท่ียวไทย และ โครงการเท่ียวไทยเท่ห์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกวา้ง รวมถึงการมี
ส่วนรวมกบัภาครัฐ เช่น โครงการก าลงัใจ และ โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เพื่อเพิ่มโอกาสการเขา้มา
ของนกัท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้น 

 

4.6.4. กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion)  
การส่ือสารให้เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั เน้นการสร้างการับรู้  (awareness) 

ผ่านส่ือออนไลน์ท่ีนิยมเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ไดท้ราบ และ เกิดแรงจูงใจในการไดเ้ขา้
มาทดลองใช้บริการท่ีพกั ซ่ึงจากผลการวิจยักลุ่มผูบ้ริโภค พบว่าแรงจูงใจของนักท่องเท่ี ยวมาจาก
ความตอ้งการคน้หาประสบการณ์ใหม่ และ ตอ้งการการพกัผ่อนอย่างเต็มท่ี ดงันั้น การส่ือสารถึง
กลุ่มเป้าหมายจะเนน้ดา้นการท ากิจกรรมภายในฟาร์ม และ การไดท้่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัอุทยัธานี
ผา่นช่องทางออนไลน์ 

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์การติดตามการประชาสัมพนัธ์สิทธิท่ีไดรั้บการสนับสนุน
จากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในประเทศ ยกตวัอย่าง โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั โดยรัฐบาล
สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีพกัแบบลกัษณะร่วมจ่าย (Co-pay) อยู่ท่ีร้อยละ 40 ท่ีมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3,000 

บาท เพื่อส่งเสริมใหค้นท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้น ซ่ึงมีผลสนบัสนุนต่อธุรกิจท่ีพกัโดยตรง 

เน่ืองจากธุรกิจฟาร์มสเตยเ์ป็นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและชุมชน การท าธุรกิจร่วมกนั
กบัธุรกิจในชุมชน (Partnership) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากขึ้น ซ่ึงจงัหวดั
อุทยัธานีมีแหล่งท่องเท่ียว และ ร้านอาหารท่ีน่าสนใจแก่นักท่องเท่ียว ดังนั้น การท าการส่งเสริม
การตลาดร่วมกนัท าใหเ้กิดการสร้างการรับรู้ และการกระจายรายไดสู่้ชุมชนมากขึ้น 

 

4.6.5. หลกัฐำนทำงกำยภำพ (Physical Evidence)  
รูปแบบการน าเสนอท่ีช้ีให้เห็นความเป็นเนเจอร์ทูแฮนด์ผ่านการออกแบบสถานท่ีใหมี้

ความร่มเยน็เพื่อใหลู้กคา้ไดส้ัมผสัธรรมชาติจึงตั้งหอ้งให้หนัหนา้เขา้สวนผกั และผลไมภ้ายในฟาร์ม 
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และมีล้อมกันด้วยต้นสนเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผูม้าพกั จากนั้นจึงท าการแบ่งพื้นท่ี
ระหวา่งร้านคาเฟ่ตก์บัท่ีพกัอาศยัออกจากกนั เพื่อกนัความวุน่วายจากผูเ้ขา้มาติดต่อคนอ่ืนๆ 

 

4.6.6. กระบวนกำร (Process)  

กระบวนการจดัการตามาตรฐานการให้บริการท่ีพกั เพื่อท าให้ธุรกิจด าเนินการได้เน
เจอร์ทูแฮนดจึ์งด าเนินการดงัน้ี 

4.6.6.1. ระบบจองหอ้งพกั 

จากขอ้มูลพบว่านักท่องเท่ียวนิยมจองห้องพกัผ่าน OTA และ ผ่านเว็ป
ไซด์เป็นหลกั เพื่อความสะดวกสบายต่อลูกคา้ เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยจึ์มีช่องทางจองท่ีพกัผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยลูกคา้สามารถจองท่ีพกัไดล้่วงหนา้ไม่เกิน 1 ปี และ สามารถยกเลิกไดก่้อนวนั
เขา้พกัอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย หากเกินเวลาท่ีก าหนดทางเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์
จะพิจารณาคืนเงิน 50% ของค่าท่ีพกัท่ีลูกคา้ไดเ้ลือกจองไว ้ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะท าใหส้ามารถ
วางแผนการเตรียมการบริหารท่ีพกั และ กิจกรรมไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการให้มีประสิทธิภาพได ้
รวมถึงการจองผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น inbox ใน facebook หรือ การโทรศพัท์เขา้มาเพื่อสอบถาม
ขอ้มูล ซ่ึงเนเจอรืทูแฮนดมี์ระบบการจดัการรูปแบบเดียวกนั ขึ้นกบั Promotion ท่ีเหมาะสม 

4.6.6.2. ระบบการประเมิน และ แสดงความคิดเห็น 

เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ เนเจอร์ทูแฮนด์จึงก าหนดใหมี้ช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นของลูกคา้หลงัใช้บริการ เพื่อปรับปรุงให้บริการมีประสิทธิมากขึ้น โดยลูกคา้
สามารถใหค้วามคิดเห็นผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น inbox ใน facebook, รีวิว ใน OTA   
 

4.6.7. บุคลำกร (People)  
พนกังาน หรือ เจา้บา้นของท่ีพกัฟาร์มสเตยเ์ป็นปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกั

ของลูกคา้ เน่ืองจากการให้บริการ, ให้ความรู้เก่ียวกับการท าเกษตรกรรม และ ให้ความรู้เก่ียวกับ
ความเป็นอยู่แบบชุมชนของอ าเภอบ้านไร่ ซ่ึงบุคลากรหลักของเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์เป็น
สมาชิกในครอบครัว และ อาจมีจ้าง Outsource ในบางช่วงเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการอย่าง
เตม็ท่ีกบัลูกคา้  
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บทที่ 5 

แผนกำรด ำเนินงำน 

 

 

5.1. กำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำน 

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์เป็นธุรกิจเร่ิมต้นใหม่ท่ีจัดตั้งภายในพื้นท่ีเดิมตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษท่ีมีความเป็นอยูแ่บบพอเพียง ดงันั้นดา้นท่ีตั้งของฟาร์มสเตยจึ์งปรับปรุงสถานท่ีส่วนของ
ท่ีพกัและฟาร์มเพื่อใชท้ าธุรกิจฟาร์มสเตย ์โดยมีท าเลท่ีตั้งอยู่ท่ี ต าบลบา้นบึง อ าเภอบา้นไร่ อุทยัธานี 

 และมีพื้นท่ีดา้นหนา้โครงการติดทางหลวงหมายเลข 3011 

 

 

5.2. แผนกำรด ำเนินกำร 

5.2.1. กำรบริหำรพื้นท่ี 

การบริหารพื้นท่ีท่ีดิน 4 ไร่ ตั้งอยู่ในอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี โดยแบ่งพื้นท่ี 4 

ส่วนหลกัไดแ้ก่ ท่ีพกั พื้นท่ีเกษตรกรรมส าหรับกิจกรรม ห้องอาหาร และ ร้านคาเฟ่ ซ่ึงจดัแบ่ง และ 
ก่อสร้างตามความแหมาะสมของท่ีดิน เนน้ใหลู้กคา้ไดรั้บวิวทศัน์ธรรมชาติภายในสวน  

 

รูปภำพ 5.1 พื้นท่ีฟำร์มสเตย์ 

 

 5.2.1.1. ท่ีพกั  
 ส่วนพื้นท่ีจดัท าท่ีพกัแบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
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 บา้นพกัเด่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวรวมกัน 4 – 6 คนจ านวน 2 หลงัตั้งท่ี
ส่วนกลางของท่ีดิน และ หันส่วนหน้าห้องมาท่ีสวนผกัเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผสักับธรรมชาติท่ีมี
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

 บา้นพกัเด่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวรวมกัน 2 – 3 คนจ านวน 5 หลงัตั้งท่ี
ส่วนบนของท่ีดิน และ หนัส่วนหนา้หอ้งมาท่ีสวน และ บ่อน ้าเพื่อใหลู้กคา้ไดส้ัมผสักบัธรรมชาติท่ีมี
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

 

 5.2.1.2. พื้นท่ีเกษตรกรรมส ำหรับกจิกรรม 

 พื้นท่ีจดัท าสวนผกัแบ่งเป็น 5 ส่วนไดแ้ก่ 

 1. โรงเรือนเพาะตน้กลา้ 

 การเตรียมพื้นท่ีจดัท าโรงเรือนน็อคดาวน์โครงสร้างเหล็กส าหรับปลูกผกั
แบบทรงหลงัคาโคง้ 2 ชั้น ซ่ึงสามารถปรับขนาดตามพื้นท่ี และ การติดตั้งไม่ซับซ้อน ซ่ึงโรงเรือน
รูปแบบดงักล่าวสามารถระบายอากาศไดดี้ และโครงสร้างเหลก็มีความคงทน โดยจดัวางใหโ้รงเรือน
ไดรั้บแสงอาทิตยเ์ตม็ท่ีตลอดวนั 

 

รูปภำพ 5.2 ตัวอย่ำงโรงเรือนแบบทรงหลังคำโค้ง 2 ช้ัน ท่ีมำ: 
http://www.boonchan.co.th/greenhouse/index.php/th/south-hm-th/108-g39-th 

 

 2. แปลงปลูกผกั 

 สวนผกัส าหรับน าตน้กลา้ลงดิน เน่ืองจากผกัสลดัชอบแดด อากาศเย็น 
และ ตอ้งการน ้าอยา่งสม ่าเสมอ จึงตั้งสวนผกัตรงส่วนกลางของพื้นท่ี เปิดใหส้วนแปลงเปิดรับอากาศ
อยา่งเตม็ท่ี ส่วนของดินจดัเตรียมดว้ยส่วนประกอบท่ีท ามาจากวตัถุดิบธรรมชาติ เช่น ขยุมะพร้าว ปุ๋ ย
มูลไก่ หรือ มูลววั และ แกลบ เป็นตน้ โดยน ามาผสมตามสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมน ามาลง
แปลงปลูกผกั ส่วนของเมล็ดพนัธุ์ผกัท่ีใชเ้บ้ืองตน้อาจจะพิจารณาจากหน่วยงานรัฐท่ีเพาะเมลด็พนัธุ์
ผกัออแกนิคท่ีมีอยู ่เช่น มหาวิทยาลยั หน่วยงานภาครัฐ และตลาดชุมชน 

http://www.boonchan.co.th/greenhouse/index.php/th/south-hm-th/108-g39-th
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 3. เลา้ไก่ 

 เลา้ไก่ออกแบบการเล้ียงไก่แบบปล่อยเพื่อให้ไก่สามารถออกมาภายนอก
เลา้ไก่ได ้และ สามารถแสดงพฤติกรรมไดต้ามธรรมชาติโดยมีขอ้ก าหนดการเล้ียงไก่แบบปล่อยตอ้ง
มีพื้นท่ีภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อตวั และ มีพืชปกคลุมดินโดยรอบ ซ่ึงนอกจาก
พื้นท่ีโรงเรือนท่ีออกแบบให้มีความปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทดี เนเจอร์ทูแฮนด์มีการสร้างอุโมงคม์ุง
ลวดต่อออกไปดา้นนอกโรงเรือนเล้ียงไก่ โดยสร้างลอ้มรอบฟาร์มเพื่อให้ไก่สามารถเดินออกไปได้
ในวงท่ีกวา้งมากขึ้น และ ท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเยีย่มชมไก่ไดใ้นทุกๆจุดรอบๆฟาร์ม ท่ีมา: การ
เล้ียงไก่ไข่อินทรียแ์บบปล่อย ศูนยป์ศุสัตวอิ์นทรีย ์กรมปศุสัตว ์

 

 4. บ่อปลา 

 การขุดพื้นท่ีบ่อมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อกกัเก็บน ้ าในการท าเกษตรกรรม 
จึงไดเ้ล้ียงปลาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่พื้นท่ีเก็บน ้ า ซ่ึงเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถพกัผ่อน
หยอ่นใจ และ ท ากิจกรรมใหอ้าหารปลาได ้

 

 5.ลานกิจกรรม 

 พื้นท่ีส่วนกลางส าหรับจดักิจกรรมแปรรูปอาหาร หรือ ผลิตภณัฑ์จาก
สินคา้ทางการเกษตร 

 

 5.2.1.3. ห้องอำหำร 

 พื้นท่ีจดัเตรียมอาหารจดั 2 ช่วงเวลาไดแ้ก่ อาหารเชา้ และ อาหารเยน็ 

 

 5.2.1.4. ร้ำนคำเฟ่ต์ 

 ร้านคาเฟ่ตจ์ดัตั้งอยู่บริเวณดา้นหนา้ฟาร์มสเตยติ์ดถนนภายนอก เนน้การ
ออกแบบสวยงามเพื่อสร้างควาสนใจให้กบับุคคลภายนอกให้ตอ้งการเขา้มาทดลองใชบ้ริการ โดยมี
บริการเคร่ืองด่ืม เบเกอร่ี และ ของฝากผลผลิตภายในฟาร์มเป็นหลกั รวมถึงการท าลานจอดรถ
ดา้นขา้งจ านวนอยา่งนอ้ย 20 คนั 

 

5.2.2. กำรออกแบบกำรให้บริกำร 

1. การให้บริการห้องพกัแบ่งตามขนาดของบา้นพกัขึ้นกับจ านวนผูเ้ขา้พกั และ เปิด
ใหบ้ริการทุกวนั 
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2. การให้บริการกิจกรรมโดยเปิดให้บริการทุกวันตามระยะเวลาท่ีก าหนด กรณี
กิจกรรมท่ีจดัพิเศษ จะแจง้ผูเ้ขา้พกัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ 

 

5.2.3. กำรสรรหำวัตถุดิบ และ ผลติภัณฑ์น ำมำใช้ 

ติดต่อซัพพลายเออร์ในพื้นท่ีเป็นหลกั ซ่ึงวตัถุดิบท่ีมีความจ าเป็นต่อการให้บริการดา้น
ท่ีพกั และ การท าเกษตรกรรม รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 

 

5.2.4. กำรสรรหำบุคลำกร 

ติดต่อจดัหาพนักงานประจ าท่ีมีความรู้ และ ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น แม่ครัว, 
เกษตรกร ซ่ึงไดรั้บการเรียนรู้ และ อบรมดา้นการใหบ้ริการในส่วนงานต่างๆ และ มีการจา้งพนกังาน
จากภายนอก เพื่อรับท างานในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว เช่น นักศึกษาฝึกงาน นักเรียนท่ีตอ้งการหา
รายไดเ้สริม เป็นตน้ 

 

5.2.5. กำรท ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และ ออฟไลน์ 

การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ และการศึกษาการตลาดผา่น Influencer 

ท่ีนิยมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจสอดคลอ้งกับรูปแบบของเนเจอร์ทู
แฮนด์ฟาร์มสเตย์ รวมถึงติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานรัฐเพื่อประชาสัมพนัธ์ผ่าน
โครงการท่องเท่ียวไทย 

 

 

5.3. แผนงำนด้ำนผลติภัณฑ์ 

 เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์การวางแผนการเพาะปลูกผกัสลดัเป็นหลกั ส่วนพืชผกั
สวนครัว และ ผลไมท่ี้มีแต่เดิมใหค้งไว ้ซ่ึงมีรายการดงัน้ี 

 1. ผกัสลดั 4 ชนิดไดแ้ก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค บตัเตอร์เฮด และ คอส 

 2. ผกัสวนครัว ไดแ้ก่ พริก กะเพรา โหระพา และมะนาวสวน 

 3. ผลไม ้ไดแ้ก่ มะละกอ กลว้ย และ มะยงชิด 

 และมีการวางแผนจัดเตรียมบริการและกิจกรรมต่างๆ ส าหรับลูกค้า โดยเน้นการ
เพาะปลูกผกัสลดัเท่านั้น 
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5.4. แผนงำนด้ำนบัญชี และ กำรเงิน 

 การด าเนินการดา้นบญัชี และ การเงิน มีการด าเนินการดว้ยตนเอง และ มีการใหบ้ริษทั
บญัชีจากภายนอกเขา้มาเพื่อสรุปงบการเงินประจ าปี 

 

 

5.5. บริกำรหลงักำรขำย 

 เนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตยมี์การเก็บขอ้มูลหลงัการขาย โดยการรับฟังความคิดเห็นผ่าน
ช่องทาง facebook Page เพื่อน าความคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น Group Line และ Inbox facebook เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองให้
ลูกคา้เก่ากลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง และเกิดการบอกต่อ  

ตำรำงท่ี 5.1  แผนกำรด ำเนินงำนในปีท่ี 1 (มกรำคม – ธันวำคม 2563) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมการด าเนินงาน                     

ออกแบบสถานท่ี           

 

         

ทดสอบการใหบ้ริการ           

 

         

เตรียมท่ีดิน และ ด าเนินการก่อสร้าง           

 

         

ติดต่อซพัพลายเออร์ดา้นเพื่อด าเนินการส่วนอ่ืนๆ             

สรรหาบุคลากร             

เปิดใหบ้ริการเบ้ืองตน้             

ปรับปรุงแกไ้ขการใหบ้ริการเบ้ืองตน้             

เปิดใหบ้ริการเตม็รูปแบบ             

กิจกรรมการตลาด             

สร้างการรับรู้ผา่นส่ือออนไลน์ เช่น Facebook page 

และออฟไลน์ เช่น การออกงานโครงการท่องเท่ียว 
      

 
  

   

ประชาสัมพนัธ์ผา่น Influencer             

ประชาสัมพนัธ์ในเพจกิจกรรมท่องเท่ียว             
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บทที่ 6 

กำรบริหำร และ จัดกำรองค์กร 

 

 

6.1. ข้อมูลบริษัท 

บริษทั เนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตย ์จ ากดั ทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท 

 ตั้งอยูท่ี่ ต าบลบา้นบึง อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 61400 

 

 

6.2. รำยละเอยีดผู้ถือหุ้น และ ผู้บริหำร 

นางสาวฉนัทรัตน์ ลกัษณานนัท ์

นายเรวตั เตชะธวชั 

ตำรำงท่ี 6.1 รำยช่ือ และ รำยละเอยีดของผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
สัดส่วนการถือหุน้ เงินลงทุน 

(บาท) 
นางสาวฉนัทรัตน์ ลกัษณานนัท ์ 420,000 ร้อยละ 70 4,200,000 

นายเรวตั เตชะธวชั 180,000 ร้อยละ 30 1,800,000 

 

 

6.3. โครงสร้ำงองค์กร 

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์เ ป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้ น เพื่อมี
วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกิจท่ีเขา้ลกัษณะกิจการโรงแรม โดยมีโครงสร้างขององคก์รเป็นแบบ Flat 

organization เน่ืองจากในช่วงเร่ิมตน้ธุรกิจ จ านวนคนในองคก์รไม่มาก มีโครงสร้างไม่ซับซอ้น เพื่อ
ลดขั้นตอนล าดบัขั้นตอนการส่ือสารขอ้มูลให้มีความรวดเร็ว จึงไดจ้ดัแบ่งแผนกตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ (Functional Department) เม่ือเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผูบ้ริหารในแต่ละหนา้ท่ีก็จะสามารถ
ท าการประสานงานให้ทุกอย่างเป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั  โดยมีแผนผงัโครงสร้างองค์กรดังภาพท่ี 
6.1 
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รูปภำพ 6.1 แผนผังโครงสร้ำงองค์กร 

 

 

6.4. หน้ำที่รับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่ง 

6.4.1. ผู้บริหำร 

ผูบ้ริหารองค์กรมีหน้าท่ีวางแผนกลยุทธ์, วางเป้าหมาย และ ดูภาพรวมทั้งหมดของ
องคก์รใหด้ าเนินไปได ้รวมถึงบริหารงานดา้นบุคคล และ การปฏิบติังานของพนกังานในแต่ละส่วน
ไดแ้ก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายปฏิบติัการ และ ฝ่ายบญัชี  
 

6.4.2. ฝ่ำยกำรตลำด และ กำรขำย 

พนกังานมีหนา้ท่ีดูแลดา้นการตลาด การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กบัลูกคา้
ทราบถึงรูปแบบการบริการ ราคา และ ดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการท่ีพกั และ กิจกรรม 

 

6.4.3. ฝ่ำยปฏิบัติกำร  
ดูแล และ ควบคุมการท างานท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์รแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

6.4.3.1. ดา้นฟาร์ม และ การเกษตร 

พนกังานดา้นการจดัการเกษตรกรรมมีหนา้ท่ีดูแลโรงเรือนเพาะตน้กลา้, 
แปลงผกั, เล้าไก่ และ บ่อเล้ียงปลา รวมถึงการจัดการด้านวตัถุดิบ และ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท า
กิจกรรม ซ่ึงสามารถประเมินความเป็นไปไดใ้นการเติบโตของผกัให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการท า
กิจกรรม 

 

ผู้บริหำร

ฝ่ำยกำรตลำด
และกำรขำย ฝ่ำยปฏิบัติกำร

ด้ำนฟำร์มและกำรเกษตร ด้ำนกำรจัดกำรทีพ่กั ด้ำนกำรจัดกำรอำหำร

ฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน
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6.4.3.2. ดา้นการจดัการท่ีพกั และ ครัว 

พนกังานดา้นการจดัการท่ีพกัมีหนา้ท่ีดูแลความสะอาด และ งานบริการ
ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัห้องพกั เช่น ห้องนอน, ห้องน ้ า, ห้องส่วนกลาง และ บริเวณโดยรอบห้องพกัให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงครัว เน่ืองจากเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยมี์บริการอาหารเช้า และ เยน็
เท่านั้นจึงท าใหก้ารจดัเตรียมอาหารมีช่วงเวลาท่ีชดัเจน 

 

6.4.4. ฝ่ำยบัญชี และ กำรเงิน 

พนกังานมีหนา้ท่ีดูแล และ รับผิดชอบดา้นการเงิน และ บญัชีของบริษทั 
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บทที่  

แผนการเงิน 

 

 

7.1. ประมำณกำรเงินลงทุนโครงกำร 

เงินลงทุนเร่ิมตน้ธุรกิจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ เงินหมุนเวียนตามจ านวนท่ี
กล่าวไวใ้นบทท่ี 5 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายรวมปีท่ี 1 – 5 ดงัตารางท่ี 7.1 

ตำรำงท่ี 7.1  ค่ำใช้จ่ำยในปีท่ี 1 – 5  

รายการ รวม 
แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 

เงินลงทุน เงินกู ้
การก่อสร้าง 5,250,000.00 5,250,000.00 -  

อุปกรณ์ส านกังาน 200,000.00 200,000.00 -  

เงินทุนหมุนเวียน 550,000.00 550,000.00 -  

 รวม 6,000,000.00 6,000,000.00 -  

 

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตย์มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการก่อสร้างอาคารท่ีพัก และ 
ปรับปรุงพื้นท่ี รวมถึงค่าด าเนินงานระบบไฟฟ้า, ระบบน ้ า และ อุปกรณ์ด้านการเกษตร ซ่ึงมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 5,250,000 บาท ต่อมาส่วนของอุปกรณ์ส านักงานได้แก่ โน๊ตบุค, ปร้ินเตอร์ และ 
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 200,000 บาท  และ เงินทุนหมุนเวียนอยู่ท่ี 550,000 บาท รวม
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดอยูท่ี่ 6,000,000 บาท ซ่ึงเป็นเงินลงทุนส่วนของเจา้ของทั้งหมด 

 

 

7.2. กำรประมำณกำรรำยได้ 

การประเมินรายไดม้าจากการเขา้ใชบ้ริการท่ีพกั, จ าหน่ายสินคา้ และ กิจกรรมภายใน
ฟาร์ม โดยรายงานขอ้มูลสถิติอตัราการเขา้พกัในจงัหวดัอุทยัธานีเบ้ืองตน้ปี 2562 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อย
ละ 47.5 ต่อปี ซ่ึงมีอตัราการเปล่ียนแปลงขึ้นกบัฤดูกาลท่องเท่ียว เน่ืองจากเนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตย์
เป็นธุรกิจใหม่ จึงประมาณการอตัราการเขา้พกัมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี ร้อยละ 23.6 ต่อปี ดงันั้นจึงประมาณ
การใชบ้ริการต่อปีดงัน้ี 
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ตำรำงท่ี 7.2 แสดงกำรประมำณกำรรำยได้ 

     (หน่วย: บาท) 
  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ท่ีพกั           

 - หอ้งพกัขนาด 2-3 คน 865,098 925,655 1,045,990 1,202,889 1,443,467 

 - หอ้งพกัขนาด 4-5 คน 605,569 647,959 732,193 842,022 1,010,427 

กิจกรรมภายในฟาร์ม      

 - กิจกรรมจ าลองเกษตรกรรม 1,363,867 1,459,337 1,649,051 1,896,409 2,275,690 

 - กิจกรรมแปรรูปผลผลิต
ภายในฟาร์ม 

584,514 625,430 706,736 812,747 975,296 

 - กิจกรรมแปรรูปสินคา้
เกษตร 

96,179 102,912 116,290 133,734 160,480 

 - กิจกรรมโอกาสพิเศษ 381,883 408,614 461,734 530,994 637,193 

 - กิจกรรมน าเท่ียว 54,555 58,373 65,962 75,856 91,028 

ร้านคาเฟ่ และ ของฝาก      

 - อาหาร และ เคร่ืองด่ืม 233,806 250,172 282,694 325,099 390,118 

 - ของฝาก      

   - ชุดกระถางปลูกผกัอินทรีย ์ 740,385 792,212 895,199 1,029,479 1,235,375 

   - ผกัสลดั 272,773 291,867 329,810 379,282 455,138 

รวม 5,198,628 5,562,532 6,285,661 7,228,510 8,674,212 

 

การประมาณการรายไดร้วมปีท่ี 1 – 5 จากท่ีพกั, กิจกรรมภายในฟาร์ม และ สินคา้ของ
ฝาก แบ่งไดด้งัน้ี 

ส่วนของท่ีพกั แบ่งเป็น 2 ราคา คือ ห้องพกัขนาด 2-3 คน มีราคา 2,000 บาท และ 
หอ้งพกัขนาด 4-5 คน มีราคา 3,500 บาท และ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่วง high season อยูท่ี่ 20%  

ส่วนของกิจกรรมภายในฟาร์มมี 5 รูปแบบไดแ้ก่ 

- กิจกรรมจ าลองเกษตรกรรมมีการจดักิจกรรมทุกวนัส าหรับผูเ้ขา้พกัทุกคน มีราคา
เฉล่ียอยูท่ี่ 700 บาทต่อคน 
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- กิจกรรมแปรรูปผลผลิตภายในฟาร์มมีการจดักิจกรรมทุกวนัส าหรับผูเ้ขา้พกัทุกคน มี
ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 300 บาทต่อคน 

- กิจกรรมแปรรูปสินคา้เกษตรมีการจดักิจกรรมเดือนละคร้ัง เป็นเวลา 5 วนัส าหรับผู ้
เขา้พกัทุกคน มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 300 บาทต่อคน 

- กิจกรรมโอกาสพิเศษมีการจดักิจกรรมทุกวนัมีจ านวนจ ากดั 5 คู่ต่อวนั มีราคาเฉล่ียอยู่
ท่ี 490 บาทต่อคน 

- กิจกรรมน าเท่ียวมีการจดักิจกรรมทุกวนัมีจ านวนตามห้องพกั มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 100 

บาทต่อหอ้งพกั 

ส่วนของร้านคาเฟ่ และ ของฝาก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

- อาหาร และ เคร่ืองด่ืม มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 60 บาทต่อรายการ 

- ของฝากมี 2 รายการ คือ ชุดกระถางปลูกผกัอินทรีย์มีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 190 บาทต่อ
รายการ และ ผกัสลดั มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 70 บาทต่อรายการ 

 

 

7.3. กำรเปรียบเทียบจ ำนวนสินค้ำขำย กบั ก ำลงักำรผลติสูงสุด 

ตำรำงท่ี 7.3 แสดงควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรสูงสุดต่อปี 

รำยกำร จ านวน จ านวนต่อปี หน่วย 

ท่ีพกั       

 - หอ้งพกัขนาด 2-3 คน 5 1825 ห้อง 

 - หอ้งพกัขนาด 4-5 คน 2 730 ห้อง 

กิจกรรมภายในฟาร์ม       

 - กิจกรรมจ าลองเกษตรกรรม 25 9125 คน 

 - กิจกรรมแปรรูปผลผลิตภายใน
ฟาร์ม 

25 9125 คน 

 - กิจกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร 25 1500 คน 

 - กิจกรรมโอกาสพิเศษ 10 3650 คน 

 - กิจกรรมน าเท่ียว 7 2555 ห้อง 

ร้านคาเฟ่ และ ของฝาก       

 - อาหาร และ เคร่ืองด่ืม 50 18250 คน 



56 

 

รำยกำร จ านวน จ านวนต่อปี หน่วย 

 - ของฝาก       

   - ชุดกระถางปลูกผกัอินทรีย ์ 50 18250 คน 

   - ผกัสลดั 50 18250 คน 

 

ตำรำงท่ี 7.4 แสดงปริมำณกำรให้บริกำร ตำมประมำณกำรกำรให้บริกำร 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ท่ีพกั           

 - หอ้งพกัขนาด 2-3 คน 390 417 471 542 650 

 - หอ้งพกัขนาด 4-5 คน 156 167 188 217 260 

กิจกรรมภายในฟาร์ม           

 - กิจกรรมจ าลองเกษตรกรรม 1,948 2,085 2,356 2,709 3,251 

 - กิจกรรมแปรรูปผลผลิตภายใน
ฟาร์ม 1,948 2,085 2,356 2,709 3,251 

 - กิจกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร 321 343 388 446 535 

 - กิจกรรมโอกาสพิเศษ 779 834 942 1,084 1,300 

 - กิจกรรมน าเท่ียว 546 584 660 759 910 

ร้านคาเฟ่ และ ของฝาก           

 - อาหาร และ เคร่ืองด่ืม 3,897 4,170 4,712 5,418 6,502 

 - ของฝาก           

   - ชุดกระถางปลูกผกัอินทรีย ์ 3,897 4,170 4,712 5,418 6,502 

   - ผกัสลดั 3,897 4,170 4,712 5,418 6,502 
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7.4. กำรประมำณกำรต้นทุน และ ค่ำใช้จ่ำย 

ส่วนของการประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีมีในการให้บริการส่วนต่างๆภายในฟาร์มสเตย์
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

7.4.1. ต้นทุนผันแปร 

ตำรำงท่ี 7.5 แสดงต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 

 รายการ ราคา หน่วย จ านวน หน่วย 
ตน้ทุนต่อ

ปี 
หน่วย 

ส่วนของท่ีพกั             

 - ค่าวสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปล้ือง 100 บาทต่อห้อง 546 หอ้งต่อปี 54,555 บาท 

 - ค่าขนม และ น ้าด่ืมสวสัดิการ 50 บาทต่อห้อง 546 หอ้งต่อปี 27,277 บาท 

 - ค่าซกัรีด 50 บาทต่อห้อง 546 หอ้งต่อปี 27,277 บาท 

 - ค่าวตัถุดิบอาหาร 50 บาทต่อคน 1,948 คนต่อปี 97,419 บาท 

ส่วนของกิจกรรมภายในฟาร์ม             

กิจกรรมจ าลองเกษตรกรรม             

 - ค่าเมลด็พนัธุ์ 0.04 บาทต่อเมลด็ 52,000 เมลด็ต่อปี 2,080 บาท 

 - ถาดเพาะกลา้ 20 บาทต่อถาด 260 ถาดต่อปี 5,200 บาท 

 - ค่าดิน (เพาะกลา้) 10 บาทต่อถุง 43 ถาดต่อปี 433 บาท 

 - ค่าดิน (แปลงเพาะปลูก)         10,000 บาท 

 - ค่าปุ๋ ย/สารก าจดัศตัรูพืช         1,450 บาท 

กิจกรรมแปรรูปผลผลิตภายใน
ฟาร์ม       

  
    

 - ค่าวตัถุดิบ 50 บาทต่อคน 1,948 คนต่อปี 97,419 บาท 

 - ค่าขนส่ง 20 บาทต่อคน 1,948 คนต่อปี 38,968 บาท 

กิจกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร             

 - ค่าวตัถุดิบ 50 บาทต่อคน 321 คนต่อปี 16,030 บาท 

 - ค่าขนส่ง 20 บาทต่อคน 321 คนต่อปี 6,412 บาท 

กิจกรรมน าเท่ียว             

 - ค่าไกดท์อ้งถ่ิน 100 บาทต่อวนั 546 หอ้งต่อปี 54,555 บาท 
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 รายการ ราคา หน่วย จ านวน หน่วย 
ตน้ทุนต่อ

ปี 
หน่วย 

ส่วนของร้านคาเฟ่ และ ของฝาก             

 - ค่าวตัถุดิบ 100 บาทต่อคน 1,948 คนต่อปี 194,838 บาท 

 - ค่าท าความสะอาด 50 บาทต่อคน 1,948 คนต่อปี 97,419 บาท 

 - ค่าขนส่ง 20 บาทต่อคน 1,948 คนต่อปี 38,968 บาท 

รวม 770,300 บาท 

 

ตำรำงท่ี 7.6 แสดงต้นทุนค่ำบริกำรผันแปรปีท่ี 1 – 5 

     (หน่วย: บาท) 
รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ท่ีพกั 967,250 1,034,958 1,169,502 1,344,927 1,613,913 

กิจกรรมภายในฟาร์ม           

 - กิจกรรมจ าลองเกษตรกรรม 287,974 308,133 348,190 400,418 480,502 

 - กิจกรรมแปรรูปผลผลิตภายในฟาร์ม 638,750 683,463 772,313 888,160 1,065,791 

 - กิจกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร 105,000 112,350 126,956 145,999 175,199 

 - กิจกรรมน าเท่ียว 255,500 273,385 308,925 355,264 426,317 

ร้านคาเฟ่ และ ของฝาก 1,551,250 1,659,838 1,875,616 2,156,959 2,588,351 

รวม 3,805,724 4,072,125 4,601,501 5,291,727 6,350,072 

 

7.4.2. ต้นทุนคงท่ี 

ส่วนของการลงทุนสร้าง และ ออกแบบท่ีพัก, ส่วนกลางพื้นท่ีท าเกษตรกรรม, 
หอ้งอาหาร และ ร้านคาเฟ่ รวมถึงการปรับปรุงพื้นท่ีท่ีดิน และ ทศันียภาพของท่ีพกัโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี  
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ตำรำงท่ี 7.7 กำรประมำณกำรเงินลงทุน 

     (หน่วย: บาท) 

 รายการ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน ราคา 

ส่วนก่อสร้างอาคารท่ีพกัและหนา้ร้าน       

ค่าปรับพื้นท่ี 150,000 1 150,000 

ค่าออกแบบ และ ตกแต่งพื้นท่ี 500,000 1 500,000 

ค่าก่อสร้างบา้นพกัขนาด 2-3 คน 200,000 5 1,000,000 

ค่าก่อสร้างบา้นพกัขนาด 4-5 คน 475,000 2 950,000 

ค่าก่อสร้างหอ้งครัว 80,000 1 80,000 

ค่าก่อสร้างร้านคาเฟ่ 800,000 1 800,000 

ค่าก่อสร้างลานกิจกรรม 15,000 1 15,000 

ระบบน ้า 500,000 1 500,000 

ระบบไฟ 400,000 1 400,000 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 800,000 1 800,000 

ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 200,000 1 200,000 

ค่าตกแต่งอาคาร 200,000 1 200,000 

เฟอร์นิเจอร์ 300,000 1 300,000 

รวม     5,895,000 

ส่วนของพื้นท่ีเกษตรกรรม และ กิจกรรม       

โรงเรือนเพาะกลา้ 145,000 1 145,000 

สระน ้า/บ่อน ้าบาดาล 30,000 1 30,000 

โรงเก็บวตัถุดิบ 30,000 1 30,000 

รวม     205,000 

รวมทั้งหมด 6,100,000 

 

ส่วนของการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ การตลาด โดยมีค่าใช้จ่าย
เงินเดือนพนกังาน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใชจ่้ายการตลาด และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มีดงัน้ี 
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ตำรำงท่ี 7.8 กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  
     (หน่วย: บาท) 

รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนบริษทั 6,200 - - - - 

เงินเดือนพนกังาน 155,000 162,750 170,888 179,432 188,403 

ค่าเช่าท่ิดิน 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

ค่าสาธารณูปโภค      

- ค่าไฟ 130,000 139,100 157,183 180,760 216,913 

- ค่าน ้า 10,400 11,128 12,575 14,461 17,353 

- ค่าอินเทอร์เน็ต 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

- ค่าโทรศพัท ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ค่าตรวจสอบ และ ท าบญัชี 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

รวม 562,600 573,978 601,645 635,653 683,669 

 

ตำรำงท่ี 7.9 กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกำรตลำด 

      (หน่วย: บำท) 
รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าโฆษณาใน Facebook 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 

ค่าจา้ง Influencers  100,000 -  -  -  -  

ค่าออกบูท 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ค่าส่งเสริมการขาย 296,763 317,536 358,816 412,638 495,166 

รวม 619,763 540,536 581,816 635,638 718,166 
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7.5. ประมำณกำรงบกำรเงิน 

 

7.5.1. กำรประมำณงบก ำไรขำดทุน 

ตำรำงท่ี 7.10 แสดงประมำณงบก ำไรขำดทุน 

      (หน่วย: บาท) 
  ส ำหรับงวดระยะเวลำหนึ่งปี 

  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รำยได้            

รายไดจ้ากท่ีพกั 1,470,667   1,573,614   1,778,184   2,044,911   2,453,894   

รายไดจ้ากกิจกรรม
ภายในฟาร์ม 2,480,997   2,654,667   2,999,774   3,449,740   4,139,688   

รายไดจ้ากร้านคาเฟ่ และ
ของฝาก 1,246,964   1,334,251   1,507,704   1,733,859   2,080,631   

รวมรำยได้    5,198,628     5,562,532     6,285,661     7,228,510        8,674,212  

ต้นทุนขำยและบริกำร           

ตน้ทุนขายและบริการ       876,648        938,013     1,059,955     1,218,948        1,462,738  

รวมต้นทุนขำยและ
บริกำร       876,648        938,013     1,059,955     1,218,948        1,462,738  

ก าไรขั้นตน้    4,321,980     4,624,519     5,225,706     6,009,562        7,211,474  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำร           

ค่าใชจ่้ายในการจด
ทะเบียนบริษทั           6,200                 -                   -                   -                       -    

ค่าเช่าท่ีดิน (ขนาด 4 ไร่)       240,000        240,000        240,000        240,000           240,000  

ค่าใชจ่้ายทางการตลาด       619,763        540,536        581,816        635,638           718,166  

ค่าสาธารณูปโภค       157,400        167,228        186,758        212,221           251,266  

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ           4,000            4,000            4,000            4,000               4,000  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย       442,750        442,750        442,750        442,750           442,750  
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  ส ำหรับงวดระยะเวลำหนึ่งปี 

  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าใชจ่้ายพนกังานบริหาร       155,000        162,750        170,888        179,432           188,403  

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำร    1,625,113     1,557,264     1,626,211     1,714,041        1,844,585  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหกั
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษี    2,696,867     3,067,255     3,599,495     4,295,521        5,366,890  

ดอกเบ้ียจ่าย                -                   -                   -                   -                       -    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       359,530        553,451        659,899        799,104        1,013,378  

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี    2,337,337     2,513,804     2,939,596     3,496,417        4,353,512  
            

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐำน (บำท)             3.90              4.19              4.90              5.83                 7.26  

      

 

7.5.2. กำรประมำณกำรงบดุล 

ตำรำงท่ี 7.11 แสดงกำรประมำณกำรงบดุล 

     (หน่วย: บาท) 
  ส ำหรับงวดระยะเวลำหนึ่งปี 

  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,726,734  6,878,027  10,368,449  14,448,943  19,462,732  

ลูกหน้ีการคา้               -                   -                   -                   -                   -    

สินคา้คงเหลือ                 -                   -                   -                   -                   -    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน               -                   -                   -                   -                   -    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,726,734  6,878,027  10,368,449  14,448,943  19,462,732  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 5,007,250  4,564,500  4,121,750  3,679,000  3,236,250  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               -                   -                   -                   -                   -    
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  ส ำหรับงวดระยะเวลำหนึ่งปี 

  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                 -                   -                   -                   -                   -    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,007,250  4,564,500 4,121,750 3,679,000 3,236,250 
            

รวมสินทรัพย์ 8,733,984  11,442,527  14,490,199  18,127,943  22,698,982  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หน้ีสินหมุนเวียน           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 

              -                   -                   -                   -                   -    

เจา้หน้ีการคา้ 37,117  37,936  39,563  41,685  44,939  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
    

359,530  

      

553,451  

      

659,899  

      

799,104  

   

1,013,378  

รายไดรั้บล่วงหนา้               -                   -                   -                   -                   -    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน               -                   -                   -                   -                   -    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 396,647 591,387 699,462 840,789 1,058,317 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

              -                   -                   -                   -                   -    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน               -                   -                   -                   -                   -    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน               -                   -                   -                   -                   -    

รวมหนีสิ้น 396,647  591,387  699,462  840,789  1,058,317  

ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทุนเรือนหุ้น            

    ทุนจดทะเบียน จ านวน 600,000 

หุน้ หุน้ละ 10 บาท 
6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้   6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  6,000,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้           

    ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั               -                   -                   -                   -                   -    

    ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,337,337  4,851,141  7,790,737  11,287,154  15,640,665  
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  ส ำหรับงวดระยะเวลำหนึ่งปี 

  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 8,337,337  10,851,141  13,790,737  17,287,154  21,640,665  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,337,337  10,851,141  13,790,737  17,287,154  21,640,665  
            

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,733,984  11,442,527  14,490,199  18,127,943  22,698,982  

 

 

7.6. กำรวิเครำะห์กำรลงทุน 

ตำรำงท่ี 7.12 แสดงผลกำรวิเครำะห์กำรลงทุนของบริษัท 

 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิกระแสเงินสด (NPV)    7,441,222  

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 51.1% 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)             1.86  

ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted payback period)             2.14  

 

สมมติฐานให้ค่า k(i) = 10% จากการประมาณการโครงการในเวลา 5 ปี โดยแผนธุรกิจ
ของธุรกิจมีมูลค่าโครงการปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ท่ี 7,441,222  บาท และ ให้อตัราผลตอบแทน 
(IRR) ท่ีร้อยละ 51.1 มีจุดคุม้ทุนในระยะเวลา 2.14 ปี 
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บทที่  

แผนงานในอนาคต 

 

 

8.1. แผนงำนในปีที่ 6 – 9  

เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยเ์ป็นท่ีรู้จกัในนกัท่องเท่ียวในประเทศ และ ต่างประเทศ จึงมี
แผนการปรับเพิ่มบริการรองรับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กร โดยรองรับลูกค้า 30 คนขึ้นไปเพื่อจัด
กิจกรรมร่วมกันภายในองค์กรในวนัธรรมดาให้สามารถมาร่วมท ากิจกรรมสันทนาการ หรือ 
กิจกรรมเพื่อแหล่งการเรียนรู้การเกษตรส าหรับนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทศันศึกษา โดยเนเจอร์ทู
แฮน์ฟาร์มสเตยจึ์งมีแผนขยายส่วนของพื้นท่ี และ ปรับปรุงท่ีพกั, แปลงเพาะปลูก, โรงเล้ียงไก่, และ 
ร้านคาเฟ่ รวมถึงการปรับปรุงพื้นท่ีใหมี้ทศันียภาพท่ีดี เพื่อรองรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอตัราเพิ่มขึ้น 

การเตรียมจดัท าเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยใ์ห้เป็นฟาร์มออแกนิคเต็มรูปแบบ ซ่ึงจะจดั
ขึ้นในส่วนของผกัสลดั, ผกัสวนครัว และ ผลไม ้รวมถึงไข่ไก่ให้เป็นสินคา้ออแกนิค โดยเตรียมขึ้น
ทะเบียนตราสินคา้ออแกนิคเพื่อสร้างการยอมรับ และ ความมัน่ใจต่อสินคา้ รวมถึงการน าเทคโนโลยี 
SMART FARM เข้ามาปรับปรุงการท างานภายในฟาร์มเพื่อลดต้นทุน และ การเพาะปลูกท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้เพิ่มผลผลิตไดม้ากขึ้น จึงมีแนวทางในการเพิ่มกลุ่มสินคา้ และ กิจกรรม
ภายในฟาร์มให้มีรูปแบบหลากหลาย ตอบรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความแปลก
ใหม่เสมอ  
 

 

8.2. แผนงำนตั้งแต่ปีที่ 10 

การเติบโตของเนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตยท่ี์เร่ิมอยูต่วั และ เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ผูจ้ดัท า
จึงตอ้งการพฒันาตลาดเพื่อขยายธุรกิจ โดยเฉพาะการขยายสาขาลงในพื้นท่ีแหล่งชุมชนเพื่อการ
พฒันาการท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน และ สร้างโอกาสให้แหล่งชุมชนไดมี้รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มา
เยี่ยมเยือนมากขึ้น และ นอกจากการขยายธุรกิจไปยงัตลาดใหม่ เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยต์อ้งการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตต้ราสินคา้เนเจอร์ทูแฮนดฟ์าร์มสเตย ์โดยเตรียมจดัจ าหน่ายผา่นช่องทาง
ออนไลน์ และ ปรับปรุงก าลงัการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถตอบรับผูบ้ริโภครายใหม่ และ 
ผูบ้ริโภคเดิมไดดี้ยิง่ขึ้น 
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บทที่  

ความเส่ียง และ แผนการรับมือ 

 

 

9.1. ควำมเส่ียงจำกปัจจยัภำยนอก 

9.1.1. ควำมเส่ียงจำกสภำพเศรษฐกจิ 

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจหดตวัอย่างมาก อตัราเงินเฟ้ออยู่
ในระดบัต ่าต่อเน่ือง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้มีการชะลอตวั ดงันั้นเนเจอร์ทูแฮนด์
ฟาร์มสเตยจึ์งมีการติดตามข่าวสารต่างๆจากภารัฐอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตอบรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐบาลท่ีมีผลสนบัสนุนต่อธุรกิจโดยตรง 

 

 

9.2. ควำมเส่ียงจำกอุตสำหกรรม 

9.2.1. ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำมำของผู้เล่นรำยใหม่ 

กรณีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาด อันเน่ืองจากธุรกิจท่ีพัก และ การท่องเท่ียวมี
แนวโนม้การเติบโตจากการสนบัสนุนของภาครัฐ และ แนวโนม้พฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนรุ่น
ใหม่ จึงมีคู่แข่งรายใหม่ให้ความสนใจเปิดให้บริการธุรกิจรูปแบบเดียวกนัในพื้นท่ีระแวกใกลเ้คียง 
ซ่ึงมีผลท าใหส่้วนแบ่งการตลาดลดลง ดงันั้นการควบคุมมาตรฐานสินคา้ และ การใหบ้ริการท่ีดี โดย
มีการตรวจสอบการให้บริการผ่านการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ และ การสร้างการรับรู้ทาง
ส่ือออนไลน์อยา่งสม ่าเสมอเพื่อสร้างการรับรู้มากขิ้น 

 

9.2.2. ควำมเส่ียงจำกควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
กรณีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ส่งผลต่อการเติบโตของกิจการลดลง 

เน่ืองจาก 

- แนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไปจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท าให้รูปแบบการ
ท่องเท่ียวเดิมมีความนิยมลดลง ดังนั้นเนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มสเตยจึ์งมีการติดตามขอ้มูลแนวโน้ม
ตลาดการท่องเท่ียว และ มีการเก็บขอ้มูลลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถคาดการณ์อตัราการเขา้
พกัในอนาคต และ มีการปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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- การแสดงความคิดเห็นในแง่ลบผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ต่างๆจากกลุ่มลูกคา้ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัช่องทางส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ และ บริการอย่างมาก เพราะ
ผูบ้ริโภคคิดว่าขอ้มูลดงักล่าวมาจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจริงจากผูใ้ห้ความคิดเห็นจึงไดมี้การแสดง
ความคิดเห็นต่อสินคา้ และ บริการในดา้นลบ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ดงันั้น เนเจอร์ทูแฮนด์ฟาร์มส
เตยจ์ะเปิดรับฟังความคิดเห็นในทุกกรณีมาวิเคราะห์การบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการตอบสนองต่อ
ลูกคา้ท่ีไม่พึงพอใจ โดยการนอ้มรับค าติชมพร้อมช้ีแจง้แนวทางการแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 
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ภำคผนวก ก 

กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจยัการตลาดเพื่อใหท้ราบกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน จึงจะสามารถพฒันาและ
ออกแบบรูปแบบธุรกิจและการใหบ้ริการไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ผูจ้ดัท าเลือกการวิจยั
เชิงปริมาณจากแบบสอบถาม (Questionnaires) ผา่น Google survey มาประมวล และ สรุปผลโดยวิธี
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ช่วยใหท้ราบถึงคุณลกัษณะต่างๆ ดว้ยการหาจ านวนร้อยละ, 
การแจกแจงความถี่ และ ค่าเฉล่ีย มาวิเคราะห์ผลการวิจยั ซ่ึงมีการคดักรองเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบมีกิจกรรมเพื่อเป็นตวัแทนกลุ่มเป้าหมาย และ หลงัจากผูต้อบ
แบบสอบถามตอบขอ้มูลทัว่ไปแลว้ แบบสอบถามจะคดัเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเลือกท่องเท่ียว
รูปแบบฟาร์มสเตยเ์ท่านั้นเพื่อท าการประเมินกลยทุธ์โดยแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็น 3 กลุ่ม
ดว้ยกนัคือ กลุ่มท่ีเคยเลือกท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย,์ กลุ่มท่ีไม่เคยเลือกเดินทางรูปแบบฟาร์สเตย์
แต่มีความสนใจการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์และ กลุ่มท่ีไม่เคย และ ไม่สนใจการท่องเท่ียว
รูปแบบฟาร์มสเตย ์รวมกนัอยา่งนอ้ย 200 คน 

 

ผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม จ านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีครบถ้วน
ทั้งหมด 210 ชุด จึงสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
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ส่วนท่ี  ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, 
อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, อาชีพในปัจจุบนั และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ดงัน้ี 

 

เพศ 

ตำรำงท่ี 1 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 94 44.8 

หญิง 116 55.2 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.2 และ เป็นเพศชายจ านวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 44.8 

 

อำยุ 

ตำรำงท่ี 2 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนอำยุ 
อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

21-30 ปี 60 28.6 

31-40 ปี 89 42.4 

41-50 ปี 16 7.6 

51-60 ปี 26 12.4 

61 ปีขึ้นไป 19 9.0 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปีมี
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ21-30 ปีมีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6, 

อายุ 51-60 ปี มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4, อายุ 61 ปีขึ้นไปมีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.0 และ อาย ุ41-50 ปีมีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
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สถำนภำพ 

ตำรำงท่ี 3 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนสถำนภำพ 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

โสด 125 59.5 

สมรส 82 39.1 

หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 3 1.4 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด มี
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาไดแ้ก่ มีสถานภาพ สมรส มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.1 และ มีสถานภาพ หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

 

ระดับกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 4 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 21 10 

ปริญญาตรี หรือ ก าลงัศึกษาอยู่ 97 46.2 

สูงกวา่ปริญญาตรี 92 43.8 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี หรือ ก าลงัศึกษาอยู ่มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาไดแ้ก่ ผูมี้การศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และ ผูมี้การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 10 
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อำชีพในปัจจุบัน 

ตำรำงท่ี 5 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนอำชีพในปัจจุบัน 

อำชีพในปัจจุบัน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ลูกจา้งของรัฐ 72 34.3 

พนกังานบริษทั / ลูกจา้งเอกชน 81 38.6 

ธุรกิจส่วนตวั 27 12.9 

เกษตรกร 1 0.5 

นกัเรียน / นกัศึกษา 3 1.4 

รับจา้งทัว่ไป / คา้ขาย 3 1.4 

พ่อบา้นแม่บา้น 11 5.2 

อาชีพอิสระและอ่ืนๆ 12 5.7 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าอาชีพพนักงาน
บริษทั / ลูกจ้างเอกชน มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาได้แก่ อาชีพข้าราชการ / 

รัฐวิสาหกิจ / ลูกจา้งของรัฐ มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3, อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีจ านวน 27 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.9, อาชีพอิสระและอ่ืนๆ มีจ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 5.7, พ่อบา้นแม่บา้น มี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2, นกัเรียน / นกัศึกษามีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.4, รับจา้งทัว่ไป 
/ คา้ขายมีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.4 และ เกษตรกรมีจ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.5 

 

รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ตำรำงท่ี 6 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 16 7.6 

15,001 - 30,000 บาท 50 23.8 

30,001 - 50,000 บาท 73 34.7 

50,001 - 100,000 บาท 44 21.0 

100,001 บาทขึ้นไป 25 11.9 

ยงัไม่มีรายได ้ 2 1.0 

รวม 210 100 
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ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 30,001 

- 50,000 บาทต่อเดือนมีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาไดแ้ก่ มีรายได้อยู่ท่ี 15,001 - 

30,000 บาทต่อเดือนมีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8, มีรายได้อยู่ท่ี 50,001 - 100,000 บาทต่อ
เดือนมีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0, มีรายไดอ้ยูท่ี่ 100,001 บาทขึ้นไปมีจ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.9, มีรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนมีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และ ยงัไม่มี
รายไดมี้จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 

 

ส่วนท่ี  พฤติกรรมกำรท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ความถ่ีในการท่องเท่ียว, ระยะเวลาในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง, ช่วงโอกาสท่ีเลือกไปท่องเท่ียว, 
รูปแบบผูร่้วมเดินทาง, รูปแบบพาหนะในการเดินทาง, รูปแบบท่ีพกั, แหล่งเขา้ถึงขอ้มูล, วิธีการจอง
ท่ีพกั และ ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง ดงัน้ี 

 

ควำมถี่ในกำรท่องเท่ียวใน 1 ปี 

ตำรำงท่ี 7 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนควำมถี่ในกำรท่องเท่ียวใน 1 ปี 

ควำมถี่ในกำรท่องเท่ียว จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อปี 13 6.2 

1-2 คร้ังต่อปี 74 35.2 

3-4 คร้ังต่อปี 61 29.1 

มากกวา่ 4 คร้ังต่อปี 62 29.5 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาข้อมูลตารางท่ี 7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
ท่องเท่ียว 1 – 2 คร้ังต่อปีมีจ านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 35.2, รองลงมาไดแ้ก่ ความถ่ีในการท่องเท่ียว
มากกว่า 4 คร้ังต่อปีมีจ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 29.5, ความถ่ีในการท่องเท่ียว 3 – 4 คร้ังต่อปีมี
จ านวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 29.1 และ ความถ่ีในการท่องเท่ียวนอ้ยกว่า 1 คร้ังต่อปีมีจ านวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.2 
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ระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

ตำรำงท่ี 8 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนระยะเวลำในกำรท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

ระยะเวลำในกำรท่องเท่ียว จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ไม่นิยมพกัคา้งคืน 10 4.8 

1 คืน 41 19.5 

2 คืน 88 41.9 

มากกวา่ 2 คืน 71 33.8 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา  2 คืน
ในการท่องเท่ียวต่อคร้ังมีจ านวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 41.9, รองลงมาไดแ้ก่ ใชร้ะยะเวลามากกว่า 2 

คืนในการท่องเท่ียวต่อคร้ังมีจ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 33.8, ใชร้ะยะเวลา 1 คืนในการท่องเท่ียว
ต่อคร้ังมีจ านวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 19.5 และ ไม่นิยมคา้งคืนมีจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 4.8 

 

ช่วงโอกำสที่เลือกมำท่องเท่ียว 

ตำรำงท่ี 9 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนช่วงโอกำสท่ีเลือกมำท่องเท่ียว 

ช่วงโอกำสที่เลือกมำท่องเท่ียว จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

วนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย)์ 92 43.8 

วนัหยดุเทศกาล/นกัขตัฤกษ ์ 75 35.7 

วนัธรรมดา (จนัทร์ - ศุกร์) 37 17.6 

ไม่สามารถก าหนดได ้ 6 2.9 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเดินทาง ในช่วง
วนั หยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย)์ มีจ านวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงวนัหยดุ
เทศกาล/นกัขตัฤกษมี์จ านวน 75 คนคิดเป็นร้อยละ 35.7, วนัธรรมดา (จนัทร์ - ศุกร์) มีจ านวน 37 คน
คิดเป็น ร้อยละ 17.6 และ ไม่สามารถก าหนดวนัไดมี้จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 2.9 
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แหล่งข้อมูลท่ีเลือกใช้ค้นหำข้อมูลกำรท่องเท่ียว 

ตำรำงท่ี 10 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนแหล่งข้อมูลท่ีเลือกใช้ค้นหำข้อมูลกำรท่องเท่ียว 

แหล่งข้อมูล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

อินเตอร์เน็ต 126 60.0 

รีวิวในส่ือต่างๆ เช่น youtuber, Facebook live  เป็น
ตน้ 

41 19.5 

เพื่อน/ญาติพี่นอ้ง/ครอบครัว 33 15.7 

บริษทัท่องเท่ียวหรือทวัร์ 5 2.4 

หนงัสือรีวิวท่องเท่ียว 4 1.9 

กิจกรรมท่ีจดัขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 1 0.5 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคน้หาขอ้มูล
จากอินเตอร์เน็ตเป็นหลกัมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ รีวิวในส่ือออนไลน์มี
จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ . , เพื่อน/ญาติพี่นอ้ง/ครอบครัวมีจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ . , 

บริษทัท่องเท่ียวหรือทวัร์มีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ . , หนงัสือรีวิวท่องเท่ียวมีจ านวน 4 คนคิด
เป็นร้อยละ .  และ กิจกรรมท่ีจดัขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  

 

กำรท่องเท่ียวและกจิกรรมประเภทท่ีนิยม 

 

รูปภำพ 1 กรำฟวงกลมแสดงกำรท่องเท่ียวและกจิกรรมประเภทท่ีนิยม 

11.2

17.0

8.1

5.0

8.94.2
4.2

15.6

7.0

4.7

7.7

6.4

กำรท่องเทีย่วและกจิกรรมประเภทที่นิยม ศึกษาธรรมชาติ/เดินป่า
เท่ียวทะเล/เกาะ/ด าน ้า
เท่ียวน ้าตก/อุโมงค/์ถ ้า
สวนเกษตร/ฟาร์มปศุสตัว์
โบราณสถาน/มรดกทางวฒันธรรม
พกัแรมดว้ยเตน็ท์
ชมดาว/ดูนก/ส่องสตัว์
รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน
งานเทศกาล/ประเพณี
กิจกรรมกลางแจง้ เช่น พายเรือ ปืนเขา
ซ้ือสินคา้ของฝากและของท่ีระลึก
วิถีชุมชนและบา้นพกัชนบท
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ผลการศึกษาขอ้มูล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจการท่องเท่ียวทะเล, เกาะ 
และ ด าน ้ าเป็นหลกัคิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมาไดแ้ก่ รับประทานอาหารทอ้งถ่ินคิดเป็นร้อยละ 
15.0, ศึกษาธรรมชาติ และ เดินป่าคิดเป็นร้อยละ 1.2, โบราณสถาน และ มรดกทางวฒันธรรมคิด
เป็นร้อยละ 8.9, เท่ียวน ้าตก, อุโมงค ์และ ถ ้าคิดเป็นร้อยละ 8.1, ซ้ือสินคา้ของฝากและของท่ีระลึกคิด
เป็นร้อยละ 7.7, ชมงานเทศกาล และ ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 7.0, วิถีชุมชนและบา้นพกัชนบทคิด
เป็นร้อยละ 6.4, สวนเกษตร และ ฟาร์มปศุสัตวค์ิดเป็นร้อยละ 5.0, พกัแรมดว้ยเต็นท์คิดเป็นร้อยละ 
4.2   และ ชมดาว/ดูนก/ส่องสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 4.2  

 

รูปแบบผู้ร่วมเดินทำงท่ีนักท่องเท่ียวนิยม 

ตำรำงท่ี 11 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนรูปแบบผู้ร่วมเดินทำงท่ีนักท่องเท่ียวนิยม 

รูปแบบผู้ร่วมเดินทำง จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพื่อน 78 37 

ครอบครัว 67 32 

แฟน/คู่สมรส 61 29 

คนเดียว 4 2 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาข้อมูลตารางท่ี 11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทาง 
ร่วมกบัเพื่อน มีจ านวน 78 คนคิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาไดแ้ก่ เดินทางร่วมกบัครอบครัวมีจ านวน 
67 คนคิดเป็น ร้อยละ 32, เดินางร่วมกบัแฟน/คู่สมรสมีจ านวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 29 และ นิยม
เดินทางท่องเท่ียว คนเดียวมี จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 2 
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รูปแบบพำหนะท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้เป็นหลกั 

ตำรำงท่ี 12 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนรูปแบบพำหนะท่ีนักท่องเท่ียวนิยมใช้เป็นหลกั 

พำหนะ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

รถยนตส่์วนตวั 156 74.3 

เคร่ืองบิน 23 10.9 

รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถทวัร์ รถตู ้ 18 8.6 

รถเช่า/รถตู ้ 12 5.7 

รถจกัรยานยนต์ 1 0.5 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาข้อมูลตารางท่ี  12 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีจ านวน 156 คนคิดเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมาได้แก่ เคร่ืองบิน มี
จ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ . , รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถทวัร์ รถตูมี้จ านวน 18 คคิดเป็นร้อย
ละ 8.6, รถเช่า/รถตูมี้จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 5.7 และ รถจกัรยานยนตมี์จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 
0.5 

 

รูปแบบท่ีพกัท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเลือก 

ตำรำงท่ี 13 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนรูปแบบท่ีพกัท่ีนักท่องเท่ียวนิยมเลือก 

รูปแบบท่ีพกั จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

โรงแรม 95 45.2 

รีสอร์ท 85 40.5 

โฮมสเตย ์ 14 6.7 

โฮสเทล 5 2.4 

กางเตน็ท ์ 8 3.8 

บา้นญาติ/เพื่อน 3 1.4 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกท่ีพกัรูปแบบ
โรงแรมมีจ านวน 95 คนคิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาไดแ้ก่ รีสอร์ทมีจ านวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 
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40.5, โฮมสเตยมี์จ านวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 6.7, กางเต็นทมี์จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8, โฮส
เทลมีจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 2.4 และ บา้นญาติ/เพื่อนมีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.4  

 

วิธีในกำรจองห้องพกัที่นักท่องเท่ียวเลือกใช้บริกำร 

ตำรำงท่ี 14 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนวิธีในกำรจองห้องพกัท่ีนักท่องเท่ียวเลือกใช้บริกำร 

วิธีในกำรจองห้องพกั จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เวบ็ไซตใ์หบ้ริการท่ีพกัออนไลน์ 127 60.5 

จองผา่นท่ีพกัโดยตรงผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น 
Facebook, website 

40 19 

โทรศพัท ์ 25 11.9 

เดินทางมาจอง 14 6.7 

บริษทัน าเท่ียว 4 1.9 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกวิธีการจองท่ี
พกัผ่านเว็บไซต์ให้บริการท่ีพกัออนไลน์เป็นหลกัมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา
ไดแ้ก่ จองผ่านท่ีพกัโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์มีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ , โทรศพัท์มี
จ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ . , เดินทางมาจองดว้ยตนเองมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  และ 
บริษทัน าเท่ียวมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  

 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับที่พกัที่ท่ำนพกัโดยเฉลีย่ต่อคนต่อ  คืน 

ตำรำงท่ี 15 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับท่ีพกัท่ีท่ำนพกัโดยเฉลีย่ต่อคนต่อ  
คืน 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับที่พกั จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 500 บาท 8 3.8 

501 - 1,000 บาท 75 35.7 

1,001 - 2,000 บาท 80 38.1 

2,001 - 3,000 บาท 27 12.9 

3,001 - 4,000 บาท 9 4.3 

4,001 - 5,000 บาท 7 3.3 
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ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับที่พกั จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

มากกวา่ 5,001 บาท 4 1.9 

รวม 210 100 

 

ผลการศึกษาขอ้มูลตารางท่ี 15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้่าใชจ่้ายส าหรับ
ท่ีพกัอยูท่ี่1,001 - 2,000 บาทมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาไดแ้ก่ 1 – 1,000 บาท มี
จ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ . , ,  – ,  บาทมีจ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ . , 3,001 – 
,  บาทมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ . , น้อยกว่า  บาทมีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ . , 

4,001 – ,  บาท และ มากกวา่ ,  บาทมีจ านวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  

 

 

ส่วนท่ี  ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรท่องเท่ียวรูปแบบฟำร์มสเตย์ 

 

 จากแบบสอบถามทั้งหมด 210 ชุด มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 163 คน หรือ ร้อยละ 
77.6 ท่ีไม่เคยไปแต่มีความสนใจลกัษณะการท่องเท่ียวฟาร์มสเตย ์และมี 23 คนท่ีเคยไปฟาร์มสเตย ์
คิดเป็นร้อยละ 11.0 และมีเพียง 24 คนท่ีไม่สนใจฟาร์มสเตย ์คิดเป็นร้อยละ 11.4 ดงัตารางท่ี 16 

 

ตำรำงท่ี 16 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีเคย/ไม่เคย และ สนใจ/ไม่สนใจกำรท่องเท่ียวรูปแบบ
ฟำร์มสเตย์ 

ควำมรู้จัก/ควำมสนใจ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เคยไป 23 11.0 

ไม่เคยไปแต่สนใจ 163 77.6 

ไม่เคยไปและไม่สนใจ 24 11.4 

รวม 210 100 

 

จากชุดค าถามเบ้ืองตน้สามารถแบ่งแนวทางการตอบค าถามของผูต้อบแบบสอบถาม
อีกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั ดงัน้ี 
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กรณีผู้ตอบแบบสอบถำมตอบ เคยไป 

ควำมคำดหวังท่ีได้รับจำกกำรเลือกท่องเท่ียวฟำร์มสเตย์ 

 

รูปภำพ 2 กรำฟวงกลมแสดงควำมคำดหวังท่ีได้รับจำกกำรเลือกท่องเท่ียวฟำร์มสเตย์กรณีผู้ตอบ
แบบสอบถำมตอบ เคยไป 

 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บการพกัผอ่น และ ความสงบจากการได้
พกัท่ีฟาร์มสเตยค์ิดเป็นร้อยละ 48.9, มีความคาดหวงัว่าจะไดรั้บประสบการณ์ใหม่จากการไดพ้กัท่ี
ฟาร์มสเตยค์ิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาไดแ้ก่ หาความรู้ดา้นการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 20.0 และ วิถี
ชีวิตชาวบา้นคิดเป็นร้อยละ 2.2 

 

  

20.0

48.9

28.9

2.2
0.0ควำมคำดหวงัทีไ่ด้รับ (%)

หาความรู้ดา้นการเกษตร

พกัผอ่นหาความสงบ

คน้หาประสบการณ์ใหม่

วิถีชีวิตชาวบา้น

ชมธรรมชาติ
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รูปแบบฟำร์มสเตย์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมสนใจ 

 

รูปภำพ 3 กรำฟวงกลมแสดงรูปแบบกำรท่องเท่ียวแบบฟำร์มสเตย์ท่ีสนใจกรณีผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอบ เคยไป 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยไปฟาร์มสเตยใ์ห้ความสนใจฟาร์มสเตยรู์ปแบบการพืชสวน 
เช่น สวนผลไม ้เป็นหลกั โดยคิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจ
ฟาร์มสเตยรู์ปแบบการท าสวนสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 28.9 และ มีร้อยละ 17.4 ท่ีให้ความสนใจ
ฟาร์มสเตยรู์ปแบบการท าสวนผกัสวนครัว เช่น ผกัสลดั เป็นตน้  

 

  

52.2

21.7

0.0

17.4

4.30.04.3

รูปแบบฟำร์มสเตย์ทีส่นใจ (%) รูปแบบการท าพืชสวน เช่น สวนผลไม้

รูปแบบการท าสวนไมต้ดัดอก เช่น 
แปลงดอกไม้
รูปแบบการท าสวนผกัสวนครัว เช่น
ผกัสลดั
รูปแบบการท านา

รูปแบบการท าสวนสมุนไพร

รูปแบบการท าฟาร์มปศุสตัว์
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กรณีผู้ตอบแบบสอบถำมตอบ ไม่เคยไปแต่สนใจ 

 

ควำมคำดหวังท่ีได้รับจำกกำรเลือกท่องเท่ียวฟำร์มสเตย์ 

 

รูปภำพ 4 กรำฟวงกลมแสดงควำมคำดหวังท่ีได้รับจำกกำรเลือกท่องเท่ียวฟำร์มสเตย์กรณีผู้ตอบ
แบบสอบถำมตอบ ไม่เคยไปแต่สนใจ 

 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัว่าจะไดค้น้หาประสบการณ์ใหม่จากการไดพ้กัท่ี
ฟาร์มสเตยค์ิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนฟน่ึงของผูต้อบแบบสอบถามคาดหวงัว่าจะไดรั้บการพกัผ่อน 
และ ความสงบจากการได้พกัท่ีฟาร์มสเตยค์ิดเป็นร้อยละ 37.5 และ มีร้อยละ 21.8 ท่ีคาดหวงัการ
เรียนรู้ดา้นการเกษตรจากการไดเ้ขา้มาพกัท่ีฟาร์มสเตย ์

 

  

21.8

37.5

39.7

0.7 0.3

ควำมคำดหวงัทีไ่ด้รับ (%)

หาความรู้ดา้นการเกษตร

พกัผอ่นหาความสงบ

คน้หาประสบการณ์ใหม่

วิถีชีวิตชาวบา้น

ชมธรรมชาติ
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รูปแบบฟำร์มสเตย์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมสนใจ 

 

รูปภำพ 5 กรำฟวงกลมแสดงรูปแบบกำรท่องเท่ียวแบบฟำร์มสเตย์ท่ีสนใจกรณีผู้ตอบ
แบบสอบถำมตอบ ไม่เคยไปแต่สนใจ 

 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจฟาร์มสเตยห์ลากหลายรูปแบบโดย 3 ล าดบั รูปแบบ
ฟาร์มสเตยท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่ม ไม่เคยแต่สนใจ มีรูปแบบการพืชสวน เช่น สวนผลไม ้คิดเป็น
ร้อยละ 21.9 รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจรูปแบบการท าสวนผกัสวนครัว เช่น ผกั
สลดั คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ มีร้อยละ 16.3 ท่ีให้ความสนใจฟาร์มสเตยรู์ปแบบการท าสวนไมต้ดั
ดอก เช่น แปลงดอกไม ้เป็นตน้ 

 

  

21.9

16.3

19.0
7.7

13.3

10.0

11.8

รูปแบบฟำร์มสเตย์ทีนิ่ยม (%)
รูปแบบการท าพืชสวน เช่น สวนผลไม้

รูปแบบการท าสวนไมต้ดัดอก เช่น แปลง
ดอกไม้
รูปแบบการท าสวนผกัสวนครัว เช่น ผกั
สลดั
รูปแบบการท านา

รูปแบบการท าสวนสมุนไพร

รูปแบบการท าฟาร์มปศุสตัว์

รูปแบบเทศกาลผลิตภณัฑ์
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กรณีผู้ตอบแบบสอบถำมตอบ ไม่เคยไปและไม่สนใจ 

มีผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นทั้งหมดจ านวน 23 คน สามารถสรุปจ านวนปัญหาได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูต้อบแบบสอบถามมีความเขา้ใจว่าการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยจ์ะไม่ได้รับ
ความสะดวกสบาย และ ตอ้งการการพกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ี 

2. ผูต้อบแบบสอบถามไม่ช่ืนชอบการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์เน่ืองจากไม่นิยม
ดา้นการเกษตร 

 

องค์ประกอบที่มีผลต่อกำรเกิดควำมพงึพอใจในกำรท่องเท่ียวแบบฟำร์มสเตย์ 

ตำรำงท่ี 17  องค์ประกอบที่มีผลต่อกำรเกดิควำมพงึพอใจในกำรท่องเท่ียวแบบฟำร์มสเตย์ 

องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ควำมพงึพอใจ 

ระดับท่ีมีผลต่อควำมพงึพอใจ คะแนนของระดับ 

ควำมพงึพอใจ 

รวม เฉลีย่ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ดา้นส่ิงจูงใจ 

ความน่าสนใจของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

89 90 8 0 0 445 360 24 0 0 829 4.43 

ความน่าสนใจของ
กิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

80 79 22 4 2 400 316 66 8 2 792 4.24 

ความรู้ท่ีไดจ้ากการท า
กิจกรรม 

32 69 69 15 2 160 276 207 30 2 675 3.61 

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม 

40 91 49 4 3 200 364 147 8 3 722 3.86 

ค่าใชจ่้ายภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

62 74 45 4 2 310 296 135 8 2 751 4.02 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 
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องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ควำมพงึพอใจ 

ระดับท่ีมีผลต่อควำมพงึพอใจ คะแนนของระดับ 

ควำมพงึพอใจ 

รวม เฉลีย่ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

มีความสะดวกในการ
เดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียว 

5 13 5 0 0 25 52 15 0 0 92 4.00 

มีความปลอดภยัในการ
เดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียว 

11 9 3 0 0 55 36 9 0 0 100 4.35 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียว 

6 11 5 1 0 30 44 15 2 0 91 3.96 

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรม 

3 13 7 0 0 15 52 21 0 0 88 3.83 

ช่องทางการประชา
สัมพนธ์ผา่นส่ือออนไลน์ 

7 11 4 1 0 35 44 12 2 0 93 4.04 

ช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ออฟไลน์ 

4 8 10 1 0 20 32 30 2 0 84 3.65 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

การเดินทางภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีควาสะดวก 

69 94 23 1 0 345 376 69 2 0 792 4.24 

ระบบไฟฟ้า น ้าประปา
เพียงพอ 

85 77 23 2 0 425 308 69 4 0 806 4.31 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียว 

46 92 48 1 0 230 368 144 2 0 744 3.98 

อินเตอร์เน็ตเพียงพอ 55 77 47 5 3 275 308 141 10 3 737 3.94 
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องค์ประกอบที่มีผลต่อ
ควำมพงึพอใจ 

ระดับท่ีมีผลต่อควำมพงึพอใจ คะแนนของระดับ 

ควำมพงึพอใจ 

รวม เฉลีย่ 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

มีสัญญาณโทรศพัท์
เพียงพอ 

61 84 34 6 2 305 336 102 12 2 757 4.05 

มีบริการน าเท่ียวภายใน
แหล่งท่องเท่ียว 

37 75 66 7 2 185 300 198 14 2 699 3.74 

มีบริการเช่ายานพาหนะ 
เช่น จกัรยาน 

37 85 54 8 3 185 340 162 16 3 706 3.78 

บริการรับส่งมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียว 

43 74 56 12 2 215 296 168 24 2 705 3.77 

ดา้นท่ีพกั 

ความสะอาดของห้องพกั 127 46 14 0 0 635 184 42 0 0 861 4.60 

ส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในหอ้งพกั 

71 83 31 2 0 355 332 93 4 0 784 4.19 

ราคาหอ้งพกัมีความ
เหมาะสม 

80 83 24 0 0 400 332 72 0 0 804 4.30 

ทศันียภาพโดยรอบ
หอ้งพกั 

98 76 13 0 0 490 304 39 0 0 833 4.45 

ดา้นทศันคติของเจา้บา้น 

เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี 81 81 23 1 1 405 324 69 2 1 801 4.28 

เจา้หนา้ท่ีมีกิริยามารยาทดี 107 68 12 0 0 535 272 36 0 0 843 4.51 

เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจใหบ้ริการ 132 47 8 0 0 660 188 24 0 0 872 4.66 

 

จากแบบสอบถามในส่วนองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ จะแบ่งออกเป็น 5 ดา้น 
ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามจะให้ระดบัความพึงพอใจต่อแต่ละปัจจยัโดยระดบัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
แบ่งเป็น 5 ระดบั มีตั้งแต่มากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด และ มีคะแนนของระดบัความพึงพอใจ หรือ ค่าเฉล่ีย
แบบถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงมีระดบัมากท่ีสุดเท่ากบั 5 คะแนน และ ระดบันอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1 คะแนน ซ่ึงจาก



87 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยไป และ ไม่เคยไปแต่สนใจมีทั้งหมด 187 คน สามารถสรุปผลออกมาได้
ดงัน้ี 

ดา้นส่ิงจูงใจ ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 รองลงมาได้แก่ ความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียว, ค่าใช้จ่าย
ภายในแหล่งท่องเท่ียว, ความเหมาะสมของระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม และ ความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ท ากิจกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24, 4.02, 3.86 และ 3.61 ตามล าดบั 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัมีความปลอดภยั
ในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 รองลงมาได้แก่ ช่องทางการ
ประชาสัมพนธ์ผ่านส่ือออนไลน์, มีความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว, ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว, ความเหมาะสมของระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม และ ช่อง
ทางการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออฟไลน์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04, 4.00, 3.96, 3.83 และ 3.65 ตามล าดบั 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับระบบ
ไฟฟ้าและน ้ าประปามีเพียงพอมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองลงมาไดแ้ก่ การเดินทางภายใน
แหล่งท่องเท่ียวมีควาสะดวก, ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว, อินเตอร์เน็ตเพียงพอ, มี
บริการเช่ายานพาหนะ เช่น จกัรยาน, บริการรับส่งมายงัแหล่งท่องเท่ียว และ มีบริการน าเท่ียวภายใน
แหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24, 4.05, 3.98, 3.94, 3.78, 3.77 และ 3.74 ตามล าดบั 

ดา้นท่ีพกั ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัความสะอาดของท่ีพกัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 รองลงมาไดแ้ก่ ทศันียภาพโดยรอบห้องพกั, ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสม ส่ิง
อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45, 4.30 และ 4.19 ตามล าดบั 

ดา้นทศันคติของเจา้บา้น ซ่ึงพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีท่ีเต็ม
ใจให้บริการมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 รองลงมาดา้นกิริยามารยาทท่ีดี 
และ บุคลิกภาพท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และ 4.28 ตามล าดบั 

 

จำกค ำถำม: ถ้ำมีท่ีพักในรูปแบบฟำร์มสเตย์ ท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ให้
ท่ำนได้เรียนรู้วิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม และ วัฒนธรรมชุมชน ผ่ำนกำรใช้ชีวิต และ ลงมือท ำจริง เช่น 
กิจกรรมปลูกผัก ให้อำหำรสัตว์ เก็บผักและผลไม้เพ่ือน ำมำรับประทำน โดยท่ำนจะได้รับกำรดูแล
เสมือนคนในครอบครัว ประกอบกับท่ีพักตั้งอยู่ในพื้นท่ี ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียงเชิงธรรมชำติท่ีมีควำม
สมบูรณ์ โดยใช้เวลำเดินทำง 3-4 ช่ัวโมง ท่ำนมีควำมสนใจใช้บริกำรหรือไม่ 

ซ่ึงเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกท่ีพกัฟาร์มสเตยด์งักล่าว ผูจ้ดัท าไดค้ดั
กรองรูปแบบค าถามตามเหตุผลมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รูปภำพ 6 กรำฟวงกลมแสดงรูปแบบเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมตัดสินใจเลือกท่ีพกัฟำร์มสเตย์ 

 

กรณีผู ้ตอบแบบสอบถามตอบ เคยไป และ ไม่เคยไปแต่สนใจ มีจ านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 178 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลว่า สนใจฟาร์มสเตยเ์พราะ สนใจในการคน้หา
ประสบการณ์ใหม่มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 89 คน หรือ ร้อยละ 50.0, ช่ืนชอบธรรมชาติ
มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 25 คน หรือ ร้อยละ 14.0 และมี 19 คนท่ีให้เหตุผลว่าสนใจ
ฟาร์มสเตยค์ิดเป็นร้อยละ 10.7  

 

รูปภำพ 7 กรำฟวงกลมแสดงรูปแบบเหตุผลท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมไม่สนใจท่ีพกัฟำร์มสเตย์ 

 

10.7
5.1

50.0

14.0

6.7

5.1
8.4

เหตุผลทีส่นใจฟำร์มสเตย์ (%)

สนใจฟาร์มสเตย์

พกัผอ่นหาความสงบ

คน้หาประสบการณ์ใหม่

ชอบธรรมชาติ

เดินทางสะดวก

หาความรู้ดา้นการเกษตร

กิจกรรมร่วมกนั

68.8

12.5

18.8

เหตุผลทีไ่ม่สนใจฟำร์มสเตย์ (%)

ไม่สนใจฟาร์มสเตย์

เดินทางไม่สะดวก

ไม่เขา้ใจฟาร์มสเตย์
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กรณีผูต้อบแบบสอบถามตอบ ไม่เคยไปและไม่สนใจ มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 32 คน ซ่ึงส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่สนใจฟาร์มสเตยมี์จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 
22 คน หรือ ร้อยละ 68.8, ให้เหตุผลว่าไม่เข้าใจการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย์มีจ านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 6 คน หรือ ร้อยละ 18.8 และมี 4 คนท่ีให้เหตุผลว่าการเดินทางไม่สะดวกยค์ิด
เป็นร้อยละ 12.5 

 

 

ส่วนท่ี  ควำมคิดเห็นเกีย่วกับแรงจูงใจในกำรมำท่องเท่ียวท่ีจังหวัดอุทัยธำนี 

 

จากแบบสอบถามทั้งหมด 210 ชุด มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 65 คน หรือ ร้อยละ 
31 ท่ีเคยไปจงัหวดัอุทยัธานี และมี 145 คนท่ีไม่เคยไปจงัหวดัอุทยัธานี คิดเป็นร้อยละ 69 ดงัตารางท่ี 
18 

ตำรำงท่ี 18 สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีเคย และ ไม่เคยไปจังหวัดอุทัยธำนี 

เคยไป/ไม่เคยไปจังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เคยไป 65 31.0 

ไม่เคยไป 145 69.0 

รวม 210 100 

  

วัตถุประสงค์ในกำรมำจังหวัดอุทัยธำนี 

ตำรำงท่ี 19 สัดส่วนของวัตถุประสงค์ในกำรมำจังหวัดอุทัยธำนีของผู้ตอบแบบสอบถำม 

วัตถุประสงค์ในกำรมำจังหวัดอุทัยธำนี ร้อยละ 

เพื่อพกัผอ่นในวนัหยุด 30.8 

เพื่อวฒันธรรมและศาสนา 27.9 

เพื่อเยีย่มญาติมิตร 10.6 

เพื่อพกัแรมเป็นทางผา่น 7.7 

เพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ 6.7 

เพื่อการศึกษา เช่น ทศันศึกษา 5.8 

เพื่อมาร่วมสัมนา 4.8 

เพื่อธุรกิจ เช่น ติดต่อทางธุรกิจ 3.8 

เพื่อการกีฬาและความบนัเทิง เช่น ชมการแข่งขนักีฬา เขา้ร่วมงานว่ิงมาราธอน 1.9 
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วัตถุประสงค์ในกำรมำจังหวัดอุทัยธำนี ร้อยละ 

รวม 100 

 

วตัถุประสงค์ในการมาจังหวดัอุทัยธานี  จากแบบสอบถามทั้งหมด 65 ชุด มีผูต้อบ
แบบสอบถามร้อยละ 30.8 ท่ีเดินทางมาจงัหวดัอุทยัธานีเพื่อพกัผ่อนในวนัหยุดเป็นหลกั มีร้อยละ 
27.9 ท่ีเดินทางมาจงัหวดัอุทยัธานีเพื่อวฒันธรรมและศาสนา โดยยกตวัอย่างการมาท าบุญท่ีวดั, มา
เท่ียวชม และไหวพ้ระท่ีวดั เป็นตน้ และมีร้อยละ 10.6 ท่ีเดินทางมาจงัหวดัอุทยัธานีเพื่อเยี่ยมญาติ 
หรือ เดินทางกลบัภูมิล าเนา ดงัตารางท่ี 19 

 

ควำมสนใจต่อสถำนท่ีท่องเท่ียวหรือกจิกรรมในจังหวัดอุทัยธำนี 

ตำรำงท่ี 20 สัดส่วนของควำมสนใจต่อสถำนท่ีท่องเท่ียวหรือกจิกรรมในจังหวัดอุทัยธำนี 

ควำมสนใจต่อสถำนท่ีท่องเท่ียวหรือกจิกรรมในจังหวัดอุทัยธำนี ร้อยละ 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น หว้ยขาแขง้ วนอุทยานถ ้าเขาวง 30.9 

การซ้ือสินคา้ของฝากท่ีระลึก เช่น ขนมปังไส้สังขยา ขา้วกุง้กรอบ 21.1 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เช่น หมู่บา้นกระเหร่ียง ศูนยผ์า้ทอลายโบราณ
บา้นผาทัง่ 

19.5 

การท่องเท่ียวแบบ One day trip เช่น เท่ียววนัเดียว 16.5 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12.0 

รวม 100 

 

ความสนใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อสถานท่ีท่องเท่ียวหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
ท่ีมีในจงัหวดัอุทยัธานี จากแบบสอบถามทั้งหมด 210 ชุด มีผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 30.9 ท่ีมี
ความสนใจในจงัหวดัอุทยัธานีจากแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเป็นหลกั มีร้อยละ 21.1 ท่ีมีความ
สนใจในจงัหวดัอุทยัธานีจากการซ้ือสินคา้ของฝากท่ีระลึก และมีร้อยละ 19.5 ท่ีมีความสนใจจงัหวดั
อุทยัธานีจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงัตารางท่ี 20 
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ภำคผนวก ข 

ชุดค ำถำมส ำหรับนักท่องเที่ยวแบบฟำร์มสเตย์ 

งำนวิจัย เร่ือง  
“กำรศึกษำควำมเป็นไปได้เบ้ืองต้น เพ่ือพฒันำแผนธุรกจิฟำร์มสเตย์ จังหวัดอุทัยธำนี” 

 

กำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรท่องเท่ียวฟำร์มสเตย์ 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ของธุรกิจบริการท่ีพกั และ 
การท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว ขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จะถูกน าไปใชส้นบัสนุนการท าแผนธุรกิจของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต 
วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยั  มหิดล งานวิจยัมีความเส่ียงน้อย  (minimal risk) อาจท าให้ท่าน
เสียเวลาตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลท่ีได้รับเป็นความลับ และ จะใช้ประโยชน์
ทางดา้นวิชาการเท่านั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จกัเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์

ส่วนท่ี  ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 

 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 ไม่ตอ้งการระบุ 
 

2. อาย ุ

 19 – 20 ปี 

 21 – 30 ปี 
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 31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี 

 51 – 60 ปี 

 61 ปีขึ้นไป 

 

3. สถานภาพ 

 โสด 

 สมรส 

 หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 
 

4. การศึกษา 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี หรือ ก าลงัศึกษาอยู่ 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

5. อาชีพในปัจจุบนั 

 ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ลูกจา้งของรัฐ 

 พนกังานบริษทั / ลูกจา้งเอกชน 

 ธุรกิจส่วนตวั 

 เกษตรกร 

 นกัเรียน / นกัศึกษา 

 รับจา้งทัว่ไป / คา้ขาย 

 พ่อบา้นแม่บา้น 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

6. รายไดต้่อเดือน 

 ต ่ากวา่ 15,000 บาท 

 15,001 - 30,  บาท 
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 30,001 - 50,  บาท 

 50,001 - 100,  บาท 

 100,  บาทขึ้นไป 

 ยงัไม่มีรายได ้

 

 

ส่วนท่ี 2 : ชุดค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ปกติท่านเดินทางไปท่องเท่ียวบ่อยแค่ไหน 

 นอ้ยกวา่  คร้ังต่อปี 

 -  คร้ังต่อปี 

 -  คร้ังต่อปี 

 มากกวา่  คร้ังต่อปี 

 

2. โดยเฉล่ียท่านใชร้ะยะเวลานานแค่ไหนในการท่องเท่ียวต่อคร้ัง 

  คืน 

  คืน 

 มากกวา่  คืน 

 ไม่นิยมพกัคา้งคืน 

 

3. ท่านนิยมมาท่องเท่ียวช่วงโอกาสใด 

 วนัธรรมดา (จนัทร์ - ศุกร์) 
 วนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย)์ 
 วนัหยดุเทศกาล/นกัขตัฤกษ ์

 

4. ท่านนิยมคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวจากแหล่งใดเป็นหลกั 

 เพื่อน / ญาติพี่นอ้ง / ครอบครัว 

 หนงัสือรีวิวท่องเท่ียว 

 งานหรือกิจกรรมท่ีจดัขึ้นเพื่อการท่องเท่ียวไทย 
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 บริษทัท่องเท่ียวหรือทวัร์ 

 อินเตอร์เน็ต 

 รีวิวในส่ือต่างๆ เช่น youtuber, Facebook live  เป็นตน้ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

5. ท่านสนใจการท่องเท่ียวและกิจกรรมประเภทใด (ท่านสามารถตอบไดม้ากกวา่  ขอ้) 
 ศึกษาธรรมชาติ / เดินป่า 

 เท่ียวทะเล / เกาะ / ด าน ้า 

 เท่ียวน ้าตก / อุโมงค ์/ ถ ้า 

 สวนเกษตร / ฟาร์มปศุสัตว ์

 โบราณสถาน / มรดกทางวฒันธรรม 

 พกัแรมดว้ยเตน็ท์ 
 ชมดาว / ดูนก / ส่องสัตว ์

 รับประทานอาหารทอ้งถ่ินหรือร้านอาหารท่ีไดรั้บความนิยม 

 งานเทศกาล / ประเพณี 

 กิจกรรมกลางแจง้ เช่น พายเรือ ปืนเขา 

 ซ้ือสินคา้ของฝากและของท่ีระลึก 

 วิถีชุมชนและบา้นพกัชนบท 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

6. ท่านนิยมเดินทางท่องเท่ียวกบัใคร 

 คนเดียว 

 เพื่อน 

 แฟน/คู่สมรส 

 ครอบครัว 

 ไกดท์อ้งถ่ิน 
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7. ท่านนิยมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยรูปแบบใด 

 รถยนตส่์วนตวั 

 รถจกัรยานยนต์ 
 รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถทวัร์ 

 รถไฟ 

 เคร่ืองบิน 

 รถเช่า / รถตู ้
 รถจากบริษทัน าเท่ียว 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

8. ท่านนิยมเลือกพกัท่ีพกัประเภทใด 

 โรงแรม 

 รีสอร์ท 

 โฮมสเตย ์

 โฮสเทล 

 กางเตน็ท ์

 บา้นญาติ/เพื่อน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

9. วิธีในการจองหอ้งพกัท่ีท่านเลือกใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด 

 เวบ็ไซตใ์หบ้ริการท่ีพกัออนไลน์ 
 โทรศพัท ์

 บริษทัน าเท่ียว 

 เดินทางมาจอง 

 จองผา่นท่ีพกัโดยตรงผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, website 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
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10. ค่าใชจ่้ายส าหรับท่ีพกัท่ีท่านพกัโดยเฉล่ียต่อคนต่อ 1 คืน 

 นอ้ยกวา่ 500 บาท 

 501 - 1,000 บาท 

 1,001 - 2,000 บาท 

 2,001 - 3,000 บาท 

 3,001 - 4,000 บาท 

 4,001 - 5,000 บาท 

 มากกวา่ 5,001 บาท 

 

 

ส่วนท่ี 3 : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์โปรดตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. ท่านเคยท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตยห์รือไม่ 
 เคยไป (ค าถามไปยงัส่วนท่ี 3.1) 

 ไม่เคยไปแต่สนใจ (ค าถามไปยงัส่วนท่ี 3.2) 

 ไม่เคยไปและไม่สนใจ (ค าถามไปยงัส่วนท่ี 3.3) 

 

ส่วนท่ี 3.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์

1. ท่านเคยไปฟาร์มสเตยท่ี์ใด 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

2. ท่านตั้งใจหรือคาดหวงัส่ิงใดจากการไดไ้ปท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์(ท่านสามารถตอบได้
มากกวา่  ขอ้) 
 หาความรู้ดา้นการเกษตร 

 พกัผอ่นหาความสงบ 

 คน้หาประสบการณ์ใหม่ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

 



97 

 

3. ฟาร์มสเตยรู์ปแบบใดท่ีท่านช่ืนชอบ (ท่านสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 รูปแบบการท านา 

 รูปแบบการท าพืชสวน เช่น สวนผลไม ้

 รูปแบบการท าสวนไมต้ดัดอก เช่น แปลงดอกไม ้

 รูปแบบการท าสวนผกัสวนครัว เช่น ผกัสลดั 

 รูปแบบการท าสวนสมุนไพร 

 รูปแบบการท าฟาร์มปศุสัตว ์

 รูปแบบเทศกาลผลิตภณัฑ์ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

 

4. ในองคป์ระกอบต่อไปน้ี ส่ิงใดท่ีท าใหท้่านเกิดความพึงพอใจในการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

 

ดา้นส่ิงจูงใจ ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว 

2. ความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3. ความรู้ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การร่วมกิจกรรม 

5. ค่าใชจ่้ายภายในแหล่งท่องเท่ียว 

     

 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. มีความสะดวกในการเดินทางมายงั
แหล่งท่องเท่ียว 

2. มีความปลอดภยัในการเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียว 
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ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4. ช่องทางการประชาสัมพนธ์ผา่นส่ือ
ออนไลน์ 

5. ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ออฟไลน์ 

 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. การเดินทางภายในแหล่งท่องเท่ียว
มีควาสะดวก 

2. ระบบไฟฟ้าเพียงพอ 

3. น ้าประปาเพียงพอ 

4. อินเตอร์เน็ตเพียงพอ 

5. มีสัญญาณโทรศพัทเ์พียงพอ 

6. มีบริการน าเท่ียวภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

7. มีบริการเช่ายานพาหนะ เช่น 
จกัรยาน 

8. บริการรับส่งมายงัแหล่งท่องเท่ียว 

     

 

ดา้นท่ีพกั 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ความสะอาดของห้องพกั 

2. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
หอ้งพกั 

3. ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสม 

4. ทศันียภาพโดยรอบห้องพกั 
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ดา้นทศันคติของพนกังาน 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี 

2. เจา้หนา้ท่ีมีการกิริยามารยาทดี 

3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจใหบ้ริการ 

     

 

5. ถา้มีท่ีพกัในรูปแบบฟาร์มสเตย ์ท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ให้ท่านไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต
เชิงเกษตรกรรม และ วฒันธรรมชุมชน ผ่านการใชชี้วิต และ ลงมือท าจริง เช่น กิจกรรมปลูกผกั 
ให้อาหารสัตว ์เก็บผกัและผลไมเ้พื่อน ามารับประทาน โดยท่านจะไดรั้บการดูแลเสมือนคนใน
ครอบครัว ประกอบกบัท่ีพกัตั้งอยู่ในพื้นท่ี ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียงเชิงธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์ 
โดยใชเ้วลาเดินทาง -  ชัว่โมง ท่านมีความสนใจใชบ้ริการหรือไม่ 
 สนใจ 

 ไม่สนใจ 

 

6. เหตุผลท่ีท่านสนใจ / ไม่สนใจ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

ส่วนท่ี 3.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์

1. ฟาร์มสเตยรู์ปแบบใดท่ีท่านอยากลองไปท่องเท่ียว (ท่านสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 รูปแบบการท านา 

 รูปแบบการท าพืชสวน เช่น สวนผลไม ้

 รูปแบบการท าสวนไมต้ดัดอก เช่น แปลงดอกไม ้

 รูปแบบการท าสวนผกัสวนครัว เช่น ผกัสลดั 

 รูปแบบการท าสวนสมุนไพร 

 รูปแบบการท าฟาร์มปศุสัตว ์

 รูปแบบเทศกาลผลิตภณัฑ์ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
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2. ท่านคาดหวงัส่ิงใดจากการไดไ้ปท่องเท่ียวแบบฟาร์มสตย ์(ท่านสามารถตอบไดม้ากกว่า  ขอ้) 
 หาความรู้ดา้นการเกษตร 

 พกัผอ่นหาความสงบ 

 คน้หาประสบการณ์ใหม่ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 

 

3. ในองคป์ระกอบต่อไปน้ี ส่ิงใดท่ีท าใหท้่านเกิดความพึงพอใจในการท่องเท่ียวแบบฟาร์มสเตย ์

 

ดา้นส่ิงจูงใจ ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียว 

2. ความน่าสนใจของกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3. ความรู้ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การร่วมกิจกรรม 

5. ค่าใชจ่้ายภายในแหล่งท่องเท่ียว 

     

 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. มีความสะดวกในการเดินทางมายงั
แหล่งท่องเท่ียว 

2. มีความปลอดภยัในการเดินทาง
มายงัแหล่งท่องเท่ียว 

3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมายงัแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4. ช่องทางการประชาสัมพนธ์ผา่นส่ือ
ออนไลน์ 
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ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5. ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ออฟไลน์ 

 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. การเดินทางภายในแหล่งท่องเท่ียว
มีควาสะดวก 

2. ระบบไฟฟ้าเพียงพอ 

3. น ้าประปาเพียงพอ 

4. อินเตอร์เน็ตเพียงพอ 

5. มีสัญญาณโทรศพัทเ์พียงพอ 

6. มีบริการน าเท่ียวภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

7. มีบริการเช่ายานพาหนะ เช่น 
จกัรยาน 

8. บริการรับส่งมายงัแหล่งท่องเท่ียว 

     

 

ดา้นท่ีพกั 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ความสะอาดของห้องพกั 

2. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน
หอ้งพกั 

3. ราคาหอ้งพกัมีความเหมาะสม 

4. ทศันียภาพโดยรอบห้องพกั 

     

 

ดา้นทศันคติของพนกังาน 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี      
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ดา้นทศันคติของพนกังาน 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

2. เจา้หนา้ท่ีมีการกิริยามารยาทดี 

3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจใหบ้ริการ 

 

4. ถา้มีท่ีพกัในรูปแบบฟาร์มสเตย ์ท่ีมีกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ให้ท่านไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต
เชิงเกษตรกรรม และ วฒันธรรมชุมชน ผ่านการใชชี้วิต และ ลงมือท าจริง เช่น กิจกรรมปลูกผกั 
ให้อาหารสัตว ์เก็บผกัและผลไมเ้พื่อน ามารับประทาน โดยท่านจะไดรั้บการดูแลเสมือนคนใน
ครอบครัว ประกอบกบัท่ีพกัตั้งอยู่ในพื้นท่ี ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียงเชิงธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์ 
โดยใชเ้วลาเดินทาง -  ชัว่โมง ท่านมีความสนใจใชบ้ริการหรือไม่ 
 สนใจ 

 ไม่สนใจ 

 

5. เหตุผลท่ีท่านสนใจ / ไม่สนใจ 

....................................................................................................................................................... 
 

ส่วนท่ี 3.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย ์

1. เหตุใดท่านจึงไม่สนใจการท่องเท่ียวรูปแบบฟาร์มสเตย์
....................................................................................................................................................... 

 

 

ส่วนท่ี 4 :  ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 

1. ท่านเคยมาท่องเท่ียวจงัหวดัอุทยัธานีหรือไม่ 
 เคย 

 ไม่เคย 

 

2. ท่านมีวตัถุประสงคใ์ดเป็นหลกัเพื่อมาจงัหวดัอุทยัธานี (ในกรณีท่ีผูต้อบเคยท่องเท่ียวท่ี
จงัหวดัอุทยัธานี) 
 เพื่อพกัผอ่นในวนัหยุด 
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 เพื่อวฒันธรรมและศาสนา เช่น นมสัการศูนยศ์าสนาต่างๆ 

 เพื่อการศึกษา เช่น ทศันศึกษา 

 เพื่อการกีฬาและความบนัเทิง เช่น ชมการแข่งขนักีฬา เขา้ร่วมงานวิ่งมาราธอน 

 เพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ เช่น ปราสาทหิน พิพิธภณัฑต์่าง 

 เพื่อเยีย่มญาติมิตร 

 เพื่อธุรกิจ เช่น ติดต่อทางธุรกิจ 

 เพื่อมาร่วมสัมนา 

 เพื่อพกัแรมเป็นทางผา่น 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................. 
 

3. หากท่านมีโอกาสเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัอุทยัธานี ท่านมีความสนใจสถานท่ีท่องเท่ียว
หรือกิจกรรมในรูปแบบใด (ตอบไดม้ากกวา่  ขอ้) (ในกรณีท่ีผูต้อบเคยท่องเท่ียวท่ีจงัหวดั
อุทยัธานี) 
 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น หว้ยขาแขง้ วนอุทยานถ ้าเขาวง 

 แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เช่น หมู่บา้นกะเหร่ียง ศูนยผ์า้ทอลายโบราณบา้นผาทัง่ 

 แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร เช่น แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจเกษตรพอเพียง 

 การซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึก เช่น ขนมปังสังขยา ขา้วกุง้กรอบ 

 การท่องเท่ียวแบบ One day trip เช่น วนัเดียวเท่ียวทัว่จงัหวดัอุทยัธานี 

 

 

  




