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แผนธุรกิจ ท่องเทีย่ วต่ างประเทศ
สุ ทธินี ขามาก1
------------------------------------------------------บทสรุ ปผู้บริ หาร
ปั จจุ บนั นี้ ธุ รกิ จการท่องเที่ยวเป็ นที่นิยมกันเป็ นอย่างมาก ในระดับกลุ่มคนที่ท้ งั
ทางานแล้ว เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ทัวร์ ได้มี การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิ จของ
ประเทศมากขึ้น เมื่อในอดี ตที่ ผ่านมาถ้าพูดถึ งการท่องเที่ยวต่างประเทศแล้ว เราจะคิดว่า
จะต้องใช้เงิ นเป็ นจานวนมากซึ่ งอาจทาให้บางคนถึ งกลับล้มเลิ กความคิ ดที่ จะท่องเที่ ยว
ต่ า งประเทศ แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน นี้ เรามี ท างเลื อ กให้ ลู ก ค้า มากขึ้ น ทางบริ ษ ัท เราจึ ง เล็ ง เห็ น
ช่ อ งทางในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองต่ อ ความต้องการของลู ก ค้า ที่ มี ค วาม
หลากหลายทั้งด้านการเงิ น ทางบริ ษทั เราก็จะมีการจัดทาทัวร์
ประมาณ
การว่า ในปี นี้มีแนวโน้มที่สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีอตั ราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 หลายประเทศที่ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจจะให้ความสาคัญ
ต่อการส่ งเสริ มภาคการท่องเที่ยวเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จของตน ซึ่ งจะทาให้ระดับแข่งขัน
ด้า นการท่ อ งเที่ ย วในเวที โ ลกทวี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น แต่ จ ากแนวโน้ม ราคาน้ า มัน ใน
ตลาดโลกที่ลดลง การเปิ ดเที่ยวบินระหว่างประเทศใหม่ของสายการบินต่างๆ และจากการ
วิเคราะห์ ข ององค์การท่ องเที่ ย วโลกที่ คาดว่า การท่ องเที่ ยวระหว่า งประเทศจะขยายตัว
ต่ อ เนื่ อง จึ ง คาดว่า ในปี 2558 จะมี นัก ท่ อ งเที่ ย วประมาณ 28.5–29 ล้า นคนสถานการณ์
จานวนนักท่ องเทีย่ วล่ าสุ ด (ข้ อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม2558)
แผนการตลาดในปี แรกๆ จะเน้นการท่ องเที่ ย วแบบ ให้ลู ก ทัวร์ มี ส่ วนร่ วมการ
ออกแบบไอเดี ยในตารางการท่องเที่ ยวเอง เพื่ อให้มีความหลากหลายในโปรแกรมทัวร์
บริ ษทั ทัวร์มีการดาเนินงานโดยมีผจู้ ดั การ (เป็ นเจ้าของกิจการเอง) เป็ นผูก้ ากับดูแลกิจกการ
ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ต้ งั ไว้ กาหนหน้าที่หลัก ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการตลาด และ
ดูแลภาพรวมของกิจการทั้งหมดให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
คาสาคัญ : แผนธุ รกิจ, ธุ รกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ
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บทนา
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเกิ ดขึ้นโดย พระดาริ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ก าแพงเพชรอัค รโยธิ น ครั้ งทรงดารงตาแหน่ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการรถไฟ ได้มี ก ารส่ ง เรื่ องราว
เกี่ ยวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ ในสหรัฐอเมริ กา ใน พ.ศ.2467 การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวได้
เริ่ มขึ้ นอย่ า งชั ด เจน ในพ.ศ.2479
การท่องเที่ยวถือได้วา่ เป็ น
เรื่ องของความพึงพอใจของแต่ละบุ คคล องค์การสหระชาชาติ ประกาศว่า ‘’การเดิ นทาง
ท่ อ งเที่ ย วเป็ นสิ ทธิ มนุ ษ ยชนอย่ า งหนึ่ งที่ รั ฐ พึ ง สนั บ สนุ น ’’

พ็ ค เกจ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจท่องเที่ยว
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาเดือนมีนาคม–เดือนมิถุนายน 2558
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการดาเนินงาน

ความเป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ
ท่องเที่ยวต่างประเทศ

การวิเคราะห์แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิ จ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การ
วิเคราะห์ ด้า นการผลิ ต /การดาเนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้า นการจัดการและก าลัง คน การ
วิเคราะห์ ด้านการเงิ น และสรุ ปผลว่า ธุ รกิ จดังกล่ าวมี ความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นงาน
หรื อไม่
2. ท่องเที่ยว
(visitors)
“
”(
)
(over-night visitors)” “
(same-day
visitors)”
3. การวิเคราะห์ส ถานการณ์ หมายถึ ง การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์การโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การวางตาแหน่ง
ทางการตลาด การก าหนดผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต การบริ หารขององค์การ
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6. การวิเคราะห์ ด้า นการจัดการและก าลัง คน หมายถึ ง การก าหนดโครงสร้ า ง
องค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง รายได้หรื อยอดขาย กาไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืน
ทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ สถานการณ์โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. เป็ นธุ รกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก ความเสี่ ยงต่า ลงทุนต่า
2. ผูป้ ระกอบกิ จการที่ รักการเดิ นทางท่องเที่ ยวสามารถหาความรู ้ เพิ่มเติ มทักษะ
ประสบการณ์ได้ตลอดเวลา
3. เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมการเดินทางสามารถแสดงความคิดเห็นได้
4.
low season
5. มีการสารวจสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ตลอดเวลา
จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
1. พนักงานที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมหรื อมีใจรักด้านงานบริ การจะหาได้ค่อนข้าง
ยากมัคุเทศศ์ที่มีความสามารถหาได้ยาก
2. ทาเลที่เหมาะสมมีค่อนข้างจากัด ต้องเสี่ ยงค่าเช่าในอัตราสู ง
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. การปรับราคาของค่าโดยสารเครื่ องบิน รถทัวร์ และค่าใช้จ่ายด้านที่พกั /โรงแรม
2. มีการบอกกันปากต่อปาก
3. ใช้ social network ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1. จานวนบริ ษทั ทัวร์ ต่างประเทศเกิดใหม่
2. การปรับราคาของค่าโดยสารเครื่ องบิน
3. ค่าใช้จ่ายด้านที่พกั /โรงแรม
4. การประสานงานต่างประเทศ
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 การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (T : Targeting Market)
1. กลุ่มเป้ าหมายหลักกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง ฐานะทางการเงินอยูใ่ น
เกณฑ์ ที่ ดี แต่ ร าคาก็ เ ป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการพิ จ ารณา ได้แ ก่ พนั ก งานบริ ษ ัท เอกชน
ข้าราชการ นักวิชาการ
2. กลุ่มเป้ าหมายรอง กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้นอ้ ย ฐานะทางการเงินไม่ค่อยดีนกั และมี
การใช้ราคาในการตัดสิ นใจ ได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา แม่บา้ น พนักงานโรงงาน การ
จัดการส่ งเสริ มการขายของลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะอยูใ่ นรู ปแบบการลดราคาหรื อการจัดโปรโมชัน่
กลยุทธ์ ทางการตลาด 4P
กลยุทธ์ ทางด้ านผลิตภัณฑ์ และราคา (Product and Price Strategy)
เนื่องจากเราเป็ นธุ รกิจดูแลท่องเที่ยวเราจึงต้องพบปะลูกค้าที่หลายหลาย พนักงาน
จึงต้องมีการสอบถามลูกค้าและความชอบและไม่ชอบอะไรของลูกค้าเบื้องต้น หลังจากนั้น
เราก็จะมีการให้ลูกค้าสามารถออกความคิดเห็น การบริ การของบริ ษทั นาเที่ยว แบ่งเป็ น 2
ประเภท
1. การบริการแบบแพ็คเกจทัวร์
เป็ นการสร้ างความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า โดยที่ ลูกค้าไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการ
ติดต่อกับสถานที่พกั ลูกค้าสามารถเลือกพักโรงแรมหรื อรี สอร์ ทที่ทางบริ ษทั ทัวร์ มีคอนเทค
เช่น การจัดแบบนี้จะอยูใ่ นโซน เอเชียของเรา เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สิ งค์โปร มาเลเซี ย ฯลฯ
2. การบริการแบบทัวร์ เหมา
การบริ การแบบทัวร์ เหมา หรื อ กรุ๊ ปทัวร์ เป็ นการบริ การที่เป็ นแบบหมู่คณะหรื อ
ส าหรั บ องค์ก รต่ า งๆ โดยจะมี ม คั คุ เทศ์จะคอยอานวยความสะดวกให้ระหว่า งเดิ นทาง
บริ ษทั จะต้องจัดทาตารางทัวร์ ตารางการเดินทาง พร้อมกับกิจกรรมพิเศษ
กลยุทธ์ ทางด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
โดยการใช้เว็บไซต์ เว็บเพจ ไลน์ ส่ วนสถานที่ต้ งั บริ ษทั 7002/9 ม.3 ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี 12000 เนื่องจากที่ต้ งั ของบริ ษทั เราอยูบ่ ริ เวณปริ มณฑล และใกล้กบั
สนามบินดอนเมือง จึงสะดวกต่อการเดินทาง และไม่แออัด
กลยุทธ์ ทางด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
บริ ษทั ตะลอน ทัวร์ นั้นมีการใช้กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการตลาด ดังต่อไปนี้ คือ
1. บริ การรับ-ส่ งฟรี จากบ้านถึงสนามบิน
2. บริ การอาหารว่างในขณะเดินทาง หรื อขณะทากิจกรรมต่างๆ
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3. บริ การส่ งตัว๋ ให้กบั ลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้าส่ งจองตัว๋ ทางโทรศัพท์
4. ทาเอกสารแจกให้นัก ท่องเที่ ย วได้ทราบถึ งข้อมมู ลแหล่ ง ที่ ไปท่องเที่ ยว ทาง
อีเมลล์ก่อนวันเดินทางจริ ง 2 สัปดาห์
5. จัดทาการประชาสัมพันธ์โดยการใช้ใบปลิว
6. โฆษณาทางไลน์ และ เว็บเพจ
7. จัดทาของ premium แจกลูกค้าเมื่อลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อทัวร์
จากรายละเอี ย ดที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น บริ ษ ัท ใช้ง บประมาณส าหรั บ การส่ ง เสริ ม
การตลาดในปี ที่ 1 เท่ากับ 45,000 บาท และ ปี ที่ 230,000 บาท
กลยุทธ์ ทางด้ านกระบวนการให้ บริการ (Process Strategy)
ขั้นตอนที่ 1
เมื่อมีลูกค้ามาติ ดต่อสอบทางรายละเอียดเกี่ ยวกับทัวร์ พนักงานตอนรับจะกล่าว
ตะลอนทัวร์ สวัสดี ค่ะ และ นาโบว์ชวั ร์ ยื่นให้กบั ลูกค้า ได้ดูรายละเอียดเกี่ ยวกับโปรแกรม
ทัวร์
ขั้นตอนที่ 2
แนะนาโปรโมชัน่ พิเศษประจาเดือน ให้ลูกค้า ประกอบการตัดสิ นใจ
ขั้นตอนที่ 3
กรณี ลูกค้าสนใจให้แบบฟอร์ มลูกค้ากรอกรายละเอียด และ จัดส่ งรายละเอียดทาง
อีเมลล์กลับไป
 การวิเคราะห์ แผนการดาเนินงาน
มีพนักงานประจาออฟฟิ ศ 3 ท่าน เจ้าหน้าที่บญั ชี เจ้าหน้าที่การตลาด และเจ้าหน้าที่
ธุรการ
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 การวิเคราะห์ แผนการเงิน

เงิ นลงทุ น ทั้ง สิ้ น จะเท่ า กับ 757,200 บาท แบ่ งเป็ นเงิ นลงทุ น ในสิ นทรั พ ย์ถ าวร
367,200 บาท และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นประมาณ 390,000 บาท โดยธุ ร กิ จ มี ร ายได้ ต่ อ ปี
1,776,000 บาท และสามารถทากาไรสุ ทธิ ต่อปี 157,426 บาท ฉะนั้น เมื่อนาก าไรสุ ทธิ บวก
ด้วยค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 155,958 บาท จะได้รับผลตอบแทนสุ ทธิ เป็ นเงิ น
313,384 บาทต่อปี ในปี ที่ 1 ธุ รกิ จนาเที่ยวได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 313,384 บาท
เมื่อนาไปหักลบกับจานวนเงินลงทุนแล้ว จะยังมีค่าติดลบอยูจ่ านวน 53,816 บาท เมื่อเข้าสู่
ปี ที่ 2 หากธุ รกิ จนาเที่ยวได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม (กรณี ที่ผลตอบแทนสุ ทธิ เท่ากันทุกปี )
เมื่อนาไปหักลบค่าใช้จ่ายแล้ว ผลตอบแทนจะเป็ นจานวนเงิน 259,568 บาท แสดงว่า ธุ รกิจ
นาเที่ยวตามตัวอย่างจะสามารถคืนทุนได้ในปี ที่ 2
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ การวิเ คราะห์ ด้า นการตลาด การวิเ คราะห์ ด้า น
กาลังคน และการวิเคราะห์ ด้านการเงิ น ได้ขอ้ สรุ ปว่า ธุ รกิ จทัวร์ ต่างประเทศของบริ ษ ทั
ตะลอนทัวร์ ไม่มีความน่าสนใจในการลงทุน
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บรรณานุกรม
: http://www.school.net.th/library/create-web/10000/history/10000-4386.html
โดย : เด็กชาย กิตติ ปั นชู, โรงเรี ยน ถิ่นโอภาสวิทยา ,แพร่ , วันที่ 21 มีนาคม 2545
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