สถานที่บริการอาหารและบันเทิงฮาลาล
ภาณุการ์ ฤทธิ์โต
บริ การอาหารและบันเทิงฮาลาลเป็ นการบริ หารจัดการ การท่องเที่ยวให้ตอบสนองความ
ต้องการของชาวมุสลิม เริ่ มจากการให้บริ ก ารจากสถานที่ตน้ ทางไปจนถึง จุดหมายปลายทาง
เช่น การโรงแรม การขนส่ ง ร้ านอาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความ บันเทิงต่างๆ
ที่ จ ะต้อ งไม่ ข ัด กับ หลัก การศาสนา อี ก ทั้ง การอ านวยความสะดวกต่ อ การปฏิ บ ัติ ศ าสนกิ จ
ประจาวันของชาวมุสลิม เช่น การจัดเตรี ยมสถานที่ละหมาด เป็ นต้น และเนื่ องจากจังหวัดภูเก็ต
เป็ นเมืองท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าออกมาเยือนจานวนมาก จากสถิติแนวโน้มที่สูงขึ้นของนักท่องเที่ยวมุสลิม จึ งเปิ ดโอกาส
ในการทาธุรกิจทางด้านฮาลาลเพิ่มสูงขึ้น นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว สถานที่
ท่องเที่ยวและให้บริ การ ด้านการบันเทิงที่ฮาลาลยังมีอยูน่ อ้ ยมาก ธุรกิจนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้บริ การ
สถานที่ ท่อ งเที่ ย วที่ มีก ารแสดงโชว์ อาหาร และแพคเก็จ ทัว ร์ ที่ มีม าตรฐานฮาลาลขึ้ น ทั้ง นี้
เนื่องจากประชากรมุสลิมโลกที่มีจานวนมากและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ของโลกมุสลิม
ขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยูแ่ ล้ว จึ งทาให้การท่องเที่ยว วิถี
อิสลามเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่สาคัญภายใต้ยคุ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที่ไทยต้องให้ความสาคัญ
แผนธุรกิจนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสด้านธุรกิจการท่องเที่ยววิถีอิสลามของประเทศไทย
บริ ษทั ใช้เ งิ นทุน 5,000,000 บาท แบ่งเป็ นส่ ว นของเจ้าของ 3,000,000 บาท และจาก
สถาบันการเงิน 2,000,000 บาท จากประมาณการการเงินล่วงหน้า 5 ปี จะมีผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) 69.29% ระยะเวลาในการคื นทุนที่ 1 ปี 6 เดื อ น และมูลค่าปั จ จุ บนั สุ ทธิ (NPV)
เท่ากับ 10,332,094 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เมื่ อ สิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ
69.29% จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้ว่ามีอตั ราผลตอบแทนสูง ธุรกิ จมีศกั ยาภาพ
ในการทากาไรและเป็ นธุรกิจที่น่าลงทุน
คาสาคัญ: แผนธุรกิจ, การท่องเที่ยวฮาลลาล, อาหารฮาลาล
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บทนา
บริ ษทั นู รอันดามัน จ ากัด ได้มองเห็นความต้อ งการของนัก ท่องเที่ย วมุสลิมที่ มาเที่ย ว
จังหวัดภูเก็ตที่ตอ้ งการทานอาหารที่ฮาลาล การแสดงโชว์ที่อยู่ในขอบเขตของอิสลามที่มีความ
เป็ นไทยทาให้บริ ษทั เล็งเป็ นถึงปัญหาที่มีอยูใ่ น จากปัญหาข้างต้นทางผูจ้ ดั ทาจึงคิดแก้ปัญหาด้วย
การรวมร้านอาหารฮาลาล การแสดงไว้ในที่เดียวกันเพื่อเป็ นการรองรับผูบ้ ริ โภคมุสลิมที่ตอ้ งการ
อาหารฮาลาล สถานที่สาหรับประกอบศาสนกิ จ เนื่องจากผูจ้ ดั ทามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
อิสลามเป็ นอย่างดี มีความเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากได้รับประทานอาหารฮา
ลาลแล้วทางร้านยังมีการแสดงที่เป็ นเอกลักษณ์พ้ืนบ้านอย่างลิเกฮูลูอีกด้วย เพิ่มความแปลกใหม่
ให้แก่ลูกค้า และยังมีการทาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการสัง่
อาหารอีกด้วย จากสถิติการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวมุสลิมโลก ส่งผลต่ออัตรานักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเที่ยวแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
สวรรค์เ มื อ งใต้ ในแต่ ล ะปี จะมี นัก ท่อ งเที่ ย วเดิ นทางเข้า ออกมาเยื อ นจ านวนมาก จากสถิ ติ
แนวโน้มที่สูงขึ้นของนักท่องเที่ยวมุสลิม จึงเปิ ดโอกาสในการทาธุรกิจทางด้านฮาลาลเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวและให้บริ การ ด้านการบันเทิงที่
ฮาลาลยังมีอยูน่ อ้ ยมาก ธุรกิจนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้บริ การสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการแสดงโชว์ อาหาร
และแพคเก็จทัวร์ ที่มีมาตรฐานฮาลาล
รายละเอียดของบริษัท
จัดตั้งขึ้นในนาม บริ ษทั นูรอันดามัน จากัด ( NUR ANDAMAN Co.,Ltd.)
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 3 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตาบลวิชิต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
บริการและสิ นค้า
1. การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
เพื่ อ ให้บริ ก ารความบันเทิ ง และความสะดวกสบายในเวลากลางคื นแก่ ผูเ้ ข้าชมอย่าง
ครบถ้ว น จึ งจัดให้มีบริ ก ารด้านอาหารพื้ นเมื องภาคใต้ในห้อ งอาหาร ซึ่ งได้จดั บริ การอาหาร
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แบบสารับเติมได้ไม่อ้ นั โดยสามารถเลือกชุดอาหารได้จาก 3 ชุด (ชุดลงเล ชุดบ้านบ้าน ชุดเด็ก
น้อย) และจาหน่ายเครื่ องดื่มที่ไม่รวมอยูใ่ นสารับอาหาร โดยจะมีห้องอาหารให้บริ การ
2. การแสดง
เวทีการแสดง ได้ติดตั้งระบบแสงและสี ที่ทนั สมัย เพื่อทาให้เกิดความสวยงามตระการตา
ในเวลากลางคื นการจัดการแสดงบนเวที เป็ นการแสดงพื้นบ้าน คือ ลิ เกฮูลู หรื อ ดิเ กฮู ลู เป็ น
การละเล่นพื้ นบ้านของชาวมลายูมุสลิ มภาคใต้ของไทย ขึ้ นบทเป็ นเพลงประกอบดนตรี และ
จังหวะตบมือ ระยะเวลาในการแสดง 45-60 นาที ซึ่ งจะมีที่นงั่ ชั้นสองในการให้บริ การรับชม
การแสดง ซึ่ งจะรับจมการแสดงบริ เวณชั้น 2 ของโรงละคร
3. ชมการแสดงพร้อมอาหาร
รั บ ประทานอาหารพร้ อ มชมการแสดง บริ เ วณหน้าเวที ก ารแสดง โดยจะเปิ ดให้เ ริ่ ม
รับประทานอาหารก่อนการแสดงจะเริ มประมาณ 20 นาที โดยมีของกินเล่นและน้ าให้บริ การเมื่อ
มาถึงที่นง่ั และจัดอาหารเป็ นสารับโดยบริ การเติมได้จนอิ่ม
4.การจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึก กิจกรรมต่างๆ และบริ การเสริ ม
โดยเน้นถึง สิ นค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหมไทย ไม้แกะสลัก เครื่ องเงินเครื่ องถม เครื่ องหนัง
ขนมไทย อาหารไทยฮาลาล และ การถ่ายรู ปที่ระลึก บริ การเช่าชุดลิเกฮูลู เป็ นต้น นอกจากการ
ให้บริ การในบริ เวณพื้นที่ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้จดั พาหนะซึ่ งเป็ นรถตูป้ รับอากาศไว้อานวย
ความสะดวก และบริ การรับส่งผูเ้ ข้าชมที่ ไม่ได้มาเป็ นหมู่คณะ และต้องการใช้บริ การรถรับส่ ง
ของบริ ษทั ด้วย
รายละเอียด เมนูอาหาร สิ นค้าและบริการ
- อาหารพื้ นเมื อง เป็ นอาหารที่ หาทานได้ยากเนื่ องจากเป็ นอาหารเฉพาะถิ่นในจัง หวัด
ต่างๆของภาคใต้ส่วนใหญ่ชอบอาหารรสจัด คือ เปรี้ ยวจัด เผ็ดจัด ถ้าเป็ นแกงก็ตอ้ งมีรสกะปิ เข้ม
และมัก มีสีเ หลื อ งจัดรสฉุ นของขมิ้ นค่อ นข้างแรง วัฒนธรรมการใช้ขมิ้นผสมเครื่ อ งแกงเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อใช้ฆ่ากลิ่นคาว อาหารที่จะนาเสนอของทางร้ านอาหาร จะ
เป็ นอาหารที่มาสามารถหาทานได้ทว่ั ไป

3

ชุดที่ 1 ลงเล
1. กระเบนผัดเผ็ด
2.โวยวายต้มกะทิ
3. ต้มหมี่สวั่ หอยติบ
4. น้ าชุบหยากุง้ สด ผักเนาะ
5. กุง้ ส้มหมกเครื่ อง
6 .ข้าวเปล่า
7. น้ าเปล่า

ชุดที่ 2 ชุดบ้ านบ้ าน
1. แกงรัญจวน
2. น้ าชุบฉิ้ งฉ้างผักเนาะ
3. อาจาดเครื่ อง
4. ยาหัวโหนด
5. พร้าวคัว่
6. ข้าวเปล่า
7.น้ าเปล่า

ชุดที่ 3 ชุด เด็กน้ อย
1. ต้มหมี่สวั่ หอยติบ
2. ปลาแป้งแดงผัดไข่
3. โวยวายต้มกะทิ
4. เถ้าคัว่
5. ปลากระเบนชุบแป้งทอด
6. ข้าวเปล่า
7.น้ าเปล่า

ตารางที่ 1 รายละเอียด สารับอาหาร 3 ชุด ที่มีให้บริ การ
ของกิ นเล่น ของหวาน มีให้บริ การฟรี เป็ นออเดิฟ เมื่อเข้ามาในร้ าน พร้ อมน้ าสมุนไพร
ของกินเล่นพื้นบ้าน เช่น ขนมคนที ขนมห้อง ขนมดู ขนมลา ขนมเหนียว เป็ นต้น ขึ้นกับวัตถุดิบ
ตามฤดูกาล
ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
เนื่ อ งจากในปั จจุ บนั สถานที่ท่องเที่ย วด้านความบันเทิง การบริ ก ารอาหารฮาลาล การ
แสดงโชว์ที่อยู่ในขอบเขตของมุสลิม มีนอ้ ยมาก ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่ งนักท่องเที่ยวมุสลิมมีเงื่อนไข ความต้องการที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวอื่นๆ ทาง
บริ ษทั จึ งมองเห็นการแก้ปัญหาของนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ เพียงแต่จะต้องเข้าใจว่าการท่องเที่ยว
อิ ส ลามหรื อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ชารี อะฮฺ มี ค วามแตกต่า งจากการท่อ งเที่ ย วทั่ว ไป ตรงที่ ก าร
ท่อ งเที่ย วเชิง ชารี อะฮฺ ไม่ใช่การเดิ นทางทางศาสนาหรื อ การเดิ นทางไปแสวงบุญ แต่คือ การ
พักผ่อนและท่องเที่ยวที่เป็ นไปตามหลักการอิสลาม เช่น อาหารและเครื่ องดื่มจะต้องไม่มีเนื้อหมู
และแอลกอฮอล์ การแยกผูช้ ายผูห้ ญิงในงานหรื อสถานท่องเที่ยว เป็ นต้น สาหรับนักท่องเที่ยว
นั้นการมี ระบบจองออนไลน์ที่เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจเพื่อ เลือ กเมนูอาหาร หรื อการแสดง
ตามความต้องการของลูกค้า ทาให้เกิ ดความสะดวกมากยิ่งขึ้นสร้ างคุณค่าแก่ผใู้ ช้บริ การ ดังนั้น
ทางบริ ษทั จึงได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม ซึ่ งเป็ นเจ้าแรกของสถานที่
บังเทิงฮาลาล
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ข้ อมูลการตลาดและการเจริญเติบโต
ปัจจุบนั การท่องเที่ยววิถีอิสลาม (Halal Tourism) เป็ นธุรกิ จที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นเพราะประชากรมุสลิ ม โลกที่ มีมากกว่ า 1,600 ล้านคน (Pew Research Center,
2011) หรื อคิ ดเป็ น 1 ใน 4 ของจานวนประชากรโลกทั้งหมด ซึ่ ง คาดว่าอีก ไม่กี่ปีข้างหน้า (ปี
2030) ประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นเป็ น 1 ใน 3 ของประชากรโลก ที่สาคัญคือประชากรเหล่านี้แม้
จะมี ก ารศึ ก ษา แบบสมัย ใหม่ แต่นับวันก็ยิ่ง ใส่ ใจให้ความสาคัญ ต่อ หลัก การทางศาสนามาก
ยิ่งขึ้น
ตลาดอาหารฮาลาล มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอีกมาก เพราะในเวลานี้ตลาดฮาลาลในโลกมี
มูล ค่าสู ง ถึ ง 69 ล้านล้านบาท สาเหตุก็เ พราะอย่างที่ ก ล่าวข้างต้น ชนชั้นกลางชาวมุสลิ มที่ มี
รายได้มากขึ้ น และชาวมุสลิมในประเทศมุสลิ มในแถบตะวันออกกลางที่มีอ านาจซื้ อสู งเป็ น
อันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย ซึ่ งอุตสาหกรรมนี้ คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตรา 10% ต่อปี จนมูลค่า
ตลาดอาจเพิ่มขึ้นจากเพียง 1 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในปี 2013 ไปอยูท่ ี่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์
สหรั ฐฯ ในปี 2018 นอกจากนี้ เนื่ อ งจากในทุก ขั้นตอนของห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ตของอาหารชนิ ด
ดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอิสลาม จึงทาให้ยงั มีโอกาสในธุรกิจอาหารประเภทนี้ อีก
มาก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ "เป็ นมิ ตร" ต่อ นัก ท่อ งเที่ ย วมุสลิ มมาเป็ นอันดับ 20 และ
อันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก และคาดว่าภายในปี
2563 จานวนนัก เดิ นทางมุสลิ มจะพุ่ง เป็ น 150 ล้านคน และมูล ค่าตลาดขยับเป็ น 2 แสนล้าน
ดอลลาร์ หรื อ 11% ของการท่องเที่ยวโลก นักท่องเที่ยวมุสลิมกลายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่หลาย
ประเทศพยายามเข้ามาทาการตลาด ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและจีน ซึ่ งเคยเป็ น
แหล่ง ที่มาของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ โดยปั จ จัยด้านการท่อ งเที่ ยวที่ คนมุสลิมให้ความสาคัญ
ได้แก่ มีอาหารฮาลาลวางจาหน่ายทัว่ ไป มีห้องละหมาดให้บริ การ ความปลอดภัยเป็ นอีกประเด็น
ที่มาเป็ นลาดับต้นๆ
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ปัจจัยส่ งเสริมให้ ธุรกิจประสบความสาเร็จ
1. ระบบการจองล่ว งหน้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพส่ ง ผลให้สามารถรองรั บจ านวนลูก ค้าที่ มี
จานวนมาก ทาให้รู้จานวนลูกค้าและวางแผนการให้บริ การล่วงหน้าได้
2. คุณภาพของอาหารและการแสดงที่เป็ นเอกลักษณ์ สร้างความแปลกใหม่
3. คุณภาพของพนักงานที่ให้บริ การสามารถทาให้เกิดความประทับใจและจดจา
กลยุทธ์ การแบ่ งส่ วนตลาด (STP Strategy)
กาหนดตลาดนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายไว้คือ กลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้าสู่ ภูเ ก็ต และนัก ท่องเที่ยวคนไทยทั้งคนในท้อ งถิ่นและ นักท่องเที่ยวจากภาคต่างๆ ทัว่
ประเทศ ลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่ เหมือนกันคือ ต้องการมาชมความ
งดงามทางธรรมชาติของเกาะภูเก็ตที่ได้ชื่อว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ง อันดามัน” และต้องการพักผ่อน
ภายใต้สิ่ง อ านวยความสะดวกอย่างครบถ้ว น ในด้า นที่ พกั อาหาร และความสะดวกในการ
เดินทาง ลูกค้าที่เป็ นชาวต่างชาติมกั จะพักอยู่ที่ภูเก็ตนานกว่าลูกค้าคน ไทย แต่จงั หวัดภูเก็ตยัง
ขาดการให้บริ การความบันเทิงที่มีมาตรฐานสากลในเวลากลางคืน ดังนั้นการสร้ างสถานบันเทิง
จึงสามารถที่จะรองรับลูกค้าได้หลายกลุ่ม
การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target group)
1. กลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซี ยที่ส่วนใหญ่เป็ นมุสลิม
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ซ้ื อบัตรเข้าชมผ่านทางตัวแทน จาหน่าย
กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด ( 4Ps)
สิ นค้าและบริ การ (Product)
เนื่ อ งจากสภาพการแข่ง ขันภายในอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ย วค่อ นข้างสู ง เพราะเป็ น
อุตสาหกรรม หนึ่ งที่มีขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่และเป็ นอุตสาหกรรมที่หลายประเทศให้ความ
สนใจ ดังนั้นทาง บริ ษทั จึ งควรเน้นในเรื่ องการนาเสนอความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริ การ
ที่งดงาม อย่างไทย และใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เข้ามาช่วยสร้ างสี สันและความ
แปลกใหม่ให้ก ับการแสดงโชว์. จากการศึก ษาผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่มีจ าหน่ ายผ่านตัวแทน
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จาหน่าย พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์น้ นั มีความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์น้อยทาให้ลูกค้ารายเก่า
เกิดการซื้ อซ้ าและเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่มีมาก ขึ้น พร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวเพื่อ
การประชุมและนิ ทรรศการ (MICE) ที่ ก าลัง เป็ นที่ ต้อ งการ ในตลาด ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง เน้นด้านการ
พัฒนาด้านความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์แต่ เ นื่ อ งจากการจะ เพิ่ ม ความหลากหลายให้ก ับ
ผลิตภัณฑ์หลัก คือการแสดงโชว์ การพัฒนาความ หลากหลายของผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรที่มี
อยู่เ ดิ ม เพื่ อ ไม่ใ ห้ เ กิ ดการลงทุ น ที่ สู ง เกิ น ไปและสร้ า ง รายได้ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ให้แ ก่ บ ริ ษัท จึ ง เกิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ราคา (Price)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ธุรกิ จมีกาไร 10% เพื่อคงความ
น่าเชื่อถือของร้านอาหาร การตั้งราคาจะพิจารณาจากส่ วนผสมทางการตลาดและความสามารถ
ในการแข่งขันทางการตลาดได้ จึ งต้องตั้งราคาที่ ไม่สูงมากนัก อยู่ในระดับปานกลาง เพื่อให้
สามารถแข่งขันในตลาดได้และเพื่อดึงให้ผบู้ ริ โภคเข้ามาทดลองบริ โภคมากขึ้น นัก เพื่อเป็ นการ
กันการเกิ ดคู่แข่ง รายใหม่เข้ามาแย่งส่ วนแบ่ง ทางการตลาด ต้อ งทาให้ลูก ค้ารู้ สึก คุม้ ในการใช้
บริ การประทับใจ โดยได้กาหนดราคาจาหน่ายบัตร ประเภทต่างๆดังนี้
ประเภทบัตร
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 4-12 ปี
การแสดง
600
600
สาหรับอาหารบุฟเฟต์
500
300
การแสดง + อาหารบุฟเฟต์
1000
800
บริ การรถรับส่ง
300
300
ตารางที่ 2 แสดงราคาสิ นค้าและบริ การ
ควรมีราคามาตรฐาน สาหรับตัวแทนจาหน่ายทุกที่ให้ใช้มาตาราฐานราคาเดียวกัน
ช่องทางจัดจาหน่าย (Place)
กาหนดแผนงานในการจัดจาหน่ายบัตรผ่านทางตัวแทนจาหน่าย เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้
ทราบถึ งผลิ ตภัณฑ์และการให้บริ การที่ ได้จดั ทาขึ้ น แผนงานในการ จัดจาหน่ายบัตรผ่านทาง
ตัวแทนจาหน่าย ประกอบด้วย
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1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อโฆษณาต่างๆ เพื่ อให้มีกลุ่มลูกคาเป้ าหมายเกิ ดการรับรู้ ในผลิตภัณฑ์
และ การให้บริ การ
2. ร่ วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการออกโรดโชว์ แต่ในการออก โรดโชว์ นั้น ทาง
บริ ษทั จะให้สิทธิ แก่ตวั แทนจาหน่าย
3. เพิ่มจานวนชองทางการจัดจาหน่ายโดยหาพันธมิตรทางธุรกิ จกับบรรดาโรงแรมบริ ษทั ทัวร์
สายการบินทัว่ โลก
การส่งเสริ มการขาย (Promotion)
ในส่วนของโปรโมชัน่ จะเป็ นการใช้การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร มาใช้ในการจัด
กิ จ กรรม การส่ ง เสริ มการขาย เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ (Brand Awareness) และสร้ างภาพลัก ษณ์
(Brand Image )โดย ใช้เครื่ องมือต่างๆดังนี้
1.การโฆษณา (Advertising )
– การลงโฆษณาในนิตยสารและหนังสื อการท่องเที่ยว
-การลงโฆษณาในเว็บไซด์การท่องเที่ยว
-การจัดทาแผ่นซี ดีแนะนาเพี่อมอบไว้ให้แก่ตวั แทนจาหน่ายในการใช้แนะนาลูกค้า
2. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness)
-การออก โรดโชว์ หรื องานแฟร์ ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
-การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special event) ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัดภูเก็ต
-ชุมชนสัมพันธ์ (Community relations) เช่น โครงการ Big Cleaning Day ตามชายหาดต่างๆ เป็ น
การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนในท้องถิ่น
3. การตลาดแบบไวรั ส (Viral Marketing) โดยอาศัย Social Networks ในการทาให้เ ป็ นที่ รู้จ ัก
มากขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่
4. การรับส่วนลดจากการจองล่วงหน้า เพื่อได้ราคาถูกกว่าหน้างาน
พนักงาน (People)
พนักงานเป็ นปั จจัยสาคัญของบริ ษทั ฯ เพราะพนักงานทุกๆ คน มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจกับบริ ษทั ฯ และพร้อมก้าวไปสู่ความเจริ ญเติบโตร่ วมกับบริ ษทั ฯ ทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ดังนั้น จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกระดับชั้น
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และการให้ความรู้ ในหลายๆ แขนงวิชา ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ เ กี่ ยวกับบริ ษทั ฯ ความรู้ ทวั่ ไปใน
ชีวิตประจาวัน สุขภาพ ความปลอดภัย ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น
กระบวนการผลิต/ให้ บริการ (Production /Service ) และระยะเวลา
การให้บริ การด้านแพ็คเก็จการแสดงและสารับอาหาร บุฟเฟต์
1. เสนอขายแพ็คเก็จ
2. ลูกค้าทาการจองแพคเก็จและเลือกชุดเมนูอาหาร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ออนไลน์
ทราเวลเอเจนท์
3. ลูกค้าเริ่ มรับประทานอาหาร ก่อนจะเริ่ มชมการแสดง
4. ลูกค้าทากิจกรรม บริ การเสริ ม (เช่น ถ่ายรู ปที่ระลึก ซื้ อของฝาก)
5. บริ การเสริ มรถรับส่งโรงแรม
การแสดง
ซือ้ ตั๋ว
-ออนไลน์
-เอเย่น
-หน้ าร้ าน

รับชมการแสดง
อาหารบุฟเฟต์
รับประทานอาหาร

แพคเก็จ

กิจกรรม/
บริการเสริม

บริการเสริม

ภาพที่ 1 แสดงแผนการให้บริ การ
สมมติฐานทางการเงิน
ข้อสมมุติที่ใช้ในการจัดทาประเมินทางการเงิน
1.มีส่วนของเจ้าของร่ วมทาธุรกิจ รวม 5 ราย มีการลงทุนเป็ นเงินสด รวม 3,000,000 บาท
2.จานวนยอดขายเพิ่มขึ้นปี ละ 10 % ใน 5 ปี แรกและคงที่ปีละ 5%
3.รายจ่ายค่าวัตถุดิบ แรงงานทางตรง มีอตั ราเพิ่มขึ้น 3% ทุกปี
4.รายจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ มีอตั ราเพิ่มขึ้น 3% ทุกปี
5.รายจ่ายทางการตลาด ค่าประชาสัมพันธ์ คิดที่ 10% ของรายได้ร้านอาหาร
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6.ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์ เน็ต เป็ นการกาหนดเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิน 2000 บาทต่อเดือน
7.ต้นทุนสิ นค้าคิดเป็ น 40% ของราคาขาย
8.ค่าวางระบบการสัง่ อาหารอิเล็กทรอนิค รวมอุปกรณ์ติดตั้ง 100,000 บาท
9 .ค่าวงการแสดงลิเกฮูลู 80,000 บาทต่อเดือน
10. เงิ นเดือ นเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ปี ละ 280,000 บาท ในปี แรกและมี ก ารปรับขึ้ นเงิ นเดื อนใน
อนาคต
สรุปเงินลงทุนในโครงการและแหล่ งที่มา
บริ ษทั นู รอันดามัน จากัด จัดหาเงิ นทุนเริ่ มแรก 5,000,000 บาทโดยแบ่งเป็ นส่ วนที่มา
จากเงินลงทุนเจ้าของกิจการจานวน 3,000,000 บาท และจากการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน จานวน
เงิน 2,000,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วน 60:40
เงินลงทุนจากเจ้าของกิจการเป็ นการร่ วมทาธุรกิจภายในเครื อญาติ มีจานวน 5 ส่วนลงทุน
เป็ นเงิ นสด ในส่ วนของเงิ นกู้ยืม เป็ นการกู้มาจากธนาคารอิ สลามในรู ปของการกู้ยืมระยะยาว
วงเงิ น 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 9.00 (MLR) ต่อปี เงื่ อนไขการชาระคือชาระเงิ นต้น
พร้ อมดอกเบี้ยเป็ นระยะเวลา 5 ปี หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันเงินกูค้ ือ ที่ดินและบ้านของเจ้าของ
กิ จการทั้ง 5 รายธุรกิ จ มีระยะเวลาคืนทุนทั้งหมด 1.54 ปี จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงิ นจะ
เห็นได้ว่ามีอตั ราผลตอบแทนสูง ธุรกิจมีศกั ยาภาพในการทากาไรและเป็ นธุรกิจที่น่าลงทุน
แนวทางแก้ ไขจุดอ่ อนและอุปสรรค
เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยวถึงเป็ นปั จจัยหลักของบริ ษทั
หากจ านวนนักท่องเที่ ย วลดน้อยลงจากเหตุก ารณ์ บา้ นเมื องหรื อปั จจัย อื่น จะส่ ง ผลต่อ บริ ษทั
ดังนั้นการจองบริ การก่อนล่วงหน้านั้นทาให้ประเมิ นสถานการณ์ก่อ นล่วงหน้าได้ เพื่ อทาการ
แก้ไข หาลูกค้าจากช่องทางอื่นต่อไป
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