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ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิน าเที่ยว 
และการวางแผนจัดรายการน าเที่ยว

ผศ.ฉันทชั  วรรณถนอม
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ธุรกจิจดัน าเที่ยวแบ่งเป็น  3  ประเภท คือ 

▪ บริษัทน าเท่ียวท่ีบริการจัดน าเท่ียวให้นักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างประเทศ   

▪ บริษัทน าเท่ียวท่ีจัดน าเท่ียวไปต่างประเทศ  

▪ และบริษัทน าเท่ียวท่ีจัดน าเท่ียวภายในประเทศ 
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บริษัทน าเที่ยวที่ด าเนินงานเกีย่วกับการจัดน าเที่ยวประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรือทั้งสามประเภท  จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบสรุปได้   ดงัน้ี

▪ 1.จัดโปรแกรมน าเท่ียวขายโดยตรงให้กับลูกค้าท่ัวไป   โดยบริษัทน าเท่ียวมีหน้าท่ีด าเนินงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ

วางแผน การตลาด การขาย  การติดต่อธุรกิจผลิตสินค้าบริการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนการน าเท่ียว โดย

อาจท าเป็นลักษณะของ Package Tour หรือตามความต้องการของลูกค้า



z

บริษัทน าเที่ยวที่ด าเนินงานเกีย่วกับการจัดน าเที่ยวประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรือทั้งสามประเภท  จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบสรุปได้   ดังน้ี

▪ 2.จัดโปรแกรมน าเท่ียวโดยขายผ่านบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว โดยจัดท าโปรแกรมน าเท่ียวให้หลากหลาย ท้ังระยะส้ัน

และระยะยาว  เพ่ือส่งให้กับบริษัทตัวแทนท่องเท่ียวขายให้กับลูกค้าท่ัวไป  โดยบริษัทน าเท่ียวจะสนับสนุนช่วยเหลือ

และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการขายในทุก ๆ ทาง   
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บริษัทน าเที่ยวที่ด าเนินงานเกีย่วกับการจัดน าเที่ยวประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรือทั้งสามประเภท  จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบสรุปได้   ดังน้ี

▪ 3.จัดโปรแกรมน าเท่ียวผ่านทางบริษัทน าเท่ียวในต่างประเทศ  โดยให้บริษัทน าเท่ียวต่างประเทศซ่ึงเป็นตัวแทนของ

ตน  เป็นผู้จัดรายการน าเท่ียวภาคพื้นและส่งรายการมาให้ และบริษัทน าเท่ียวในประเทศก็น ามาขายให้กับลูกค้าท่ัวไป  

โดยบริษัทน าเท่ียวในประเทศมีหน้าท่ีเน้นหนักทางด้านการตลาดประชาสัมพันธ์  และการขายมากกว่าการปฏิบัติการ

จัดน าเท่ียว  บริษัทน าเท่ียวในต่างประเทศจะเป็นตัวแทนและรับผิดชอบด าเนินการ  ตลอดจนหามัคคุเทศก์ท้องถ่ินให้  

ลักษณะแบบนี้เรียกว่า Outbound Tour
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เหตุผลที่คนทั่วไปหันมาใช้บริการของบริษทัน าเที่ยว

▪ 1. ประหยดัค่าใช้จ่าย   เพราะบริษทัน าเทีย่วสามารถซ้ือสินค้าบริการจากสถานประกอบการทีเ่กีย่วข้องได้ในราคาถูก

กว่าทีนั่กท่องเทีย่วจะซ้ือเองจากแต่ละสถานประกอบการ    เน่ืองจากบริษทัน าเทีย่วมีพนัธะสัญญาในการเป็นตวัแทน

ขายให้กบัสถานประกอบการ  สถานประกอบการกจ็ะให้ราคาพเิศษทีถู่กกว่าการขายหน้าร้านตามราคาทีร่ะบุใน

สัญญา    ซ่ึงมีผลให้บริษทัน าเทีย่วสามารถจัดการขายได้ในราคาทีถู่กกว่าตามไปด้วย
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เหตุผลที่คนทั่วไปหันมาใช้บริการของบริษทัน าเที่ยว

▪ 2. สะดวกสบายทั้งกายและใจ   เน่ืองจากมีผู้ท่ีคอยด าเนินงานติดต่อทุกเร่ืองให้หมด    นับต้ังแต่การติดต่อท่ีพัก ร้านอาหาร ที่เที่ยว 

ยานพาหนะ    เม่ือเร่ิมออกเดินทาง  กจ็ะมีผู้คอยบริการในเร่ืองของเอกสารต่าง ๆ  เกีย่วกบัการเดินทาง  มีผู้คอยดูแลเร่ืองกระเป๋าเดินทางให้  

เม่ือไปถึงจุดหมายปลายทาง  จะมีผู้มาคอยต้อนรับ  และน าส่งโรงแรมท่ีจัดเตรียมไว้ให้ ในเวลารับประทานอาหาร  กจ็ะมีผู้พาไปยังภัตตาคาร

หรือร้านอาหารท่ีจองไว้แล้วพร้อมอาหารเตรียมไว้บริการ  รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวทุกแห่ง  ผู้ท่ีมากบับริษัทน าเที่ยวจะได้รับ

โอกาสพิเศษในการเข้าเยี่ยมชม  โดยไม่ต้องเข้าแถวรอนานอย่างนักท่องเที่ยวท่ีจัดการเที่ยวด้วยตนเอง  ไม่ต้องเสียเวลาเสียความคิด เพราะ

บริษัทน าเที่ยวได้เตรียมติดต่อ  ไว้ให้ล่วงหน้าหมดแล้ว
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เหตุผลที่คนทั่วไปหันมาใช้บริการของบริษทัน าเที่ยว

▪ 3. ปลอดภัย   มคีวามปลอดภัย เพราะการเดนิทางเป็นหมู่คณะก่อใหเ้กดิความอบอุ่นใจกว่าเดนิทางคน

เดยีว  โดยเฉพาะอย่างยิง่การเดนิทางไปยังสถานทีท่ีไ่ม่รู้จักไม่คุ้นเคย  ถ้ามผู้ีรู้เป็นผู้น าทางกจ็ะให้

ความรู้สกึปลอดภัยในทุกด้าน  จะมมัีคคุเทศกค์อยเตอืนเรื่องปลอดภยัในชีวติและทรัพยส์นิ  ตลอดจน

ความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงจากพวกมจิฉาชพี  รู้ว่าทีไ่หนควรปฏบัิตตินอย่างไร
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เหตุผลที่คนทั่วไปหันมาใช้บริการของบริษทัน าเที่ยว

▪ 4. มีคนรับผิดชอบ    บริษัทจะจัดให้ผู้น าเทีย่วไปกับคณะ  เพือ่ช่วยแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้  ไม่ว่าปัญหาของ

หมู่คณะ หรือปัญหาส่วนบุคคล  โดยให้ค าแนะน า ปรึกษา  อันเป็นส่วนท าให้นักท่องเทีย่วเดนิทางอย่าง

ไม่ต้องกังวนใจ ไม่ต้องพะวงถงึปัญหา  หรืออุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างการเดนิทาง



z

เหตุผลที่คนทั่วไปหันมาใช้บริการของบริษทัน าเที่ยว

▪ 5. มีคนคอยบริการ   โดยจะมหีัวหน้าทัวรดู์แลเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  มคีนขับรถ

บริการในการเดนิทางเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว หรือแม้กระทั่งมมัีคคุเทศกท์้องถิน่คอยให้บรกิารเรื่องข้อมูลที่

นักท่องเทีย่วสงสัยอยากรู้  ดูแลทุกขสุ์ขในขณะเดนิทางไปด้วยกัน  ช่วยหิว้กระเป๋า  ให้ค าแนะน าเกีย่วกับ

การซือ้ของ  และคอยบริการเรื่องอาหาร  และเครื่องดืม่ เป็นต้น
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▪ 6. ได้เพ่ือนใหม่  การเดนิทางไปกับบริษัทน าเทีย่วเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเทีย่ว  ได้รู้จักกับ

เพือ่นนักท่องเทีย่วคนอื่น อย่างน้อยผู้ทีส่ามารถซือ้รายการน าเทีย่วมาเทีย่วได้กต้็องเป็นผู้มฐีานะ

ข้ันต า่ระดับปานกลางขึน้ไปแทบทั้งสิน้  การได้มกีารและเปลีย่นความคิดเหน็แลกเปลีย่น

ประสบการณกั์บเพือ่นร่วมเดนิทาง  จะก่อให้เกดิมติรภาพ  ท าให้ได้เพือ่นใหม่เพิม่ขึน้ ได้งานได้

ร่วมมอืทางธุรกจิ   และอาจจะได้เพือ่นร่วมเทีย่วในการเดนิทางคร้ังต่อไปด้วย
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▪ 7. รู้แหล่งซือ้ของ   ผู้น าเทีย่วจะรู้แหล่งซือ้ของและรู้จักสนิค้าทีข่ึน้ชือ่ของท้องถิน่ดกีว่านักท่องเทีย่ว

เพราะมปีระสบการณ ์  และสามารถพาไปซือ้ของทีม่คุีณภาพในราคาถูกกว่าทีนั่กท่องเทีย่วจะไป

ซือ้ตามล าพัง  เป็นการช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายให้แก่นักท่องเทีย่วได้ด้วย
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▪ 8. ได้รับความรู้   บริษัทน าเทีย่วจะทราบแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงและจุดเด่นของแต่ละสถานที่

มากกว่านักท่องเทีย่ว  สามารถให้ข้อมูลเกีย่วกับแหล่งท่องเทีย่วทีจ่ะไปเยีย่มชม โดยทีตั่ว

นักท่องเทีย่วไม่ต้องไปศกึษาค้นคว้าเอง  นอกจากนี ้ บริษัทน าเทีย่วจะจัดมัคคุเทศกท์้องถิน่

บรรยายให้ความรู้เกีย่วกับแหล่งท่องเทีย่วเหล่าน้ันในแงมุ่มต่าง ๆ   ท าให้การท่องเทีย่วมรีสชาต ิมี

สสีรรค์ นักท่องเทีย่วได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานอย่างมสีาระ
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▪ 9. มีก าหนดการเดินทางที่แน่นอน   ท าให้นักท่องเทีย่วได้รับความสะดวกในการเตรียมตัวในแต่ละ

วัน  รู้เวลา สถานทีท่ีจ่ะไป ท าให้สามารถแต่งกายได้ถูกต้องตามโอกาส  และสถานที ่ท าให้ทราบว่า 

การเดนิทางจะไปไหนท าอะไร และได้รับอะไรบ้างจากการเดนิทาง  เพราะถ้าไปเองตามล าพัง  

บางคร้ังเมือ่เจอปัญหาและยิง่ถ้านักท่องเทีย่วขาดประสบการณ ์ จะท าให้เสยีเวลาในการเข้าถงึ

แหล่งท่องเทีย่ว ท าให้ไม่สามารถท าตามแผนการทีก่ าหนดไว้ได้  
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▪ 10. สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ เนื่องจากนักท่องเทีย่วจะทราบได้ทันทว่ีาจะต้องเสยี

เงนิซือ้รายการน าเทีย่วไปเท่าไหร่ ในรายการระบุค่าบริการอะไรให้บ้าง ฉะน้ันนอกเหนอืจาก

รายการน้ันกห็มายถงึสิง่ทีนั่กท่องเทีย่วต้องจ่ายเพิม่เอง แต่โดยมากแล้วถ้าเป็นแพค็เกจทัวรก์ม็ัก

รวมค่าบริการทุกอย่างไว้หมดแล้ว เหลอืเพยีงแต่ค่าซือ้ของ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีนั่กท่องเทีย่ว

ต้องประมาณการไปเอง
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▪ 11. ประหยัดเวลาการเดินทาง  บางคร้ังถ้าคิดจะใช้บรกิารจากบริษัทน าเทีย่วอาจเพยีงแค่ยก

หูโทรศัพท ์ส่งแฟ็กซ์ ส่งไลน ์โอนเงนิเข้าบัญช ีกถ็อืว่าเสร็จเรยีบร้อย รอเพยีงแต่วันเวลาเดนิทาง

เท่าน้ัน ซึ่งง่ายมาก ทั้งนียั้งมกีารส่ังจองทางอินเทอรเ์นทได้อีก 
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แมนซินี  ได้ให้เหตุผลของการที่คนนิยมใช้บริการกบับริษทัน าเที่ยว ดงันี้

▪ 1. เวลาไปเที่ยวไม่ต้องกงัวลในเร่ืองต่าง ๆ  ที่ต้องท าเองขณะท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการหาที่พัก   การหาสถานที่เที่ยวเอง  และการต้องเข้า

แถวรอซ้ือบัตรเข้าชมสถานท่ีด้วยตนเอง  เพราะถ้าไปกบับริษัทน าเท่ียวส่ิงเหล่านี้  บริษัทน าเท่ียวจะเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมด

▪ 2. ต้องการประหยัดเงินและเวลา เพราะการไปกบับริษัทน าเที่ยวจะเป็นการประหยัดเงินได้มากกว่าจัดการเดินทางเอง  เพราะบริษัทน า

เท่ียวซ้ือบริการทุกอย่างเป็นจ านวนมาก  และได้อตัราค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่าอยู่แล้ว  และถ้าบริษัทน าเท่ียวจัดการวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่าง

รัดกมุ  จะช่วยทุ่นเวลาท่ีจะเสียไปในเร่ืองต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง  ท่ีพักแรม  และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว

▪ 3. บริษัทน าเที่ยวจะจัดรายการน าเที่ยวได้น่าสนใจ  โดยพาไปแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม  ตลอดจนจัดกจิกรรมต่าง ๆ  ที่ท าให้นักท่องเที่ยว

เกดิความรู้สึกต้องการจะร่วมกจิกรรมด้วย  เช่น  ไปดูนก น่ังเรือยอร์ช พาไปชมภูเขาไฟท่ีระเบิดแล้ว  ดูแนวปะการังท่ียาวท่ีสุดในโลก  

เป็นต้น 
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ธุรกจิตวัแทนท่องเที่ยว

การด าเนินงานของธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียว(บริษทัตวัแทนท่องเท่ียว)  เปรียบเสมือนเป็นตวักลางระหว่างลูกคา้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจผลิต
สินคา้บริการท่องเท่ียว เช่น สายการบิน บริษทัเดินเรือ โรงแรม  หรือบริษทัน าเท่ียวขนาดใหญ่ซ่ึงธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียวจะมีลกัษณะการด าเนินงานต่าง ๆ 
ดงัน้ี

1. เป็นตัวแทนขายสินค้าการท่องเท่ียว (Travel Agency)  ท าหนา้ท่ีเป็นผูห้าลูกคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตสินคา้บริการท่องเท่ียว  โดย
ธุรกิจผูผ้ลิตสินคา้บริการท่องเท่ียวจะจ่ายคา่บริการการขายใหก้บับริษทัตวัแทนท่องเท่ียวในการขายแต่ละคร้ัง โดยมากแลว้เป็นลกัษณะของคา่นายหน้า หรือ
คา่ Commission  โดยคา่ตอบแทนน้ีจะมากหรือจะนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งกนั  ส าหรับต่างประเทศผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนน้ี มีความส าคญัต่อบริษทั
น าเท่ียวขนาดใหญ่  เพราะจะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนน าสินคา้บริการไปขาย  โดยได้ค่าบริการหลงัการขายในแต่ละคร้ัง    อาจกล่าวได้ว่าบริษทัตวัแทน
ท่องเท่ียวจะท าหน้าท่ีขายปลีกให้กบัลูกคา้ โดยไม่ตอ้งรับผิดชอบในตวัสินคา้มากเหมือนผูผ้ลิต แต่ธุรกิจตวัแทนน้ีจะมีความใกลชิ้ด รู้ใจลูกคา้มากกว่า
เน่ืองจากเป็นผูบ้ริการขายสินคา้โดยตรงกบัผูบ้ริโภคนัน่เอง

2. เป็นผู้จัดน าเท่ียวให้กับลูกค้าโดยตรง จะเป็นลักษณะของ Tour Operator หรือ  Tour Wholesaler(ผู้ขายส่ง) คือสามารถวางแผนรายการและ
จดัการน าเท่ียวเองได ้ถา้สินคา้บริการเป็นท่ีนิยมก็สามารถขายให้กบั Travel Agency อีกทอก  เพื่อช่วยในการขาย โดย Tour Wholesaler จะมีแผนกจดัน า
เท่ียว  ท่ีสามารถรับจดัน าเท่ียวใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปท่ีมาติดต่อ โดยวิธีการคือ ผูจ้ดัน าเท่ียวจะไดร้าคาสินคา้จากสถานประกอบการต่าง ๆ ในราคาท่ีลดหรือไดใ้น
ราคาของตวัแทนขาย(Contrack Rate) จากนั้นจึงน ามาขายต่อท าก าไร หรือน าสินคา้บริการจากสถานประกอบการต่าง ๆ มารวมกนัเป็น Package และขายใน
ราคาเหมาจ่าย  การจดัลกัษณะน้ีเขา้ขา่ยเป็นผูผ้ลิต ตอ้งรับผิดชอบสินคา้ท่ีผลิตข้ึนตอ้งพยายามเปิดช่องทางการขายเป็นของตวัเอง และหาแนวร่วมท่ีจะมาเป็น
ตวัแทนขายใหก้บัตน 
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บริษทัตวัแทนน าเที่ยวที่ดี

▪ 1.  สามารถเป็นท่ีปรึกษาส่วนตัวของลกูค้า ในเร่ืองการเดินทางท่องเท่ียว

▪ 2.  เป็นนักขาย นักจิตวิทยา มีความรู้ความช านาญในเร่ืองของการเดินทางท่องเท่ียว

▪ 3.  รู้ถึงข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ       

▪ 4.  สามารถจัดหาบริการเดินทางให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละคน

▪ 5.  มีความรู้เร่ืองภูมิศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นอย่างดี

▪ 6.  สามารถอ่านตารางเวลาเข้าออกของยานพาหนะได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว

▪ 7.  สามารถคิดค่าต๋ัว    และเขียนต๋ัวทุกประเภทได้ มีความรู้เร่ืองการส ารองท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และการส ารองห้องพักในโรงแรม

▪ 8. มีความรู้เกีย่วกบัราคาท่ีพักแรม คุณภาพลกัษณะท่ีพักแรม ร้านอาหาร สถานประกอบ การท่ีเกีย่วข้อง 

▪ 9.   ต่ืนตัวติดตามข่าวสารบ้านเมือง  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน    กฎระเบียบการเดินทางเข้าและออก ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทน าเที่ยว(Tour Operator) กบับริษัท
ตัวแทนท่องเที่ยว(Travel Agent)

▪ บริษัทน าเท่ียว(Tour Operator) หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ท  าการผลิตรายการน าเที่ยว หรือ Package Tour โดยมีหน้าที่
ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเที่ยว ค านวณค่าใชจ่้ายรวมของแต่ละ Package Tour ซ่ึงประกอบไปดว้ย ค่าขนส่ง
คมนาคม ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าน าเที่ยว และอ่ืน ๆ  และเมื่อผลิตรายการน าเที่ยวไดแ้ลว้ ก็ตอ้งท าการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ  ท  า 
Brochuer แจกจ่ายกบับริษทัตวัแทนท่องเที่ยว (Travel Agent) เพื่อให้บริษทัน าเที่ยวเป็นผูข้ายให้แก่นักท่องเที่ยว เมื่อขายไดก้็
จะแบ่งก าไรเป็นค่านายหน้า (Commission) ให้แก่บริษทัตวัแทนขาย บริษทัน าเที่ยวจึงเปรียบเสมือนผูข้ายส่ง(Wholesaler)  
สินคา้บริการดา้นการท่องเที่ยว 

▪ บริษัทตัวแทนท่องเท่ียว (Travel Agent) หรือผูข้ายปลีก (Retailer) เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่รับหรือน า Package Tour ที่
ผลิตโดย Tour Operator มาขาย โดยรับค่านายหน้า (Commission) เป็นค่าตอบแทน ในบางกรณีอาจจะไม่มีค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์เป็นค่านายหน้า แต่อาจจะได ้Package Tour ในราคาต ่าพิเศษ ที่ Travel Agent สามารถบวกราคาเพิ่ม (Mark up) 
ไดต้ามความเหมาะสม เพื่อเป็นตวัแทนขาย



z เปรียบเทียบความแตกต่าง

Travel Agency                                              T our Operator

- ขายสินค้าบริการโดยตรงแก่ นักท่องเที่ยว - ซ้ือสินค้าบริการจากผู้ผลติ ท่ีเกีย่วข้องแล้วน ามาท าเป็น
ก าไรจากค่านายหน้า                                                                รายการขายต่อเพ่ือท าก าไร

- ไม่ต้องรับผิดชอบในสินค้าบริการ                                        - รับผิดชอบในสินค้าบริการ
- ถือเป็นผู้ค้าปลกี - ถือเป็นผู้ผลติ
- ขายสินค้าบริการแทนผู้ผลติหรือเป็นตัวแทนขายให้กบั       - ติดต่อตรงกบันักท่องเที่ยวได้น้อยกว่า TA โดยมากจะ
บ.จัดน าเที่ยวได้หลายๆราย                                                      ให้ TA ช่วยในการท าตลาด
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โครงสร้างการบริหารงานของบริษทัน าเที่ยว

▪ ความส าคญัในการจดัโครงสร้างของธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจน าเที่ยวจะมีแผนกที่รับผดิชอบงานที่มีหนา้ที่ที่แตกต่างกนั แต่
จะมีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นลูกโซ่ ส าหรับประเทศไทยธุรกิจน าเที่ยวนั้นค่อนขา้งมีความหลากหลายในการด าเนินงานเป็น
อยา่งมาก ธุรกิจน าเที่ยวเกิดข้ึนตามความตอ้งการที่มากข้ึนของนักท่องเที่ยว แต่ยงัมีบริษทัน าเที่ยวหลายแห่งไม่ค่อยมี

ความชดัเจนในเร่ืองของการบริหารงาน เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดเลก็ อีกทั้งบริษทัมีช่วงสร้างรายไดส้ั้น คือ
แค่ 6 เดือนต่อ 1 ปี (ช่วง High Season) จึงไม่นิยมจา้งพนักงานไวม้าก บางบริษทั มีพนักงานเพียง 1-2 คน คือเจา้ของท า
เอง โดยอาจมีลูกน้องช่วยบา้งคนสองคน เหตุดงักล่าวจึงเป็นที่มาของความไม่เป็นระบบที่ชดัเจนของบริษทัน าเที่ยวใน
ปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามการมีแผนผงัโครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งงานในหนา้ที่รับผดิชอบชดัเจน ตามก าลงั
ความสามารถก็จะมีส่วนช่วยให้งานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพกว่าที่ไม่คิดที่จะท าอะไรให้เป็นระบบเลย
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ฝ่ายงานในบริษัทน าเที่ยวและหน้าที่รับผิดชอบ  การที่บริษัทจัดน าเที่ยวจะมีแผนกหรือหน่วยงานฝ่าย

ใดบ้างในองค์กรของตนน้ัน  ขึน้อยู่กับรูปแบบและความพร้อมในการจัดน าเที่ยว รวมถึงนโยบายของบริษัทเป็น

ส าคญั  บางบริษทัเน้นรูปแบบจัดน าเทีย่วเหมือนกนัแต่กลบัมีแผนกต่าง ๆ ในบริษทัไม่เท่ากนั ไม่เหมือนกัน บางคร้ัง

มีแผนกเหมือนกนัแต่หน้าทีใ่นแผนกน้ันกลบัไม่เหมือนกนัซะอีก จึงเป็นการยากที่จะสรุปแผนกต่าง ๆ และหน้าที่ที่

ควรมีในแต่แผนกของบริษทัน าเทีย่วได้ ดังน้ัน จึงขอกล่าวถึงฝ่ายงานหรือแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจจัดน าเที่ยว พร้อม

หน้าทีรั่บผดิชอบ ทีบ่ริษทัน าเทีย่วทั้งหลายนิยมมีและให้ความส าคญัดงันี้
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▪ แผนกบุคคลและมัคคุเทศก์ (Personnel and Guide) มีหน้าท่ีบริหารงานบุคคลในบริษัท สรรหาพนักงาน จัดหามัคคุเทศก์ให้
เหมาะสมกบัรายการน าเที่ยวจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากร จัดหากจิกรรมนันทนาการให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง มี
หน้าที่ดูแลบุคลากรต่าง ๆ  ในบริษัท   ดูแลสวัสดิการ  การเลิกจ้าง  การรับพนักงานใหม่  ตลอดจนการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานเพ่ือให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

▪ แผนกจัดน าเที่ยวอิสระ (Foreign Individual Traveller) มีหน้าท่ีจัดบริการน าเท่ียวเฉพาะบุคคลหรือครอบครัว อาจรวมการรับ
จองที่พัก ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวเข้าชมต่าง ๆ ไว้ในแผนกนี้ด้วย 

▪ แผนกจัดน าเท่ียวเป็นกลุ่มและเพื่อเป็นรางวัล (Group and Incentive) มีหน้าท่ีจัดบริการน าเท่ียวเฉพาะกลุ่ม    และให้บริการจัด
รายการน าเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามความต้องการของลกูค้า

▪ แผนกจัดรายการน าเที่ยว (Tour Operation) มีหน้าที่จัดรายการน าเที่ยวต่าง ๆ เป็น Package Tour ครบวงจร โดยพยายามจัด
รายการให้น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกบัช่วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล ให้ลกูค้าได้มีโอกาสเลือก

▪ แผนกจัดน าเที่ยวภายในประเทศ (Inbound Tour)  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการน าเที่ยวให้แก่ชาวต่างชาติได้มาท่องเที่ยวใน
ประเทศทั้งส่วนบุคคล และเป็นกลุ่ม
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▪ แผนกจัดน าเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tour) มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการน าคนในประเทศออกไปเท่ียวยัง

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมา หรือกรุ๊ปจัด อาจเป็นแผนกท่ีให้ความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีต้องการเดินทางไป

ต่างประเทศ เช่น การย่ืนวีซ่า  การส่งลูกค้าไปสนามบิน  การจองตั๋วเคร่ืองบิน

▪ แผนกจัดน าเท่ียวไทยภายในประเทศ (Domestic Tour)  มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการน าคนในประเทศเท่ียวใน

ประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเหมา หรือกรุ๊ปจัด  เป็นแผนกท่ีให้ความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศ เช่น การจองรถ การจองตั๋วเคร่ืองบิน การติดต่อท่ีพัก เป็นต้น

อน่ึงแผนกจัดน าเท่ียวท้ังภายในประเทศ และระหว่างประเทศ      อาจมีการแยกฝ่ายออกเป็นฝ่ายจัดกรุ๊ป

เหมา  และฝ่ายลูกค้าหน้าร้าน(กรุ๊ปจัด) เพ่ือแยกงานกันอย่างเป็นอิสระ
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แผนกบริหาร (Managment) มีหน้าท่ี

▪ วางนโยบายในการท างานของบริษัทร่วมกับแผนกอ่ืน ๆ  เพ่ือให้แผนกต่าง ๆ   น านโยบายไปปฏิบัติ

▪ ดูแลงานด้านธุรการท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานเลขานุการ  งานสารบรรณ  งานพิมพ์เอกสาร  งานคอมพิวเตอร์  การ

จัดแฟ้ม  เก็บรักษาประวัติลูกค้า  จดหมายเวียนระหว่างแผนก  การส่งโทรสาร  โทรพิมพ์  ตลอดจนการรับส่งจดหมาย

▪ ดูแลงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร  ถ้าบริษัทขนาดใหญ่  พนักงานมากอาจจะแยกเป็นแผนกบุคคล  การรับพนักงานใหม่  

การให้รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน  การอบรมพนักงาน  การให้พนักงานออกจากงาน  การมาท างาน  และการ

ลาของพนักงาน  ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ให้พนักงาน
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▪ แผนกขายและการตลาด(Sale and Marketing) มีหน้าท่ีศึกษาข้อมูลทางการตลาด จัดท าแผนการตลาด  ขาย Package Tour 

รวมท้ังการรับจอง (Reservation) วางแผนพัฒนาการตลาด  ก าหนดงบประมาณการตลาด  จัดการส่งเสริมการขายและการ

โฆษณา  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่เอกสารน าเท่ียว ติดต่อลูกค้า  บริษัทน าเท่ียวอ่ืน หรือติดต่อบริษัทตัวแทนตลอดจนสถาน

ประกอบการเป้าหมายท่ีคิดว่าจะใช้บริการ 
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▪ แผนกปฏิบัติการและน าเท่ียว (Operation) มีหน้าท่ีส ารองบริการกับผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสินค้า

บริการท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดน าเท่ียวเท่ียว มีหน้าท่ีผสานงานเร่ืองการเดินทาง  การ

ยืนยันการเดินทาง การคิดต้นทุนบวกก าไรเพ่ือก าหนดราคาขาย  จัดหาผู้น าเท่ียวติดตามไปกับคณะ

นักท่องเท่ียว รับผิดชอบการท างานของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ รวมถึงดูแลงานเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดน าเท่ียว  ฝ่ายปฏิบัติการจัดน าเท่ียวมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่องานของ

มัคคุเทศก์  เพราะเป็นฝ่ายท่ีจัดการเกี่ยวกับการจัดน าเท่ียว พร้อมท้ังจัดมัคคุเทศก์ให้ร่วมเดินทางไป

กับนักท่องเ ท่ียว อ านวยความสะดวกและประสานงานให้ เ ป็นไปตามรายการน า เ ท่ียว

(Itinerary)อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันแผนกมัคคุเทศก์ในหลายบริษัทจะอยู่ รวมกับแผนก

ปฏิบัติการและน าเท่ียวด้วยก็ได้ นอกจากนี้หน้าท่ีของแผนกดังกล่าวยังต้อง....



z - ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังภายในและต่างประเทศ  ในเร่ืองท่ีพัก สถานท่ี   
ท่องเท่ียว  ฯลฯ

- เขียนรายการน าเท่ียวให้น่าสนใจเพ่ือให้แผนกอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการต่อให้สมบูรณ์แล้วจึงเสนอ  
ขายแก่ลูกค้า

- ติดต่อท าสัญญากับผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการจอง  มัดจ า และจ่ายเงิน

- จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ ประกอบการเดินทาง

- จัดผู้น าเท่ียวให้ร่วมเดินทางไปกับคณะนักท่องเท่ียวแต่ละคณะ พร้อมท้ังให้ความรู้และให้บริการเพ่ือ
สร้างความประทับใจ

- มีหน้าท่ีในการจัดท าประกันชีวิตให้กับลูกค้าและจัดหารถท่ีใช้ในการเดินทาง 

- วิเคราะห์วิจัย เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการท่องเท่ียว ความต้องการของนักท่องเท่ียว ตลาดการท่องเท่ียว  
และประเมินผลการท างานของแผนกต่าง ๆ  ตลอดจนศึกษาถึงผลส าเร็จของบริษัทในแต่ละปีเพ่ื อน า
ข้อมูลข้อบกพร่องมาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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▪ แผนกการเงินฝ่ายบัญชี (Accounting and Finance) มีหน้าท่ีจัดการด้านบัญชี รายรับรายจ่าย และรายงานสถานการณ์
การเงินของบริษัท จ่ายเงินให้กับสถานประกอบการธุรกิจผลิตสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลสต็อกสินค้าและเงินเข้าออกของบริษัท 
ดูแลเร่ืองเงินเดือนพนักงาน  รายรับรายจ่ายในการเดินทางแต่ละคร้ังของมัคคุเทศก์  รวบรวมหลักฐานการเงินต่าง ๆ  ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคาร  และท างานร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ  ดูแลเร่ืองงบประมาณของบริษัท  เร่ืองภาษีต่าง ๆ  ตลอดจน
รายรับรายจ่าย  และงบดุลประจ าปีของบริษัท รวมถึงคิดผลก าไร   โดยแผนกการเงินอาจแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบัญชี
และฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชีท าบัญชีเกี่ยวกับเงินรายได้และรายจ่ายของบริษัท  ซ่ึงท าแต่เฉพาะตัวเลขไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน  
ส่วนฝ่ายการเงินรับผิดชอบการเงินของบริษัท  ท้ังรายรับและรายจ่าย  ตรวจสอบจ านวนเงินให้ถูกต้อง  ตัวเงินและตัวเลข
จะต้องถูกต้องตรงกัน  นอกจากนี้ยังรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่ายภาษี  และเงินเดือนพนักงานด้วย  นอกจากนี้แผนกบัญชี
อาจต้องรับผิดชอบงานทางด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  การโอนเช็ค การประกันชีวิตและการรับจัดส่งหีบ
ห่อพัสดุต่าง ๆ  พนักงานแต่ละฝ่ายจะแยกกันรับผิดชอบงาน  แต่ต้องท างานประสานกัน  เพ่ือให้การเงินและการบัญชี
ตรงกัน  และต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  โดยตัดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นออก  บางบริษัทอาจจั ดให้มีฝ่าย
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในแผนกนี้  เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
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▪ แผนกยานพาหนะ (Transportation)

- มีหน้าท่ีติดต่อขอเช่ายานพาหนะในการเดินทาง  ท้ังทางบก ทางน ้า  และทางอากาศ  ถ้าบริษัทมีรถเป็นของตนเองจะ

ท าให้ต้นทุนการจัดน าเท่ียวถูกลง หรือถ้าไม่มีรถเป็นของตัวเอง ก็ต้องติดต่อขอเช่าจากท่ีอ่ืน ถ้าเป็นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว

ก็ต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลานาน

- กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน ควรประสานงานกับแผนกปฏิบัติการ เพ่ือขอทราบจ านวนนักท่องเท่ียวในแต่ละ

โปรแกรม  เพ่ือจะได้จัดรถได้ถูกต้องตามวันเวลาท่ีเคร่ืองบินเข้าออก  เพ่ือจัดรถรับส่งได้ถูกต้อง

- จัดมอบหมายคนขับรถให้ไปกับคณะนักท่องเท่ียว  ดูแลการท างานของคนขับรถให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมาย
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▪ แผนกเอกสารธุรการ (Support  Staff and Documentation) ท างานทางด้านธุรการต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็นงานด้านงานเสมียน    

คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์  และงานสารบรรณ  ติดต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   กับผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าบริการด้าน

ท่องเท่ียวทางจดหมาย  ทางโทรสาร  และโทรพิมพ์  นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ี 

- รวบรวมเอกสาร  ข้อมูล  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น กฎระเบียบของการท า

หนังสือเดินทาง ตรวจสอบเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการขอท าวีซ่าของลูกค้า

- รวบรวมเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ   ส าหรับให้ผู้น าเท่ียวมาค้นคว้าเพ่ือประโยชน์

ในการน าเท่ียว

- ติดต่อสถานทูตต่าง ๆ  เพ่ือขอท าวีซ่า

- กรอกแบบฟอร์มในการเดินทางให้กับลูกค้ากรณีเดินทางไปต่างประเทศ

- รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับลูกค้าท าเป็นตัวเลข สถิติ เพ่ือการคาดการณ์ทิศทางของบริษัท

- รับส่งเอกสารในและนอกบริษัท
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▪ แผนกรับจองและขาย (Reservation & Sales) มีหนา้ท่ีรับจองจากลูกคา้ ออกเสนอขาย Package Tour รับผิดชอบเก่ียวกบัการ
จองและงานบริการต่าง ๆ  ของผูผ้ลิตสินคา้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอาจมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็น
ส่วนต่าง ๆ  เช่น ขายหรือรับจองตัว๋เคร่ืองบิน   โดยเฉพาะพนกังานขายตัว๋เคร่ืองบิน  จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจการบิน  รู้จกั
การคิดค านวณระยะทาง  สามารถจดัระยะทางใหไ้ดใ้กลท่ี้สุดเพื่อลูกคา้จะไดเ้สียค่าโดยสารในราคาประหยดั  ต้องรู้จกั
สนามบินส าคญัต่าง ๆ  ทัว่โลก  รู้จกัรหสัยอ่ของสายการบิน  รู้ราคาและระดบัชั้นต่าง ๆ บนเคร่ืองบิน นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ี

- จองยานพาหนะ ตั้งแต่เรือ รถโคช้ รถไฟ และเคร่ืองบิน รถสองแถว รถตู้

- ติดต่อขอเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 

- จองหอ้งพกัจากโรงแรม  หรือรีสอร์ท  

- จองภตัตาคาร  ร้านอาหาร  หรืออาจรวมถึงร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกต่าง ๆ  ท่ีอาจมีการสาธิต  แสดงฝีมืองาน
หตัถกรรมต่าง ๆ  

- เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในบริษทัน าเท่ียวหลายแผนกจะมีฝ่ายขายอยู่ดว้ย เช่น แผนกการตลาด  แผนกรับจอง  แมก้ระทัง่
แผนกจดัน าเท่ียวในแต่ละประเภท กจ็ะมีฝ่ายขายเป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกในการท างานและการขาย ซ่ึงในแต่ละแผนกกต็อ้ง
ใชท้กัษะความรู้ความสามารถในการขายสินคา้ต่างชนิดกนั 



z
▪ แผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange)   รับผิดชอบในการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า  เป็นการอ านวยความ

สะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางไปแลกเงนิที่ธนาคารหรือสถานที่แลกเปลีย่นเงนิ  แผนกนีอ้าจไปอยู่รวมกับแผนกการเงินการบญัชีก็ได้

บริษัทน าเที่ยวแต่ละบริษทัจะเห็นความส าคัญของแผนกต่าง ๆ  ไม่เหมือนกัน บางบริษัทเน้นความส าคัญที่แผนกขายและตลาด บางบริษัทเน้นที่

แผนกการปฏิบัติการ บางบริษัทให้ความส าคัญกับการจัดกรุ๊ปเหมา (Group and Incentive) เป็นต้น ดังน้ันการที่บริษัทน าเที่ยวจะจัดให้มีแผนกใดในหน่วยงาน

ของตนน้ันก็ขึน้อยู่กับนโยบายและวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานเป็นส าคัญ   และต่อไปนีจ้ะเป็นฝ่ายงานที่เน้นการท างานโดยตัวบุคคลโดยค านึงถึงหน้าที่

ความรับผิดชอบของบุคลากร ดังนี้

1.  ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ    มีหน้าที่ดูแลงานของแผนก  รับผิดชอบการจัดการน าเที่ยว  การฝึกพนักงาน  การเขียนรายการน าเที่ยว  การ

พฒันาข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว    การฝึกอบรมผู้น าเที่ยว  ดูแลงานมัคคุเทศก์ รวมถึงงานธุรการ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการที่

เกี่ยวข้อง และควบคุมการเงินการบัญชีของบริษัท

2.  ผู้จัดการแผนกบริหาร ดูแลนโยบายและทิศทางของบริษัท  มีหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคล  ดูแลเก็บรักษาประวติัของลูกค้า โทรศัพท์ติดต่อ

ลูกค้าและช่วยงานของแผนกปฏิบติัการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกบริหาร

3.   ผู้จัดการแผนกจองและขาย   รับผิดชอบด้านการขาย และการตลาด โดยอาจติดต่อลูกค้าโดยตรง  เพ่ือน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว  จัดท า

ข้อมูลเอกสารการเผยแพร่เพ่ือส่งเสริมการขาย น าคอมพวิเตอร์มาช่วยในเร่ืองการจอง  มัดจ า  การจ่ายเงิน  ควบคุมดูแลปัญหาเกีย่วกับจ านวนคนจอง  ติดต่อ

ลูกค้าเกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงรายการน าเที่ยว  หรือวนัออกเดินทาง เป็นต้น
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รายละเอยีดโครงสร้างการด าเนินงานของบริษทัน าเที่ยวแบบแนวตั้ง
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การวางแผนท่องเที่ยวส าหรับคนทั่วไป

▪ โดยมากแลว้พฤติกรรมการวางแผนท่องเท่ียว ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเองเป็นการส่วนตวั ไม่วา่จะเท่ียวตวัคนเดียว 
หรือเท่ียวกบัครอบครัวเพื่อนสนิทคนใกลชิ้ด จะมีความแตกต่างกนัไปในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละภูมิภาค ถา้เป็นนักท่องเท่ียวจากฝ่ัง
อเมริกาหรือยโุรปโดยมากจะมีการวางแผนท่องเท่ียวมาอยา่งดี แต่ถา้เป็นนกัท่องเท่ียวแถบเอเชียจะไม่ค่อยใส่ใจต่อการวางแผนท่องเท่ียวมากนกั  
จะเห็นไดจ้ากนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากฝ่ังทวีปอเมริกากบัยโุรปจะมีคุณภาพกวา่นกัท่องเท่ียวจากเอเชีย โดยดูไดจ้ากการเตรียมความพร้อม การให้
ความส าคญัในการเดินทาง  การเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับการท่องเท่ียว ระยะเวลาในการพกัท่ียาวนานกวา่ ไม่มาเท่ียวแบบฉาบฉวย เป็นตน้ 

โดยต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งค าพดูของนกัท่องเท่ียวท่ีขาดการเตรียมการวางแผนท่องเท่ียวท่ีดี 

“ ไม่นึกวา่จะหนาวขนาดน้ี ”
“ เราโดนร้านคา้หลอกขายของแพง”
“ ฉนัหาซ้ือของฝากท่ีถูกใจไม่ได ้”
“ ตงัคห์มดแลว้เท่ียวไม่สนุกเลย ”

“ ท าไมค่าหอ้งแพงจงั รู้อยา่งน้ีนอนอยูท่ี่บา้นดีกวา่ ”
“ โหย.. คนยงักะมดแน่นมาก หมดสนุกเลย ”
“ วา้..วนัน้ีเขาปิดท าการท าไงดี  จะไปท่ีไหนต่อละทีน้ี ”
“ ไม่เห็นมีอะไรเลย..สวยกไ็ม่สวย  มาท าไมกไ็ม่รู้ ”



z ข้อมูลทีค่วรรู้ล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผนท่องเทีย่วด้วยตวัเอง  ได้แก่

1.  ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของสถานท่ีท่ีเราจะไป (เพ่ือจะได้เตรียมเส้ือผ้าและอปุกรณ์อ่ืน ๆ  ได้เหมาะสม) เช่น

- เป็นภูเขา ต้องเดินปีนป่ายขึน้ไป หรือรถขึน้ถงึยอดได้เลย

- เป็นทะเล มีหาดอะไรเล่นได้บ้าง มีปะการังไหม จะต้องเตรียมอุปกรณ์ด าน ้าหรือเปล่า

2.  การเดินทาง (เพ่ือจัดการเร่ืองตั๋ว เช็คสภาพรถ ฯลฯ) เช่น

- เส้นทางเป็นแบบใด คดเคีย้ว สูงชัน เป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่

- จะเดินทางต่อไปยังสถานที่อ่ืนได้อย่างไรทางเท้า ทางเกวยีน น่ังช้าง 

- ไปโดยยานพาหนะแบบใด ใช้เวลาเท่าไร สภาพรถท่ีใช้จะไหวไหม

- จะขับรถไปเอง หรือต้องจองตัว๋ล่วงหน้ากี่วนั 

3. การกินอยู่ (เพ่ือเตรียมอปุกรณ์ อาหาร น ้าด่ืม ยา ก่อนไป) เช่น

- มีร้านค้าในแหล่งท่องเท่ียว หรือระหว่างทางไหม

- ในแหล่งท่องเท่ียวมีร้านขายอาหารส าหรับนักท่องเท่ียวหรือไม่
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ข้อมูลท่ีควรรู้ล่วงหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผนท่องเท่ียวด้วยตัวเอง  ได้แก่

4. ท่ีพกั(เพื่อเตรียมติดต่อจองท่ีพกั หรือจดัหาอุปกรณ์ในการพกัไปใหพ้ร้อม) เช่น

- ไดบ้า้นหลงั หรือเตน็ท ์หรือโรงแรมหรู หรือ เกสเฮา้ส์ราคาถูก

- จะเลือกแบบถูกแต่ไกล ใกลแ้ต่แพง เลือกเอาเอง

- พกับา้นเพื่อน คนรู้จกั

5. ค่าใชจ้่าย(เพื่อเตรียมไปใหเ้พียงพอในการใชจ้่าย) เป็นค่ารับประทานอาหารค่าท่ีพกั ค่าซ้ือของ ค่าเดินทาง ค่าเขา้ชม ฯลฯ

6. ขอ้ควรระวงั ขอ้ควรปฏิบติั(เพื่อไดป้้องกนัตวั หรือไม่ท าผิดกฎระเบียบในแต่ละสถานท่ี) เช่น

- หา้มใส่เส้ือผา้สีแดง และรองเทา้เขา้วดั หา้มกอดจูบกนั

- หา้มแตะตอ้งหญิงสาวของชนเผา่ชาวเขา

- หา้มถ่ายรูปสถานท่ีบางแห่ง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐในบางประเทศ
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7. ของใชส่้วนตวัต่างๆ (เพื่อไม่ใหห้ลงลืมแลว้ไปหาซ้ือใหม่) เช่น
- ยารักษาโรคประจ าตวั
- ผา้เช็ดตวั สบู่ ยาสระผม
- ค านึงถึงสถานท่ีท่ีจะไปดว้ยจะไม่มีปัญหา เช่น ไปล่องแก่งก็ควรหาชุดใส่ท่ี กระฉบักระเฉง

8. ความสามารถหรือศกัยภาพส่วนตวั เช่น
- ระยะเวลาท่องเท่ียว มีเวลาว่างส าหรับการท่องเท่ียวมากนอ้ยแค่ไหน
- รายได ้ค่าใชจ่้าย
- สภาพร่างกาย
- ภาษา /คนท่ีไปดว้ยช่วยกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด มีใครคอยช่วยเหลือหรือไม่ กรณีไปต่างถ่ินหรือต่างประเทศ



zทั้งน้ีการวางแผนท่องเท่ียวดว้ยตวัเองใหไ้ดผ้ลดีนั้นก่อนอ่ืนตอ้งรู้ตวัเองก่อนวา่ตอ้งการท่องเท่ียวรูปแบบใด เพราะจะส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมใน
การท่องเท่ียวในคร้ังนั้น ๆ  เช่น

- ชอบสบาย ๆ ไปนอนเล่นแลว้กต่ื็นสาย ๆ 

- ชอบเท่ียวปราสาทโบราณสถานเก่า ๆ แลว้นึกถึงความย่ิงใหญ่ในอดีต

- ชอบเท่ียวตามงานเทศกาล สวนสนุกท่ีมีคนเยอะ ชอบความครึกคร้ืน

- ชอบซ้ือของเป็นชีวิตจิตใจ

- ชอบไปดูพิพิธภณัฑท์างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

- ชอบอาบน ้ าแร่ แช่น ้ าตก เท่ียวเชิงสุขภาพ

- ชอบแบบลุย ๆ ทา้ทายความสามารถแบบเดินป่าล่องแก่ง ปีนหนา้ผา

- ชอบเล่นกีฬา วินเซิร์ฟ เรือใบ สกตูเตอร์
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ความส าคญัของการวางแผนจดัน าเที่ยว

การไดมี้การวางแผนล่วงหนา้ในการจดัน าเท่ียว จะก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายดงัน้ี

1. เป็นการเตรียมการเพื่อจองสถานประกอบการต่าง ๆ    ใหพ้ร้อมชดัเจน เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะไม่ไดห้อ้งพกั  ไม่ได้
ร้านอาหาร ไม่ไดเ้ขา้ชม ไม่ไดร้ถ ไม่ไดเ้ท่ียวบินท่ีถูกใจ ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงช่วงเทศกาลท่องเท่ียว

2. เป็นการจดัเตรียมการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูน้ าเท่ียว(มคัคุเทศก)์  ไม่ใหผู้น้ าเท่ียวตอ้งไปประสบเจอปัญหา และ

สามารถน าเท่ียวไดอ้ยา่งราบร่ืนประทบัใจไม่ติดขดั หรือตอ้งกงัวลต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน

3. เป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงความรับผิดชอบในการจดัน าเท่ียวอยา่งเป็นระบบ ท าใหพ้นกังานขายมีความมัน่ใจในการตอบค าถาม
ของลูกคา้ เช่น จะไปนอนท่ีไหน เขา้ชมท่ีไหนบา้ง เป็นตน้ (ในกรณีท่ีไดว้างแผนการจองทุกอยา่งไวช้ัดเจนแลว้) ยงัจะส่งผลต่อความมัน่ใจ
ของผูม้าใชบ้ริการดว้ย

4.  ไดส้ามารถปรับตวัรู้เท่าทนั สามารถจดัการวางแผนน าเท่ียวของตนเองให้เหนือกวา่บริษทัคู่แข่งขนั ถือเป็นการช่วงชิง
โอกาสใหเ้หนือคู่แข่งขนัตลอดเวลา

5.  สามารถประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งใชไ้ดถู้กตอ้งชดัเจนใกลค้วามเป็นจริงมากท่ีสุด
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6.  ไดรู้้ถึงสภาพทัว่ไปในเร่ืองต่าง ๆ   เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการเสนอขาย

7.  เป็นการสร้างสัมพนัธ์โดยตรงท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัสถานประกอบการต่าง ๆ จากการไดไ้ปส ารวจเส้นทาง
หรือการอุดหนุนใชบ้ริการต่อกนั

8.  เป็นกระบวนการใหทุ้กฝ่ายทราบถึงทิศทาง แนวทางในการปฏิบติัวางแผนจดัน าเท่ียวและร่วมกนั
ประสานงานเป็นทีมอยา่งเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นแผนกจอง แผนกโอเปอร์เรชัน่ แผนกบญัชี แผนกมคัคุเทศก ์ฯลฯ

9.  การวางแผนจดัน าเท่ียว สามารถใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของ นโยบายแนวปฏิบติัของแต่ละฝ่าย 
สามารถเช็คตรวจสอบดูผลไดจ้ากการปฏิบติัการท างานหลงัการจดัน าเท่ียวส้ินสุดลง 

10. เป็นการป้องกนั หรือลดความเส่ียงไม่ใหเ้กิดปัญหาข้ึนของการท างานในอนาคต

11. การวางแผนท าใหเ้กิดการประหยดั เพราะไดเ้ลือกวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุดก่อนแลว้เป็นการลด
การส้ินเปลือง ลดการสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้น เน่ืองจากมีทางเลือกป้องกนัไวแ้ลว้
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ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจดัรายการน าเที่ยว

1.    สภาพภูมิอากาศเปล่ียนไป เกิดน ้ าท่วม พายเุขา้ ถนนขาด ส่ิงแวดลอ้มหรือแหล่งท่องเท่ียวตอ้งปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ตอ้งเปล่ียนแปลงเส้นทาง 

2.  คู่แข่งขนัช่วงชิงความไดเ้ปรียบ เช่น เขาตดัราคา จนเราตอ้งปรับตวัตาม

3.  ไม่สามารถหาสถานประกอบการไดต้ามท่ีตอ้งการ

4.   ผูว้างแผนไม่เก่งพอท่ีจะวางแผนได ้ประสบการณ์นอ้ย รู้จกัคนไม่กวา้งขวางพอ บารมี  ไม่ถึง ไม่มีอ านาจการต่อรอง

5.   ลูกคา้เกิดการเปล่ียนใจกระทนัหนัอาจให้เปล่ียนเส้นทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
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ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจดัรายการน าเที่ยว

6.  สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวโดยรวมไม่สงบ   เช่น เกิดโรคระบาด เกิด  สงคราม มีมอ็บปิดถนน ฯลฯ

7.  ผูว้างแผนหรือผูป้ระสานงานเดิมมีปัญหา เช่น ป่วย ตาย ลาอกกท าใหก้ารประสานงานไม่ต่อเน่ือง 

8.  บางคร้ังมีขอ้จ ากดัเร่ืองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไม่สอดคลอ้งกบัความสามารถและระยะเวลาท่ีมี เช่น นกัท่องเท่ียวเพิ่งมาบอกใหจ้ดั
น าเท่ียวในช่วงใกลเ้ทศกาลท่องเท่ียว ผูจ้ดัน าเท่ียวกไ็ม่สามารถหาท่ีพกัได ้ เป็นตน้

9.  สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งท างานผิดพลาด เช่น โรงแรมลืมจองหอ้งใหท้ั้ง ๆ ท่ีตกลงจองไวแ้ลว้ ท าใหอ้าจพลาดการไดห้้อง

10.  ผูเ้ก่ียวขอ้งท างานเพื่อผลประโยชน์ต่อตวัเองโดยไม่ค านึงถึงผลเสียท่ีจะมีต่อบริษทั
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ผลของการวางแผนจัดรายการน าเที่ยวที่ดี ผลจากการวางแผนจัดรายการ
น าเที่ยวที่ดีสามารถดูได้จากส่ิงที่สะท้อนกลบัต่อไปน้ี

1.  มีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและตอบรับในรายการน าเท่ียวนั้นอยา่งดี

2.  บริษทัน าเท่ียวมีก าไรไม่ต  ่ากว่าเป้าหมายท่ีวางไว้

3. มคัคุเทศกส์ามารถน าเท่ียวไดต้ามโปรแกรมอยา่งไหลล่ืนไม่ติดขดั  หรือไม่ตอ้งมาจดัสรร  โปรแกรมกนั
ใหม่ระหว่างการน าเท่ียว 

4.  สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามช่ืนชม และพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือท าธุรกิจต่อไปในอนาคต


