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บทคดัย่อ 
 ความต้องการและการด าเนินงานธุรกจิ Andaman Oversea ธุรกจิน าเที่ยวเกาะสมิลินั - เกาะ

สุรนิทร ์จงัหวดัพงังา โดยมวีตัถุประสงคข์องการศกึษานี้เพื่อ 1.ศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของ

ตลาด 2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 4. เพื่อ

ศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี  โดยน าข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถาม จากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ านวน 200 ชุด และผู้ประกอบการหรือศึกษาข้อมูลที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกจิ 

 ผลการวจิยั 1. ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการในบรกิารธุรกจิน าเที่ยวทางทะเล ด้าน

ราคาอยูท่ ีร่ะดบัมาก และใหค้วามส าคญักบัราคามากทีสุ่ด 2. ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วทางทะเล

ส่วนใหญ่ไดร้บัขอ้มลูผ่านแหล่งช่องทางอนิเตอรเ์น็ตและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใช้บรกิารเพยีง

ครัง้เดยีวขาดการใช้ซ ้า จงึจ าเป็นจะต้องสร้างกลยุทธ์ทางการด าเนินงานในเรื่องของการสร้างความ

ประทบัใจแก่ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งมาก ซึ่งจะต้องท าให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารให้มากที่สุด 

เพื่อให้เกดิการใช้บรกิารซ ้า 3. การด าเนินงานของธุรกจิในด้านพฤตกิรรมองค์การ ธุรกจิจะต้องมกีาร

ลงทุนเพื่อเปิดกจิการที่ 10,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณในการใช้จ่ายต่อปีจะอยู่ที่ 54,180,000 บาท 

และรายไดจ้ะอยูท่ ี ่67,200,000 บาทโดยประมาณ ซึง่จะท าให้คุ้มทุนภายใน 4 ปี หรอือาจจะเรว็กว่านัน้ 

4) การวางแผนการตลาด โดยใชก้ารส ารวจจากขอ้มลูมาวเิคราะห ์ซึง่แสดงให้เหน็ว่าการใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมทางการตลาด Marketing Mix 7P’s ควรที่จะมาใช้กลยุทธ์ในเรื่องของราคา โดยต้องมกีารจดั

โปรโมชัน่ และตัง้ราคาขายในราคาที่ถูกกว่าที่อื่น และท าการโฆษณาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น 

Facebook Instagram และเป็นช่องทางซือ้ออนไลน์ผ่านเวป็ไซต์ของธุรกจิเอง และต้องท าให้ลูกค้าเหน็

ถงึคุณภาพในการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภค และทีส่ าคญัตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความปลอดภยัของธุรกจิ เพื่อที่

ใหล้กูคา้ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารไดโ้ดยง่าย 



 

Abstract 
 Business demand and operations andaman oversea business, Tour business of Similan 

Island - Surin Island, Phang nga. The purpose of this study is to 1. Study the needs 

andbehaviors of the market.  2.To study sales and trend 5 years 3. To study the operation of 

Business 4. O study business marketing planning for a period of 5 years, take data from a 

survey from a business target audience. Number 200 set operator or study related information 

relating to the operation of the business. 

 Research results 1. The results of the research have shown that consumers demand 

the service of marine excursions. The price is at a very high level and is most important to the 

price. 2. Consumers who use the most marine travel business have received information 

though the internet channels and most consumer behaviors use the service only once. Lack of 

reuse therefore, it is necessary to create an operational strategy to create a greatimpression on 

our users. This must be the most responsive to the needs of our users. In order to make use of 

repeat services 3. Business operation in the organization’s behavior. The business must be 

invested in order to open the company at 10 million baht, which budget to spend per year will 

be 54.18 million baht and the revenue will beapproximately bath 67.2 million. This will make the 

onvestment with in 4 years or may be faster. 4. Planning a marketing survey based on 

analytics. This shows that the use of the marketing mix, marketing mix7P’s, It is recommended 

to use the strategy for the price. Promotion must be held. The promotion must be organized 

and set sales prices at a cheaper price elsewhere and advertise through social media such as 

facebook, instagram. It is an online purchase channel on the business website and must be the 

customer to see the quality of service to the consumers. And importantly, It must demonstrate 

the safety of business. To make itesy for customers to make the most of their choice.    
 

 

 

 

 

 



บทน า 
ในปจัจุบนัสถานการณ์การท่องเทีย่วในประเทศไทยมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2561 ที่

ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่า 10 ประเทศอาเซยีนจะมนีักท่องเที่ยวรวมกนัประมาณ 129 ล้านคน ซึ่ง

เตบิโตขึน้จากปีก่อน 7.6% โดยส่วนใหญ่เป็นการเดนิทางท่องเที่ยวกนัเองในอาเซยีน คดิเป็น 37.2% 

ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวอาเซียนปีพ.ศ. 2560 ซึ่งในเวทีการประชุม

ท่องเที่ยวอาเซยีน ASEAN TOURISM Forum 2019 : ATF 2019 ได้เปิดเผยขอ้มูลว่า อาเซยีนเป็น

ภูมิภาคส าคญั ที่มีแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ย มากกว่า 10% และอาเซียน

สามารถสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเขา้ประเทศคดิเป็นสดัส่วน 12.4% ต่อจดีพี ีโดยอนัดบั 1 ในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน คอืประเทศไทย สถติจิ านวนนกัท่องเทีย่วเบือ้งต้น ประเทศไทยมนีกัท่องเทีย่วเขา้มาใน

ประเทศ 38.0 ลา้นคน เตบิโต 6.9 % จากปีทีผ่่านมา และนอกจากนี้ยงัมขีอ้มลูสถติขิองประเทศไทยในปี

พ.ศ. 2561 เปิดเผยมาโดยละเอยีด ถงึจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในประเทศไทยตัง้แต่เดอืนมกราคม – 

ธนัวาคม ปีพ.ศ.2561 มนีกัท่องเทีย่วทัง้หมด 75,949,052 คน โดยในแต่ละภูมภิาคกม็นีักท่องเที่ยวมาก

น้อยกระจายกนัไป โดยอบัดบัที ่1 เป็นภาคใต ้มนีกัท่องเทีย่วทัง้หมด 26,629,334 คน ซึ่งในจงัหวดัที่มี

นกัท่องเทีย่วเขา้ไปมากสุด คอื ภเูกต็ รองลงมาเป็นกระบี่ สุ-ราษฎร์ธานี พงังา สงขลา ตามล าดบั และ

จงัหวดัอื่น ๆ ทีเ่หลอืแต่จะมนีกัท่องเทีย่วไม่มากเท่า 5 จงัหวดัทีก่ล่าวมา  

ธุรกจิน าเที่ยว มหีลายประเภทขึน้อยู่กบัการให้บรกิารหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวนัน้ว่าจะมี

อะไรบ้าง หนึ่งในนัน่คอื ธุรกจิเรอืสปีดโบ๊ท จดัเป็นธุรกจิจดัน าเที่ยว (Tour Operator) ทางทะเลแบบ 

One day Trip คอื รปูแบบไปเชา้กลบัเยน็ โดยน านกัท่องเทีย่วไปเทีย่วตามสถานทีต่่าง ๆ ตามเสน้ทางที่

ก าหนด และมกีารใหบ้รกิารต่าง ๆ บนเรอื ซึง่การบรกิารจะขึน้อยู่แต่ละบรษิทัว่าจะให้บรกิารอย่างไร ก็

จะเกดิความแตกต่างและเกดิการแขง่ขนักนัในเรื่องบรกิารเหล่านี้ ธุรกจิเรอืสปีดโบ๊ทมีอยู่มากในภาคใต ้

เนื่องจากเป็นพืน้ทีต่ดิทะเลและมเีกาะมากมายอยูม่ากมาย แต่กไ็ม่เพยีงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่เขา้

มาใชบ้รกิาร โดยเฉพาะในจงัหวดัพงังา ที่ยงัมธีุรกจิเรอืสปีดโบ๊ทไม่มากนัก มบีรษิทัใหญ่ๆอยู่เพยีง 5 

บริษทั โดยให้บรกิารน าเที่ยวเกาะสิมลินั เกาะสุรนิทร์ ในจงัหวดัพงังา ซึ่งการให้บริการก็จะเป็นใน

รปูแบบโปรแกรมเดยีวกนัแต่จะมจีุดเด่นการใหบ้รกิารทีต่่างกนัรวมถงึกลุ่มลกูคา้ทีต่่างกนั ท าให้ตวัเลอืก

ในการใชบ้รกิารยงัน้อยและไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดห้ลากหลาย  

จงัหวดัพงังามเีกาะอยู่จ านวนมากถึง 155 เกาะ นับเป็นจงัหวดัที่มีจ านวนเกาะมากที่สุดใน

ประเทศไทย แต่ทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและไปเป็นจ านวนมากคอื อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิิลนั

และอุทยาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 ผูจ้ดัท าจงึมคีวามสนใจในธุรกจิน าเทีย่วเกาะสมิลินั และเกาะสุรนิทร์ในจงัหวดัพงังา โดยจะเป็น

ธุรกจิน าเทีย่ว โดยใช้เรอืสปีดโบ๊ทในการเดนิทางไปยงัเกาะที่ให้บรกิาร ซึ่งจะมบีรกิารตลอดทัง้วนั ใน

รปูแบบวนัเดยท์รปิ มกีารใหบ้รกิารอาหารเชา้ กลางวนั และเยน็ รวมถึงของว่างบนเรอื มกีปัตนัเรอืและ

ช่างประจ าเรือที่มีความรู้และความช านาญ รวมถึงตัวเรือที่มีความทันสมัยใหม่ มีไกด์ที่มีความรู้

ความสามารถในการใหข้อ้มลู รวมไปถงึการเอน็เตอรเ์ทรนลกูคา้ใหเ้กดิความบนัเทงิสนุกสนานและสร้าง

ความประทบัใจแก่ลกูคา้ และมกีารใหบ้รกิารถ่ายภาพสวย ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้ตลอดทัง้ทรปิการเดนิทาง  โดย

จะใชช้ื่อธุรกจินี้วา่ “Andaman oversea” เป็นบรษิทัทีจ่ะมุ่งเน้นไปในเรือ่งการใหบ้รกิารแบบเอาใจใส ่เน้น

ความบนัเทงิ และใหบ้รกิารในราคาถูก 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมของตลาด 

 2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 

 3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิ 

 4. เพื่อศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธ ์เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
รายละเอียดเก่ียวกบัอตุสาหกรรมของธรุกิจ 

ธุรกจิท่องเทีย่วเป็นธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสงู มนีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้มาในประเทศไทย
มากขึน้เรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี และธุรกจิการท่องเทีย่วยงัเป็นธุรกจิทีม่อุีปสรรคในการเริม่ตน้ธรุกจิต ่า (Low 
barrier to entry) มคี่าใชจ้่ายในการลงทุนเริม่ตน้ธุรกจิไมม่ากนกั และไม่จ าเป็นตอ้งสตอ็คสนิคา้มาก อยู่
ทีก่ารสรา้งสรรคไ์อเดยีทีแ่ตกต่าง นอกจากนี้ธุรกจิท่องเทีย่ว ยงัเป็นธุรกจิทีก่ าลงัเคลื่อนตวัสู่โลกออนไลน์
เรว็มาก นกัท่องเทีย่วประเภททีเ่ดนิทางเอง (Free and Independent Traveler: FIT) กเ็ป็นกลุ่มทีม่ ี
อตัราการเตบิโตสงู ท าใหเ้กดิโอกาสใหม่ๆ  เกดิขึน้ส าหรบัผูป้ระกอบการหน้าใหม่ทีอ่ยากเขา้สู่ธุรกจิ
ท่องเทีย่ว และเขา้ใจแนวโน้มตลาด ธุรกจิท่องเทีย่วมรีปูแบบในปจัจุบนั 4 รปูแบบ แต่ธุรกจิทีว่จิยันี้จดัอยู่
ใน 

1. ธุรกจิการน าเทีย่ว (Tour operator) หมายถงึ ธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัการน าเทีย่ว เริม่ตัง้แต่การ
ออกแบบโปรแกรมท่องเทีย่ว จดัหามคัคุเทศก ์จดัหาทีพ่กั จดัการเดนิทางไม่วา่จะเป็นรถยนต ์
รถไฟ เรอื เครื่องบนิ (อา้งองิขอ้มลูจาก ธนาคารกสกิรไทย วนัที ่28 มกราคม 2562) 



ส าหรบัธุรกจิในการศกึษาคน้ควา้นี้ จดัอยูใ่นธุรกจิการน าเทีย่ว (Tour operator) ในลกัษณะการท่องเทีย่ว

ทางทะเล เป็นการใหบ้รกิารจดัโปรแกรมน าเทีย่วเกาะเกาะสมิลินั และเกาะสรุนิทรใ์นจงัหวดัพงังา โดย

จดัในรปูแบบการน าเทีย่วแบบ One day Trip คอืโปรแกรมเทีย่วตลอด 1 วนั โดยใหบ้รกิารแก่คนไทย

และชาวต่างชาต ิ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่ว 

            รปูแบบการจดัการท่องเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืควรค านึงถงึองคป์ระกอบ 3 ประการ 

- เป็นการจดัการท่องเทีย่วทีม่จีติส านึก มคีวามรบัผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศนัน้ ๆ 
- เป็นการจดัการการท่องเทีย่วทีส่รา้งความรูแ้ละใหค้วามรู้ 
- เป็นการจดัการการท่องเทีย่วทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่มบีทบาท มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ร่วมจดัท าและ
ร่วมไดร้บัผลประโยชน์อยา่งเสมอภาค (อา้งองิจาก Preecha Treesuwan ,2014) 

แรงจงูใจทางการท่องเทีย่ว 

แรงจงูใจทางการท่องเทีย่ว Mclntosh and Goeldler (1986 : อา้งองิจาก บุษบา สุธธีร และภสั

วล ีนิตเิกษตร สุนทร, 2541) กล่าวไวว้า่แรงจงูใจทางการท่องเทีย่ว (Tourism Motivation) หมายถงึ สิง่ที่

กระตุน้ ใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางออกท่องเทีย่วเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง ตามปกตนิกัท่องเทีย่ว

จะ เดนิทางหรอืไม่ ยอ่มขึน้อยูก่บัแรงจงูใจ  

ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ว 
สุวชันา ววิฒันชาต ิและคณะ กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ว ประกอบดว้ยทุกสงิที่

มอีทิธพิลในการสรา้งความตอ้งการซือ้ในผลติภณัฑ ์แต่โดยทัว่ไปแลว้จะนิยม แบ่งออกเป็นผลติภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) สถานทีจ่ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการ ตลาดท่องเทีย่ว (Promotion) 
ส่วนประสมทัง่ 4 ประการอาจเรยีกวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ว 4′Ps (The four 4Ps of The 
Travel Marketing Mix) ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี้ 
 

การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

 การลงทุนในธุรกจิทีถู่กทศิทาง จะตอ้งศกึษาภาพรวมของเศรษฐกจิวา่เป็นอยา่งไร วา่มทีศิทาง

ไปทางดา้นใด  โดยวเิคราะหเ์จาะลกึเศรษฐกจิไทย  เศรษฐกจิโลกไปทศิไหน แนวโน้นเศรษฐกจิยงัดอียู่

หรอืไม่  เพื่อจะไดส้รา้งโอกาสการลงทุนอยา่งปลอดภยัใหก้บัธุรกจิของตนเอง   สรา้งความเชื่อมัน่ในการ

ลงทุนโดยเฉพาะกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วกเ็ป็นเทรนดห์นึ่งทีก่ าลงัมาแรงในประเทศไทย ณ ขณะนี้ 

และกเ็ป็นธุรกจิทีก่ าลงัมรีายไดด้เีป็นอยา่งมาก ซึง่หากใครทีก่ าลงัมองหาธุรกจิทีจ่ะสรา้งผลก าไรใหก้บั



ตนเองอยา่งมหาศาลอยูล่่ะก ็ธุรกจิ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว กเ็ป็นธุรกจิทีน่่าสนใจไมน้่อยเลย

ทเีดยีว แถมไม่ยุง่ยากและท าก าไรไดเ้ป็นกอบเป็นก าภายในเวลาสัน้ๆ 

การจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 
  ปจัจุบนัการด าเนินธุรกจิมกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงู ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิาร
จะตอ้งอาศยัชัน้เชงิในการบรหิารทีเ่หนือกวา่คู่แขง่ หรอือาศยัความวอ่งไวในการปรบัตวัใหท้นัต่อ
ภาวะการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็น
แนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยใหน้กับรหิารก าหนดทศิทางของธุรกจิ วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและ
ภายในองคก์าร ช่วยก าหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสมกบัองคก์าร เพื่อทีจ่ะน ากลยทุธเ์หล่านัน้ไปประยกุต์
ปฏบิตั ิและควบคุมประเมนิผลการด าเนินงานขององคก์ารได ้ทัง้นี้ไม่จ ากดัเฉพาะแต่องคก์ารภาครฐัหรอื
ภาคเอกชนแต่อยา่งใดกลยทุธข์ององคก์ารจะเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะก าหนดความส าเรจ็หรอืความลม้เหลว
ขององคก์ารได ้การท าความเขา้ใจและการพยายามศกึษาองคก์ารทีป่ระสบผลส าเรจ็ในการใชก้ลยทุธ์
เพื่อการจดัการ จะท าใหน้กับรหิารไดท้ราบถงึคณุประโยชน์ของกลยทุธ ์ทีจ่ะช่วยสนบัสนุนองคก์ารให้
ประสบความส าเรจ็ และจะตอ้งมกีารพจิารณาเลอืกกลยทุธแ์ละประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์าร 

  การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการบรหิารอยา่งมรีะบบทีต่อ้งอาศยัวสิยัทศัน์ของผูน้ าองคก์ารเป็น
ส่วนประกอบ และอาศยัการวางแผนอยา่งมขี ัน้ตอน เนื่องจากการบรหิารกลยทุธเ์ป็นการบรหิารองคร์วม 
ผูน้ าทีม่คีวามสามารถจะตอ้งอาศยักลยทุธใ์นการจดัการองคก์ารทีม่ปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัองคก์าร 
และสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิไม่ลม้เหลว เนื่องจากกลยทุธท์ีด่แีต่ลม้เหลวจะไมส่ามารถน าความส าเรจ็
มาสู่องคก์ารได ้ดงันัน้ทัง้กลยทุธแ์ละนกับรหิารทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกใชก้ลยทุธแ์ละน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัิ
จงึมคีวามส าคญัเท่าเทยีมกนั (อา้งองิการ kanoksak920 [ออนไลน์], 2013) 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การเกบ็ตวัอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย 

การศกึษาเรื่อง ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจิ Andaman Oversea ธุรกจิน าเทีย่วเกาะ

สมิลินั - เกาะสุรนิทร ์จงัหวดัพงังา เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (survey research)  

 

ประชากรท่ีศึกษา 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทย โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็น

นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วและมคีวามสนใจทีจ่ะไปเทีย่วเกาะสมิลินั และเกาะสรุนิทร์

ในจงัหวดัพงังา จ านวน 200 คน 



เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเรื่อง ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจิ Andaman Oversea ธุรกจิน าเทีย่ว

เกาะสมิลินั - เกาะสุรนิทร ์จงัหวดัพงังา ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วทางทะเล 

ส่วนที ่3 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่ว

ทางทะเล 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

วจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิตใินการประมวลผล

และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู (แบบสอบถาม Google form และ SPSS) 

การเกบ็ข้อมลูเก่ียวกบัธรุกิจ 

การเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหภ์าพรวมของธุรกจิ จะเกบ็จากคู่แข่งขนัในบรเิวณใกล้เคยีง โดย

เกบ็จากคู่แขง่ทีท่ าธุรกจิประเภทเดยีวกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ขอ้มลูเบือ้งตน้จากธุรกจิของคู่แขง่มธีุรกจิรายใหญ่ทีท่ าธุรกจิประเภทเดยีวกนัอยู ่4 ธุรกจิ คอื  

1. Love Andaman เป็นธุรกจิน าเทีย่วเกาะสมิลินั เกาะไมท้่อน เกาะสุรนิทร ์เกาะรอก เเละจดัเเพค็

เกจทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด 

2. Wow Andaman เป็นธุรกจิน าเทีย่วเกาะสมิลินั เกาะสุรนิทร ์

3. Seastar เป็นธุรกจิน าเที่ยวเกาะสมิลินั เกาะสุรนิทร์ และมใีห้บรกิารการน าท่องเที่ยวอกีหลาย

จงัหวดั 

4. PhuketSeaTravel เป็นธุรกจิน าเที่ยวเกาะสิมลินั เกาะสุรินทร์ เน้นการตลาดไปที่การตลาด

ออนไลน์ 



ทัง้หมด 4 ธุรกจิคู่แข่งนี้มสีถานที่ตัง้อยู่ใกล้กนั คอื ท่าเรอืทบัละมุ อ.ท้ายเหมอืง จ.พงังา ถือเป็น

กจิการทีม่ขีนาดใหญ่และไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วอยา่งมาก 

 

ผลสรปุจากการวิจยั 
ส่วนที ่1 ผลส ารวจขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 จะเหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56  

อายุ 31-40 ร้อยละ 25 สถานภาพโสด จ านวน 120 คน การศกึษาในปรญิญาตร ีจ านวน 162 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 81 มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนจ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 41 มรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน อยูท่ ี ่30,000 – 50,000 บาท จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 ไม่มคีวามสามารถทางด้านการ

วา่ยน ้า จ านวน 135 คน ไม่มคีวามกลวัในการท่องเทีย่วทางทะเล จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74  

ส่วนที ่2 ผลส ารวจขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วทางทะเล 

 จะเหน็ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการธุรกจิน าเที่ยวทางทะเล 200 คน คดิ เป็น

รอ้ยละ 100 ความถี่ในการใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วทางทะเล 1-2 ครัง้ต่อปี จ านวน 178 คน คดิเป็นร้อย

ละ มกีารมาใชบ้รกิารกบัเพื่อน  จ านวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 35 มแีหล่งขอ้มูลที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วทางทะเลของท่านมากที่สุด คอื อนิเตอร์เน็ต จ านวน 180 คน คดิเป็นร้อย

ละ 90  

ส่วนที ่3 ผลส ารวจปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธรุกจิน า

เทีย่วทางทะเล 

จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวทางทะเล โดยภาพรวมมีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้พบปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารธุรกจิ

น าเทีย่วทางทะเล ค่าเฉลีย่สงู ทีสุ่ด คอื ปจัจยัดา้นราคา  

 

 

 



การอภิปราย 

ในปจัจุบนัสถานการณ์การท่องเทีย่วในประเทศไทยมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง โดยธุรกจิน าเทีย่ว
ถอืเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและเป็นธุรกจิทีม่ผีลกบัการทอ่งเทีย่วโดยตรง ธุรกจิการน าเทีย่ว (Tour 
operator) เป็นธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัการน าเทีย่ว เริม่ตัง้แต่การออกแบบโปรแกรมท่องเทีย่ว จดัหา
มคัคุเทศก ์จดัหาทีพ่กั จดัการเดนิทางไม่วา่จะเป็นรถยนต ์รถไฟ เรอื เครื่องบนิ (อา้งองิขอ้มลูจาก 
ธนาคารกสกิรไทย วนัที ่28 มกราคม 2562) ซึง่ปจัจุบนัมบีทบาทมากต่อการท่องเทีย่วแบบทอ้งถิน่ และ
ในปจัจุบนัการด าเนินธุรกจิมกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงู ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารจะตอ้ง
อาศยัชัน้เชงิในการบรหิารทีเ่หนือกวา่คู่แขง่ หรอือาศยัความวอ่งไวในการปรบัตวัใหท้นัต่อภาวะการ
แขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นแนวทาง
หนึ่งทีจ่ะช่วยใหน้กับรหิารก าหนดทศิทางของธรุกจิ วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน
องคก์าร ช่วยก าหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสมกบัองคก์าร เพื่อทีจ่ะน ากลยทุธเ์หล่านัน้ไปประยกุตป์ฏบิตั ิและ
ควบคุมประเมนิผลการด าเนนิงานขององคก์ารได ้

 จากการศกึษาพบวา่ พบวา่ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการในบรกิารธุรกจิน าเที่ยวทางทะเล ด้านราคา

อยูท่ ีร่ะดบัมาก และให้ความส าคญักบัราคามากที่สุด ผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารธุรกจิน าเที่ยวทางทะเลส่วน

ใหญ่ไดร้บัขอ้มลูผ่านแหล่งช่องทางอนิเตอรเ์น็ตและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใช้บรกิารเพยีงครัง้

เดยีวขาดการใชซ้ ้า จงึจ าเป็นจะตอ้งสรา้งกลยทุธท์างการด าเนินงานในเรื่องของการสรา้งความประทบัใจ

แก่ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งมาก ซึง่จะตอ้งท าใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารให้มากที่สุด เพื่อให้เกดิ

การใชบ้รกิารซ ้า การด าเนินงานของธุรกจิในด้านพฤตกิรรมองค์การ ธุรกจิจะต้องมกีารลงทุนเพื่อเปิด

กจิการที ่10,000,000 บาท ซึง่งบประมาณในการใชจ้่ายต่อปีจะอยูท่ ี ่57,180,000 บาท และรายได้จะอยู่

ที่ 67,200,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งจะท าให้คุ้มทุนภายใน 4 ปี หรอือาจจะเรว็กว่านัน้ การวางแผน

การตลาด โดยใช้การส ารวจจากข้อมูลมาวเิคราะห์ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด Marketing Mix 7P’s ควรทีจ่ะมาใชก้ลยทุธใ์นเรื่องของราคา โดยต้องมกีารจดัโปรโมชัน่ และ

ตัง้ราคาขายในราคาทีถู่กกวา่ทีอ่ื่น และท าการโฆษณาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram 

และเป็นช่องทางซื้อออนไลน์ผ่านเวป็ไซต์ของธุรกจิเอง และต้องท าให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพในการ

ใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภค และทีส่ าคญัตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความปลอดภยัของธุรกจิ เพื่อที่ให้ลูกค้าตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารไดโ้ดยง่าย 

 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาเรื่อง ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกจิ Andaman Oversea ธุรกจิน าเที่ยว

เกาะสมิลินั - เกาะสุรนิทร ์จงัหวดัพงังาท าใหท้ราบถงึความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย คอื นักท่องเที่ยว

ชาวไทย โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัจะเป็นนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการใชบ้รกิารธุรกจิน าเทีย่วและมคีวามสนใจที่

จะไปเทีย่วเกาะสมิลินั และเกาะสุรนิทรใ์นจงัหวดัพงังา และทราบถงึการก าหนดกลยทุธแ์ละแนวทางการ

ปฏบิตั ิและการด าเนินงานของธุรกจิน าเที่ยว ซึ่งจะเป็นการด าเนินธุรกจิที่จะเสมอืนเกิดขึ้นจริง โดย

อา้งองิขอ้มลูจากคู่แขง่ขนั ซึง่ภาวะต่าง ๆ อาจจะเกดิการเปลีย่นแปลงไดเ้นื่องจากปจัจยัอื่น ๆ เช่นเศษฐ

กจิหรอืการเมอืงการปกครอง ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่ควรมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

 1. การจะท ากจิการหรอืเปิดธุรกจินี้จะตอ้งท าการศกึษาหาขอ้มลูใหด้เีสยีก่อน โดยการเกบ็ขอ้มูล

ต่าง ๆ จากสถานที่จรงิ เนื่องจากรายละเอยีดค่อนข้างที่จะเยอะ การท างานและการด าเนินงานต้อง

เป็นไปอยา่งรอบคอบ และจะตอ้งมทีกัษะ ความรูค้วามสามารถมาก ๆในหลายๆดา้น 

 2. ดา้นราคา ราคามผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ที่

ใชบ้รกิารยงัไม่เคยใชบ้รกิาร หรอืสามารถแยกความแตกต่างกนัระหว่างบรษิทัได้ว่าดมีากน้อยเพยีงใด 

จงึเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของลกูคา้ 

 3. ด้านการโฆษณา การตลาดในส่วนนี้ถือเป็นการตลาดที่เห็นผลเพียงทางเดียว คือ 

อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่อออนไลน์ต่าง ๆ การที่ผู้ใช้บรกิารจะเลอืกใช้บรกิารจะดูจากแหล่งอนิเทอร์เน็ตเป้น

ส่วนมาก สิง่นี้ถอืเป็นตวัทีจ่ะสรา้งความแตกต่างจากคู่แขง่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 4. ด้านองค์กร บุคลากรที่ท างานในองค์กรจะต้องมคีวามรู้ความสามารถ และทกัษะในการ

ท างานเป็นอย่างมาก ต้องมคีวามช านาญในเฉพาะทาง การจดัหาบุคลากรในการท ากิจการจึงถือว่า

เป็นไปไดอ้ยา่งยาก เพราะบุคลากรถอืเป้นหวัใจส าคญัของงานบรกิาร 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

ในการจดัท าการศกึษาอสิระฉบบันี้จะส าเรจ็ลุล่วงไม่ไดเ้ลยหากปราศจากความอนุเคราะหแ์ละ

การสนบัสนุนจากหลายท่าน ทีส่ าคญัยิง่ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยส์ุวณีา ตัง้โพธ-ิ

สุวรรณ เป็นอยา่งสงูทีไ่ดก้รณุารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา การศกึษาอสิระฉบบันี้ นอกจากนี้ยงัใหอ้งค์

ความรู ้ค าแนะน าในการท าการศกึษาอสิระและขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาอสิระ 

รวมถงึชีแ้นะขอ้บกพร่องเพื่อแกไ้ขใหก้ารศกึษาอสิระฉบบันี้ของผูศ้กึษาส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ยา่งดยีิง่  

ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารยส์มจติร ลว้นจ าเรญิ ไดใ้หค้วามกรุณาเป็นประธาน

กรรมการสอบการศกึษาอสิระ ทัง้นี้ยงัคอยชีแ้นะแนวทางการปรบัปรุงการศกึษาอสิระใหม้คีวามสมบรูณ์

ขึน้ อกีทัง้ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบั CEOs 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามรูแ้ละองคค์วามรูแ้ห่งปญัญาแก่ผูศ้กึษาจนส าเรจ็เป็น

มหาบณัฑติ 

 ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ ในหลกัสูตร CEOs ทุกคนที่ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ร่วมสุขร่วมทุกขม์าดว้ยกนัตลอดการศกึษาและยงัคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลอืและให้ก าลงัใจแก่ผู้เขยีน 

อนัเป็นส่วนหนึ่งทีใ่หท้ าการศกึษาในครัง้นี้เป็นรปูธรรมและส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ผู้ที่อยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ ให้พลงัผลกัดนัให้เกดิก าลงัใจ 

ความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ศึกษามีความมุ่งมัน่และความพยายามต่อ

การศกึษาผ่านพน้อุปสรรคต่าง ๆ มาจนส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี

 สุดทา้ยนี้ผูศ้กึษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การศกึษาอสิระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจไม่มากก็

น้อย และหากเนื้อหาในฉบบัดงักล่าวนี้ผดิพลาดประการใด ผู้ศกึษาขอน้อมรบัความผดินัน้ไวแ้ต่เพยีงผู้

เดยีวและขออภยัมา ณ ทนีี้ 
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