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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทาง

ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปยังประเทศสงิคโปร์ จาํนวน 400 ตัวอย่าง โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล สรปุผลการวิจัยได้ดังน้ี 

  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-40 ปี มี

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักธุรกจิ/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน จาํนวน 30,001-50,000 บาท  

  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยวสิงคโปร์คือเป็นผลพลอยได้จาก

กิจกรรมอื่น โดยเดินทางไปสิงคโปร์ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจาํนวน 5 

วัน และเดินไปทางเที่ยวกบัคนในครอบครัว/ญาติ  

  ปัจจัยต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักเที่ยวชาวไทยด้าน

ทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมด้านความปลอดภัยด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก ด้าน

ที่พักด้านข้อมูลข่าวสารในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาํคัญ .05 

นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว

แตกต่างกนั ที่ระดับนัยสาํคัญ .05  

 

 

 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาธุรกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษางานค้นคว้าอสิระหลัก 
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ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสาํคัญต่อ

ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะสาํหรับประเทศกาํลังพัฒนา เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองหลายประเภททั้งธุรกิจโดยตรงคือธุรกิจที่

ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แก่กิจการโรงแรมกิจการขนส่งเป็นต้นและธุรกิจ

โดยอ้อมหรือธุรกจิสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 สาํหรับประเทศไทยเกี่ยวกบัการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย

จากผลการสาํรวจของกรมการท่องเที่ยวพบว่าภมิูภาคที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปมากที่สุด

ไปต่างประเทศจาํนวน 3,908,003 คนคือเอเชียตะวันออกรองลงมาได้แก่ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย

ใต้ อเมริกาตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

จากผลการสาํรวจของวีซ่าเกี่ยวกบัแผนการท่องเที่ยว ฉบับล่าสดุประจาํปี พ.ศ. 2557 (Visa 

Travel Intention Survey 2014)  เผยว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มในการเพ่ิมงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวขึ้ นถึง 52 เปอร์เซ็นต์ในการเดินทางคร้ังต่อไป และจาก

การศึกษาคร้ังน้ียังระบุว่า งบประมาณใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวของคนไทยจะเพ่ิมสงูขึ้นจากเดิม

ที่ 39,120 บาท เป็น 75,030 บาท ดัชนีช้ีวัดเร่ืองแนวโน้มการท่องเที่ยวของวีซ่า ระบุว่าสถานที่

ท่องเที่ยวยอดฮิตติด 10 อันดับแรกของคนไทยในปีหน้าน้ันหลักๆยังคงเป็นการท่องเที่ยวใน

ภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีญ่ีปุ่นที่โผล่นาํมาเป็นอนัดับหน่ึง ตามมาด้วย เกาหลี สงิคโปร์ ฮ่องกง 

จีน ตามลาํดับ 

สิงคโปร์ เป็นเมืองที่ไม่หยุดน่ิงและอุดมไปด้วยความแตกต่างและสีสัน เน่ืองจากเป็นการ

เดินทางในประเทศใกล้เคียง คนไทยส่วนใหญ่มักจะเดินทางในวันหยุดสดุสปัดาห์หรือวันหยุดตาม

เทศกาลต่างๆที่เป็นวันหยุดยาว  คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร์มากเป็นอนัดับ

ต้นของประเทศท่องเที่ยวในแถบเอเชียซ่ึงเป็นประเดน็ที่ทาํให้ผู้ศึกษามีความประสงค์ที่จะศึกษา

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย 

 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร์ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยเชิงพรรณนา  

• ประชากร : นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ณสนามบินสุวรรณภูมิ

จังหวัดสมุทรปราการ 

• ขนาดตัวอย่าง : ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจาํนวน 400 ราย กาํหนดจาํนวน

กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการคาํนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจาํนวนนักท่องเที่ยว

ทั้งหมด 3,908,003 คนที่ระดับความเช่ือม่ัน  95% 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
- ส่ิงจูงใจในการเดินทาง 
- เวลาในการเดินทาง 
- ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว 
- ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
- บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไป
ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
- ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
- การคมนาคม 
- ความปลอดภยั 
- ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
- ท่ีพกั 
- ขอ้มูลข่าวสาร 
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• วิธีการสุ่มตัวอย่าง : ใช้วิธีสุ่มจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยขาออกที่เดินทางไปประเทศ

สงิคโปร์ณสนามบินสวุรรณภมิูจังหวัดสมุทรปราการ 

• เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถาม 

• การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

นาํแบบสอบถามฉบับร่างไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบในด้านความครอบคลุมตาม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และความชัดเจนของภาษา แล้วนาํมาปรับปรงุแก้ไข 

• การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน t-test  และ One-Way ANOVA   

 
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

1) ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 มีอายุ 

31-40 ปี จาํนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5มีสถานภาพสมรส จาํนวน 216 คน คดิเป็นร้อย

ละ 54.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 เป็นนักธุรกจิ/ธุรกจิ

ส่วนตัว จาํนวน 251 คน คดิเป็นร้อยละ 62.8 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 10,001-

20,000 บาท จาํนวน 230 คน คดิเป็นร้อยละ 57.5  

2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยวสิงคโปร์คือเป็นผลพลอยได้จาก

กิจกรรมอื่นจาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 โดยเดินทางไปสิงคโปร์ในช่วงวันหยุดเทศกาล

จาํนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวในโซนอาเซียนเป็นคร้ังแระ จาํนวน 

212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจาํนวน 5 วันมากที่สดุ จาํนวน 212 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.0 และเดินไปทางเที่ยวกับคนในครอบครัว/ญาติ จาํนวน 211 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 52.8 

3) ปัจจัยต่อการตัดสนิใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร์ของนักเที่ยวชาวไทย 

 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.99 เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ีความมีช่ือเสียงของแหล่ง

ท่องเที่ยว รองลงมาคือ ความเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ความ
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มีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และความหลากหลายของ

แหล่งท่องเที่ยว ตามลาํดับ 

 ด้านการคมนาคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.00 เม่ือแยกพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับดังน้ี มีความสะดวกและรวดเรว็รองลงมาคือมี

ราคาประหยัดในการเดินทางมีความปลอดภัยในการเดินทาง และมีเส้นทางคมนาคมที่หลากหลาย 

ตามลาํดับ 

 ด้านความปลอดภยัในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.39 เม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่ามีรายข้ออยู่ในระดับมากที่สดุคือ  มาตรฐานความปลอดภัยที่มีประสทิธภิาพของ

แหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่ท่องเที่ยวมีความปลดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และรายข้อที่

อยู่ในระดับมากคือมาตรฐานความปลอดภัยที่มีประสทิธภิาพของแหล่งท่องเที่ยว ตามลาํดับ 

 ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวกในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้วยค่าเฉล่ีย 4.33 เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลาํดับดังน้ีนโยบายการท่องเที่ยว

ของรัฐบาลในแต่ละประเทศ รองลงมาคือ ความยาก/ง่ายในการเข้าประเทศ มีแหล่งช้อปป้ิง/ของ

ที่ระลึกให้เลือกมากมาย มีเคร่ืองสาธารณูปโภคที่ครบครันได้มาตรฐานและทันสมัย มีสถาน

บันเทงิ/night life และมีร้านอาหาร ให้เลือกมากมาย ตามลาํดับ 

 ด้านที่พักในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.84เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าทุกรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับดังน้ี ที่พัก/โรงแรมมีความสะอาด รองลงมาคือที่พัก/

โรงแรมมีความปลอดภัยที่พัก/โรงแรมมีราคาที่เหมาะสมที่พัก/โรงแรมมีจาํนวนเพียงพอต่อการ

รองรับนักท่องเที่ยว และที่พัก/โรงแรมได้มาตรฐาน ตามลาํดับ 

 ด้านข้อมูลข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.66 เม่ือแยกพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า 5 รายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับดังน้ี แผ่นพับ/ใบปลิว/ป้ายโฆษณา รองลงมา

คือการแนะนาํจากบุคคลที่เคยไปหนังสือพิมพ์วิทยุ/โทรทัศน์ และนิตยสาร และรายข้อที่อยู่ใน

ระดับปานกลางคืออนิเตอร์เนต็ ตามลาํดับ 

4) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือนมีผลต่อการตัดสนิใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว

แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาํคัญ .05 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสนิใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวไม่แตกต่างกนั 
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5) นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกนัมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวแตกต่างกนั 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ สถานที่ที่

นิยมไปท่องเที่ยวสิ่งจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว

จาํนวนคร้ังที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศโซนเอเชียระยะเวลาในการท่องเที่ยว และบุคคลที่

ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสนิใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกนั 

ที่ระดับนัยสาํคัญ .05  

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 

31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว และมี

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 30,001-50,000 บาท  

ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ พบว่าสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยวสิงคโปร์

เป็นผลพลอยได้จากกจิกรรมอื่น โดยเดินทางไปสงิคโปร์ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระยะเวลาในการ

ท่องเที่ยวจาํนวน 5 วัน และเดินไปทางเที่ยวกบัคนในครอบครัว/ญาติ  

  ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศสงิคโปร์ของนักเที่ยวชาวไทย

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก

ด้านที่พัก และด้านข้อมูลข่าวสารในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสนิใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว

แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาํคัญ .05 นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีการ

ตัดสนิใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกนั ที่ระดับนัยสาํคัญ .05  
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