ความต้องการและการดาเนิ นงานธุรกิ จ Andaman Oversea ธุรกิ จนาเที่ยวเกาะสิ มิลนั
- เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
Business Demand and Operations Andaman Oversea Business, Tour Business
of Similan Island - Surin Island, Phang Nga
นายณัฐนนท์ รักษาริกรรม

บทคัดย่อ
ความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจ Andaman Oversea ธุรกิจนาเที่ยวเกาะสิมลิ นั - เกาะ
สุรนิ ทร์ จังหวัดพังงา โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อ 1.ศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของ
ตลาด 2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี 3. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ 4. เพื่อ
ศึก ษาการวางแผนการตลาดของธุ ร กิจ เป็ น ระยะเวลา 5 ปี โดยน าข้อ มูล จากการเก็บ ข้อ มูล จาก
แบบสอบถาม จากกลุ่ม เป้าหมายของธุรกิจ จานวน 200 ชุ ด และผู้ประกอบการหรือศึกษาข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของธุรกิจ
ผลการวิจยั 1. ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริโภคมีความต้องการในบริการธุรกิจนาเที่ยวทางทะเล ด้าน
ราคาอยูท่ ร่ี ะดับมาก และให้ความสาคัญกับราคามากทีส่ ุด 2. ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการธุรกิจนาเทีย่ วทางทะเล
ส่วนใหญ่ได้รบั ข้อมูลผ่านแหล่งช่องทางอินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการเพียง
ครัง้ เดียวขาดการใช้ซ้า จึง จาเป็ นจะต้ องสร้างกลยุท ธ์ท างการดาเนิน งานในเรื่องของการสร้างความ
ประทับใจแก่ผใู้ ช้บริการอย่างมาก ซึ่งจะต้องทาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด
เพื่อให้เกิดการใช้บริการซ้า 3. การดาเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ธุรกิจจะต้องมีการ
ลงทุนเพื่อเปิดกิจการที่ 10,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณในการใช้จ่ายต่อปีจะอยู่ท่ี 54,180,000 บาท
และรายได้จะอยูท่ ่ี 67,200,000 บาทโดยประมาณ ซึง่ จะทาให้คุ้มทุนภายใน 4 ปี หรืออาจจะเร็วกว่านัน้
4) การวางแผนการตลาด โดยใช้การสารวจจากข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการใช้ กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาด Marketing Mix 7P’s ควรที่จะมาใช้กลยุทธ์ในเรื่องของราคา โดยต้องมีการจัด
โปรโมชั ่น และตัง้ ราคาขายในราคาที่ถูกกว่าที่อ่ืน และท าการโฆษณาผ่า นสื่อ สัง คมออนไลน์ เช่ น
Facebook Instagram และเป็นช่องทางซือ้ ออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ของธุรกิจเอง และต้องทาให้ลูกค้าเห็น
ถึงคุณภาพในการให้บริการแก่ผบู้ ริโภค และทีส่ าคัญต้องแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของธุรกิจ เพื่อที่
ให้ลกู ค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการได้โดยง่าย

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.

บทนา
ในปจั จุบนั สถานการณ์การท่องเทีย่ วในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2561 ที่
ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่า 10 ประเทศอาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวรวมกันประมาณ 129 ล้านคน ซึ่ง
เติบโตขึน้ จากปีก่อน 7.6% โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวกันเองในอาเซียน คิดเป็น 37.2%
ของจานวนนักท่ องเที่ยวต่างชาติท่เี ดิน ทางเข้ามาเที่ยวอาเซีย นปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง ในเวทีการประชุ ม
ท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN TOURISM Forum 2019 : ATF 2019 ได้เปิดเผยข้อมูลว่า อาเซียนเป็น
ภูมิภาคส าคัญ ที่ม ีแนวโน้ม การเติบโตของนักท่ องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ย มากกว่า 10% และอาเซียน
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วเข้าประเทศคิดเป็นสัดส่วน 12.4% ต่อจีดพี ี โดยอันดับ 1 ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน คือประเทศไทย สถิตจิ านวนนักท่องเทีย่ วเบือ้ งต้น ประเทศไทยมีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามาใน
ประเทศ 38.0 ล้านคน เติบโต 6.9 % จากปีทผ่ี ่านมา และนอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลสถิตขิ องประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2561 เปิดเผยมาโดยละเอียด ถึงจานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยตัง้ แต่เดือนมกราคม –
ธันวาคม ปีพ.ศ.2561 มีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ หมด 75,949,052 คน โดยในแต่ละภูมภิ าคก็มนี ักท่องเที่ยวมาก
น้อยกระจายกันไป โดยอับดับที่ 1 เป็นภาคใต้ มีนกั ท่องเทีย่ วทัง้ หมด 26,629,334 คน ซึ่งในจังหวัดที่มี
นักท่องเทีย่ วเข้าไปมากสุด คือ ภูเก็ต รองลงมาเป็นกระบี่ สุ -ราษฎร์ธานี พังงา สงขลา ตามลาดับ และ
จังหวัดอื่น ๆ ทีเ่ หลือแต่จะมีนกั ท่องเทีย่ วไม่มากเท่า 5 จังหวัดทีก่ ล่าวมา
ธุรกิจ นาเที่ยว มีหลายประเภทขึน้ อยู่กบั การให้บริการหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวนัน้ ว่าจะมี
อะไรบ้าง หนึ่งในนั ่นคือ ธุรกิจเรือสปีดโบ๊ท จัดเป็นธุรกิจจัดนาเที่ยว (Tour Operator) ทางทะเลแบบ
One day Trip คือ รูปแบบไปเช้ากลับเย็น โดยนานักท่องเทีย่ วไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามเส้นทางที่
กาหนด และมีการให้บริการต่าง ๆ บนเรือ ซึง่ การบริการจะขึน้ อยู่แต่ละบริษทั ว่าจะให้บริการอย่างไร ก็
จะเกิดความแตกต่างและเกิดการแข่งขันกันในเรื่องบริการเหล่านี้ ธุรกิจเรือสปีดโบ๊ทมี อยู่มากในภาคใต้
เนื่องจากเป็นพืน้ ทีต่ ดิ ทะเลและมีเกาะมากมายอยูม่ ากมาย แต่กไ็ ม่เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาใช้บริการ โดยเฉพาะในจังหวัดพังงา ที่ยงั มีธุรกิจเรือสปีดโบ๊ทไม่มากนัก มีบริษทั ใหญ่ๆอยู่เพียง 5
บริษทั โดยให้บริการน าเที่ยวเกาะสิมลิ นั เกาะสุรนิ ทร์ ในจัง หวัดพัง งา ซึ่งการให้บริการก็จะเป็น ใน
รูปแบบโปรแกรมเดียวกันแต่จะมีจุดเด่นการให้บริการทีต่ ่างกันรวมถึงกลุ่มลูกค้าทีต่ ่างกัน ทาให้ตวั เลือก
ในการใช้บริการยังน้อยและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย
จังหวัดพัง งามีเกาะอยู่จานวนมากถึง 155 เกาะ นับเป็นจังหวัดที่มีจานวนเกาะมากที่สุดใน
ประเทศไทย แต่ทน่ี กั ท่องเทีย่ วให้ความสนใจและไปเป็นจานวนมากคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั
และอุทยาน

ผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจในธุรกิจนาเทีย่ วเกาะสิมลิ นั และเกาะสุรนิ ทร์ในจังหวัดพังงา โดยจะเป็น
ธุรกิจนาเทีย่ ว โดยใช้เรือสปีดโบ๊ทในการเดินทางไปยังเกาะที่ให้บริการ ซึ่งจะมีบริการตลอดทัง้ วัน ใน
รูปแบบวันเดย์ทริป มีการให้บริการอาหารเช้า กลางวัน และเย็น รวมถึงของว่างบนเรือ มีกปั ตันเรือและ
ช่ า งประจ าเรือ ที่ม ีค วามรู้แ ละความช านาญ รวมถึง ตัวเรือที่มีความทัน สมัยใหม่ มีไ กด์ท่มี ีค วามรู้
ความสามารถในการให้ขอ้ มูล รวมไปถึงการเอ็นเตอร์เทรนลูกค้าให้เกิดความบันเทิงสนุกสนานและสร้าง
ความประทับใจแก่ลกู ค้า และมีการให้บริการถ่ายภาพสวย ๆ ให้แก่ลกู ค้าตลอดทัง้ ทริปการเดินทาง โดย
จะใช้ช่อื ธุรกิจนี้วา่ “Andaman oversea” เป็นบริษทั ทีจ่ ะมุ่งเน้นไปในเรือ่ งการให้บริการแบบเอาใจใส่ เน้น
ความบันเทิง และให้บริการในราคาถูก
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
2. เพื่อศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย 5 ปี
3. เพื่อศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจ
4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี

แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของธุรกิ จ
ธุรกิจท่องเทีย่ วเป็นธุรกิจทีม่ กี ารเติบโตสูง มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มากขึน้ เรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี และธุรกิจการท่องเทีย่ วยังเป็นธุรกิจทีม่ อี ุปสรรคในการเริม่ ต้นธุรกิจต่า (Low
barrier to entry) มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริม่ ต้นธุรกิจไม่มากนัก และไม่จาเป็นต้องสต็อคสินค้ามาก อยู่
ทีก่ ารสร้างสรรค์ไอเดียทีแ่ ตกต่าง นอกจากนี้ธุรกิจท่องเทีย่ ว ยังเป็นธุรกิจทีก่ าลังเคลื่อนตัวสู่โลกออนไลน์
เร็วมาก นักท่องเทีย่ วประเภททีเ่ ดินทางเอง (Free and Independent Traveler: FIT) ก็เป็นกลุ่มทีม่ ี
อัตราการเติบโตสูง ทาให้เกิดโอกาสใหม่ๆ เกิดขึน้ สาหรับผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ทอ่ี ยากเข้าสู่ธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว และเข้าใจแนวโน้มตลาด ธุรกิจท่องเทีย่ วมีรปู แบบในปจั จุบนั 4 รูปแบบ แต่ธุรกิจทีว่ จิ ยั นี้จดั อยู่
ใน
1. ธุรกิจการนาเทีย่ ว (Tour operator) หมายถึง ธุรกิจทีท่ าหน้าทีจ่ ดั การนาเทีย่ ว เริม่ ตัง้ แต่การ
ออกแบบโปรแกรมท่องเทีย่ ว จัดหามัคคุเทศก์ จัดหาทีพ่ กั จัดการเดินทางไม่วา่ จะเป็นรถยนต์
รถไฟ เรือ เครื่องบิน (อ้างอิงข้อมูลจาก ธนาคารกสิกรไทย วันที่ 28 มกราคม 2562)

สาหรับธุรกิจในการศึกษาค้นคว้านี้ จัดอยูใ่ นธุรกิจการนาเทีย่ ว (Tour operator) ในลักษณะการท่องเทีย่ ว
ทางทะเล เป็นการให้บริการจัดโปรแกรมนาเทีย่ วเกาะเกาะสิมลิ นั และเกาะสุรนิ ทร์ในจังหวัดพังงา โดย
จัดในรูปแบบการนาเทีย่ วแบบ One day Trip คือโปรแกรมเทีย่ วตลอด 1 วัน โดยให้บริการแก่คนไทย
และชาวต่างชาติ
การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
รูปแบบการจัดการท่องเทีย่ วอย่างยั ่งยืนควรคานึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ
- เป็นการจัดการท่องเทีย่ วทีม่ จี ติ สานึก มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศนัน้ ๆ
- เป็นการจัดการการท่องเทีย่ วทีส่ ร้างความรูแ้ ละให้ความรู้
- เป็นการจัดการการท่องเทีย่ วทีป่ ระชาชนในท้องถิน่ มีบทบาท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมจัดทาและ
ร่วมได้รบั ผลประโยชน์อย่างเสมอภาค (อ้างอิงจาก Preecha Treesuwan ,2014)
แรงจูงใจทางการท่องเทีย่ ว
แรงจูงใจทางการท่องเทีย่ ว Mclntosh and Goeldler (1986 : อ้างอิงจาก บุษบา สุธธี ร และภัส
วลี นิตเิ กษตร สุนทร, 2541) กล่าวไว้วา่ แรงจูงใจทางการท่องเทีย่ ว (Tourism Motivation) หมายถึง สิง่ ที่
กระตุน้ ให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางออกท่องเทีย่ วเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ตามปกตินกั ท่องเทีย่ ว
จะ เดินทางหรือไม่ ย่อมขึน้ อยูก่ บั แรงจูงใจ
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ ว
สุวชั นา วิวฒั นชาติ และคณะ กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ ว ประกอบด้วยทุกสิงที่
มีอทิ ธิพลในการสร้างความต้องการซือ้ ในผลิตภัณฑ์ แต่โดยทั ่วไปแล้วจะนิยม แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) สถานทีจ่ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการ ตลาดท่องเทีย่ ว (Promotion)
ส่วนประสมทั ่ง 4 ประการอาจเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทีย่ ว 4′Ps (The four 4Ps of The
Travel Marketing Mix) ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
การลงทุนในธุรกิจทีถ่ ูกทิศทาง จะต้องศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจว่าเป็นอย่างไร ว่ามีทศิ ทาง
ไปทางด้านใด โดยวิเคราะห์เจาะลึกเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลกไปทิศไหน แนวโน้นเศรษฐกิจยังดีอยู่
หรือไม่ เพื่อจะได้สร้างโอกาสการลงทุนอย่างปลอดภัยให้กบั ธุรกิจของตนเอง สร้างความเชื่อมั ่นในการ
ลงทุนโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วก็เป็นเทรนด์หนึ่งทีก่ าลังมาแรงในประเทศไทย ณ ขณะนี้
และก็เป็นธุรกิจทีก่ าลังมีรายได้ดเี ป็นอย่างมาก ซึง่ หากใครทีก่ าลังมองหาธุรกิจทีจ่ ะสร้างผลกาไรให้กบั

ตนเองอย่างมหาศาลอยูล่ ่ะก็ ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ก็เป็นธุรกิจทีน่ ่าสนใจไม่น้อยเลย
ทีเดียว แถมไม่ยงุ่ ยากและทากาไรได้เป็นกอบเป็นกาภายในเวลาสัน้ ๆ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
ปจั จุบนั การดาเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหาร
จะต้องอาศัยชัน้ เชิงในการบริหารทีเ่ หนือกว่าคู่แข่ง หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทนั ต่อ
ภาวะการแข่งขันทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา การจัดการเชิงกลยุทธ์จงึ เป็น
แนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้นกั บริหารกาหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและ
ภายในองค์การ ช่วยกาหนดกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับองค์การ เพื่อทีจ่ ะนากลยุทธ์เหล่านัน้ ไปประยุกต์
ปฏิบตั ิ และควบคุมประเมินผลการดาเนินงานขององค์การได้ ทังนี
้ ้ไม่จากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนแต่อย่างใดกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นสิง่ สาคัญทีจ่ ะกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์การได้ การทาความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การทีป่ ระสบผลสาเร็จในการใช้กลยุทธ์
เพื่อการจัดการ จะทาให้นกั บริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบความสาเร็จ และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบทีต่ อ้ งอาศัยวิสยั ทัศน์ของผูน้ าองค์การเป็น
ส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขนตอน
ั้
เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารองค์รวม
ผูน้ าทีม่ คี วามสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ
และสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริงไม่ลม้ เหลว เนื่องจากกลยุทธ์ทด่ี แี ต่ลม้ เหลวจะไม่สามารถนาความสาเร็จ
มาสู่องค์การได้ ดังนัน้ ทัง้ กลยุทธ์และนักบริหารทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
จึงมีความสาคัญเท่าเทียมกัน (อ้างอิงการ kanoksak920 [ออนไลน์], 2013)

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การเก็บตัวอย่างจากกลุ่มเป้ าหมาย
การศึกษาเรื่อง ความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจ Andaman Oversea ธุรกิจนาเทีย่ วเกาะ
สิมลิ นั - เกาะสุรนิ ทร์ จังหวัดพังงา เป็นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research)
ประชากรที่ศึกษา
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักท่องเทีย่ วชาวไทย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็น
นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการใช้บริการธุรกิจนาเทีย่ วและมีความสนใจทีจ่ ะไปเทีย่ วเกาะสิมลิ นั และเกาะสุรนิ ทร์
ในจังหวัดพังงา จานวน 200 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามในการวิจยั ครังนี
้ ้ คือ แบบสอบถาม
แบบสอบถามเรื่อง ความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจ Andaman Oversea ธุรกิจนาเทีย่ ว
เกาะสิมลิ นั - เกาะสุรนิ ทร์ จังหวัดพังงา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการใช้บริการธุรกิจนาเทีย่ วทางทะเล
ส่วนที่ 3 ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนาเทีย่ ว
ทางทะเล
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
วิจยั นี้เป็นการวิจยั เชิงสารวจ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตใิ นการประมวลผล
และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (แบบสอบถาม Google form และ SPSS)
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิ จ
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจ จะเก็บจากคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียง โดย
เก็บจากคู่แข่งทีท่ าธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลเบือ้ งต้นจากธุรกิจของคู่แข่งมีธุรกิจรายใหญ่ทท่ี าธุรกิจประเภทเดียวกันอยู่ 4 ธุรกิจ คือ
1. Love Andaman เป็นธุรกิจนาเทีย่ วเกาะสิมลิ นั เกาะไม้ท่อน เกาะสุรนิ ทร์ เกาะรอก เเละจัดเเพ็ค
เกจทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด
2. Wow Andaman เป็นธุรกิจนาเทีย่ วเกาะสิมลิ นั เกาะสุรนิ ทร์
3. Seastar เป็นธุรกิจนาเที่ยวเกาะสิมลิ นั เกาะสุรนิ ทร์ และมีให้บริการการนาท่องเที่ยวอีกหลาย
จังหวัด
4. PhuketSeaTravel เป็น ธุร กิจ นาเที่ยวเกาะสิมลิ นั เกาะสุร ินทร์ เน้ นการตลาดไปที่การตลาด
ออนไลน์

ทัง้ หมด 4 ธุรกิจคู่แข่งนี้ มสี ถานที่ตงั ้ อยู่ใกล้กนั คือ ท่ าเรือทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ถือเป็ น
กิจการทีม่ ขี นาดใหญ่และได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วอย่างมาก

ผลสรุปจากการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ผลสารวจข้อมูลทั ่วไปเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
จะเห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56
อายุ 31-40 ร้อยละ 25 สถานภาพโสด จานวน 120 คน การศึกษาในปริญญาตรี จานวน 162 คน คิด
เป็นร้อยละ 81 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั เอกชนจานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อยูท่ ่ี 30,000 – 50,000 บาท จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ไม่มคี วามสามารถทางด้านการ
ว่ายน้า จานวน 135 คน ไม่มคี วามกลัวในการท่องเทีย่ วทางทะเล จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 74
ส่วนที่ 2 ผลสารวจข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการใช้บริการธุรกิจนาเทีย่ วทางทะเล
จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวทางทะเล 200 คน คิด เป็ น
ร้อยละ 100 ความถี่ในการใช้บริการธุรกิจนาเทีย่ วทางทะเล 1-2 ครัง้ ต่อปี จานวน 178 คน คิดเป็นร้อย
ละ มีการมาใช้บริการกับเพื่อน จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35 มีแหล่งข้อมูลที่มผี ลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการธุรกิจนาเทีย่ วทางทะเลของท่านมากที่สุด คือ อินเตอร์เน็ ต จานวน 180 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90
ส่วนที่ 3 ผลสารวจปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจนา
เทีย่ วทางทะเล
จะเห็น ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ปจั จัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ม ีผ ลต่อ การ
ตัดสิน ใจเลือกใช้บริการธุร กิจ น าเที่ยวทางทะเล โดยภาพรวมมีมีความส าคัญ อยู่ใ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ
นาเทีย่ วทางทะเล ค่าเฉลีย่ สูง ทีส่ ุด คือ ปจั จัยด้านราคา

การอภิ ปราย
ในปจั จุบนั สถานการณ์การท่องเทีย่ วในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจนาเทีย่ ว
ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและเป็นธุรกิจทีม่ ผี ลกับการท่องเทีย่ วโดยตรง ธุรกิจการนาเทีย่ ว (Tour
operator) เป็นธุรกิจทีท่ าหน้าทีจ่ ดั การนาเทีย่ ว เริม่ ตัง้ แต่การออกแบบโปรแกรมท่องเทีย่ ว จัดหา
มัคคุเทศก์ จัดหาทีพ่ กั จัดการเดินทางไม่วา่ จะเป็นรถยนต์ รถไฟ เรือ เครื่องบิน (อ้างอิงข้อมูลจาก
ธนาคารกสิกรไทย วันที่ 28 มกราคม 2562) ซึง่ ปจั จุบนั มีบทบาทมากต่อการท่องเทีย่ วแบบท้องถิน่ และ
ในปจั จุบนั การดาเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้อง
อาศัยชัน้ เชิงในการบริหารทีเ่ หนือกว่าคู่แข่ง หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทนั ต่อภาวะการ
แข่งขันทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา การจัดการเชิงกลยุทธ์จงึ เป็นแนวทาง
หนึ่งทีจ่ ะช่วยให้นกั บริหารกาหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์การ ช่วยกาหนดกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับองค์การ เพื่อทีจ่ ะนากลยุทธ์เหล่านัน้ ไปประยุกต์ปฏิบตั ิ และ
ควบคุมประเมินผลการดาเนินงานขององค์การได้
จากการศึกษาพบว่า พบว่าผูบ้ ริโภคมีความต้องการในบริการธุรกิจนาเที่ยวทางทะเล ด้านราคา
อยูท่ ร่ี ะดับมาก และให้ความสาคัญกับราคามากที่สุด ผู้บริโภคที่ใช้บริการธุรกิจนาเที่ยวทางทะเลส่วน
ใหญ่ได้รบั ข้อมูลผ่านแหล่งช่องทางอินเตอร์เน็ตและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ใช้บริการเพียงครัง้
เดียวขาดการใช้ซ้า จึงจาเป็นจะต้องสร้างกลยุทธ์ทางการดาเนินงานในเรื่องของการสร้างความประทับใจ
แก่ผใู้ ช้บริการอย่างมาก ซึง่ จะต้องทาให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการให้มากที่สุด เพื่อให้เกิด
การใช้บริการซ้า การดาเนินงานของธุรกิจในด้านพฤติกรรมองค์การ ธุรกิจจะต้องมีการลงทุนเพื่อเปิด
กิจการที่ 10,000,000 บาท ซึง่ งบประมาณในการใช้จ่ายต่อปีจะอยูท่ ่ี 57,180,000 บาท และรายได้จะอยู่
ที่ 67,200,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งจะทาให้คุ้มทุนภายใน 4 ปี หรืออาจจะเร็วกว่านัน้ การวางแผน
การตลาด โดยใช้การส ารวจจากข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด Marketing Mix 7P’s ควรทีจ่ ะมาใช้กลยุทธ์ในเรื่องของราคา โดยต้องมีการจัดโปรโมชั ่น และ
ตัง้ ราคาขายในราคาทีถ่ ูกกว่าทีอ่ ่นื และทาการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram
และเป็ น ช่องทางซื้อออนไลน์ ผ่านเว็ปไซต์ของธุร กิจเอง และต้องท าให้ลูกค้าเห็น ถึง คุณ ภาพในการ
ให้บริการแก่ผบู้ ริโภค และทีส่ าคัญต้องแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของธุรกิจ เพื่อที่ให้ลูกค้าตัดสินใจ
เลือกใช้บริการได้โดยง่าย

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง ความต้องการและการดาเนินงานธุรกิจ Andaman Oversea ธุรกิจนาเที่ยว
เกาะสิมลิ นั - เกาะสุรนิ ทร์ จังหวัดพังงาทาให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยว
ชาวไทย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการใช้บริการธุรกิจนาเทีย่ วและมีความสนใจที่
จะไปเทีย่ วเกาะสิมลิ นั และเกาะสุรนิ ทร์ในจังหวัดพังงา และทราบถึงการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ปฏิบตั ิ และการดาเนิ นงานของธุร กิจ น าเที่ยว ซึ่งจะเป็นการดาเนิน ธุร กิจที่จะเสมือนเกิดขึ้นจริง โดย
อ้างอิงข้อมูลจากคู่แข่งขัน ซึง่ ภาวะต่าง ๆ อาจจะเกิดการเปลีย่ นแปลงได้เนื่องจากปจั จัยอื่น ๆ เช่นเศษฐ
กิจหรือการเมืองการปกครอง ซึง่ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. การจะทากิจการหรือเปิดธุรกิจนี้จะต้องทาการศึกษาหาข้อมูลให้ดเี สียก่อน โดยการเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ จากสถานที่จ ริง เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะ การท างานและการดาเนิ นงานต้อง
เป็นไปอย่างรอบคอบ และจะต้องมีทกั ษะ ความรูค้ วามสามารถมาก ๆในหลายๆด้าน
2. ด้านราคา ราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ท่ี
ใช้บริการยังไม่เคยใช้บริการ หรือสามารถแยกความแตกต่างกันระหว่างบริษทั ได้ว่าดีมากน้อยเพียงใด
จึงเป็นปจั จัยทีส่ าคัญทีส่ ุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า
3. ด้ า นการโฆษณา การตลาดในส่ ว นนี้ ถื อ เป็ น การตลาดที่เ ห็น ผลเพีย งทางเดีย ว คือ
อินเทอร์เน็ต หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ การที่ผู้ใช้บริการจะเลือกใช้บริการจะดูจากแหล่งอินเทอร์เน็ตเป้น
ส่วนมาก สิง่ นี้ถอื เป็นตัวทีจ่ ะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดี
4. ด้านองค์กร บุคลากรที่ทางานในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ทางานเป็ นอย่างมาก ต้องมีความชานาญในเฉพาะทาง การจัดหาบุคลากรในการท ากิจการจึงถือว่า
เป็นไปได้อย่างยาก เพราะบุคลากรถือเป้นหัวใจสาคัญของงานบริการ

กิ ตติ กรรมประกาศ
ในการจัดทาการศึกษาอิสระฉบับนี้จะสาเร็จลุล่วงไม่ได้เลยหากปราศจากความอนุเคราะห์และ
การสนับสนุนจากหลายท่าน ทีส่ าคัญยิง่ ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุวณ
ี า ตัง้ โพธิสุวรรณ เป็นอย่างสูงทีไ่ ด้กรุณารับเป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา การศึกษาอิสระฉบับนี้ นอกจากนี้ยงั ให้องค์
ความรู้ คาแนะนาในการทาการศึกษาอิสระและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระ
รวมถึงชีแ้ นะข้อบกพร่องเพื่อแก้ไขให้การศึกษาอิสระฉบับนี้ของผูศ้ กึ ษาสาเร็จลุล่วงได้อย่างดียงิ่
ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ ได้ให้ความกรุณาเป็นประธาน
กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ทัง้ นี้ยงั คอยชีแ้ นะแนวทางการปรับปรุงการศึกษาอิสระให้มคี วามสมบูรณ์
ขึน้ อีกทัง้ ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาหรับ CEOs
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความรูแ้ ละองค์ความรูแ้ ห่งปญั ญาแก่ผศู้ กึ ษาจนสาเร็จเป็น
มหาบัณฑิต
ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ ในหลักสูตร CEOs ทุกคนที่ได้มโี อกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมสุขร่วมทุกข์มาด้วยกันตลอดการศึกษาและยังคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือและให้กาลังใจแก่ผู้เขียน
อันเป็นส่วนหนึ่งทีใ่ ห้ทาการศึกษาในครัง้ นี้เป็นรูปธรรมและสาเร็จไปได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู้ท่อี ยู่เบื้องหลังความสาเร็จ ให้พลังผลักดันให้เกิดกาลังใจ
ความพยายามที่จ ะศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ศึกษามีความมุ่ง มั ่นและความพยายามต่อ
การศึกษาผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ มาจนสาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
สุดท้ายนี้ผศู้ กึ ษาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการศึกษาอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ ่สี นใจไม่มากก็
น้อย และหากเนื้อหาในฉบับดังกล่าวนี้ผดิ พลาดประการใด ผู้ศกึ ษาขอน้อมรับความผิดนัน้ ไว้แต่เพียงผู้
เดียวและขออภัยมา ณ ทีน้ี
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