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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ 31-40 ปี มี
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน จํานวน 30,001-50,000 บาท
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีส่ิงจู งใจในการท่องเที่ยวสิงคโปร์คือเป็ นผลพลอยได้ จาก
กิจกรรมอื่น โดยเดินทางไปสิงคโปร์ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจํานวน 5
วัน และเดินไปทางเที่ยวกับคนในครอบครัว/ญาติ
ปั จ จั ย ต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ย วประเทศสิ ง คโปร์ ข องนั ก เที่ย วชาวไทยด้ า น
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้ านการคมนาคมด้ านความปลอดภัยด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้ าน
ที่พักด้ านข้ อมูลข่าวสารในภาพรวมทุกด้ านอยู่ในระดับมาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่ างกันมีการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่ างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่ างกันมีการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษางานค้ นคว้ าอิสระหลัก
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ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) เป็ นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสําคัญต่อ
ภาวะทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศโดยเฉพาะสํา หรั บ ประเทศกํา ลั งพั ฒ นา เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้ วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหลายประเภททั้งธุรกิจโดยตรงคือธุรกิจที่
ตอบสนองต่ อความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ แก่กิจการโรงแรมกิจการขนส่งเป็ นต้ นและธุรกิจ
โดยอ้ อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
สําหรับประเทศไทยเกี่ยวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากผลการสํารวจของกรมการท่องเที่ยวพบว่าภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปมากที่สุด
ไปต่างประเทศจํานวน 3,908,003 คนคือเอเชียตะวันออกรองลงมาได้ แก่ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย
ใต้ อเมริกาตะวันออกกลาง และแอฟริกา
จากผลการสํารวจของวีซ่าเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยว ฉบับล่าสุดประจําปี พ.ศ. 2557 (Visa
Travel Intention Survey 2014) เผยว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้ มในการเพิ่มงบประมาณ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ย วขึ้ นถึ ง 52 เปอร์ เ ซ็น ต์ ใ นการเดิ น ทางครั้ ง ต่ อ ไป และจาก
การศึกษาครั้งนี้ยังระบุว่า งบประมาณใช้ จ่ายเงินในการท่องเที่ยวของคนไทยจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
ที่ 39,120 บาท เป็ น 75,030 บาท ดัชนีช้ ีวัดเรื่องแนวโน้ มการท่องเที่ยวของวีซ่า ระบุว่าสถานที่
ท่องเที่ยวยอดฮิ ตติด 10 อันดับแรกของคนไทยในปี หน้ านั้นหลักๆยังคงเป็ นการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีญ่ีปุ่นที่โผล่นาํ มาเป็ นอันดับหนึ่ง ตามมาด้ วย เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง
จีน ตามลําดับ
สิงคโปร์ เป็ นเมืองที่ไม่ หยุ ดนิ่งและอุดมไปด้ วยความแตกต่ างและสีสัน เนื่องจากเป็ นการ
เดินทางในประเทศใกล้ เคียง คนไทยส่วนใหญ่มักจะเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดตาม
เทศกาลต่างๆที่เป็ นวันหยุดยาว คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์มากเป็ นอันดับ
ต้ นของประเทศท่องเที่ยวในแถบเอเชียซึ่งเป็ นประเด็นที่ทาํ ให้ ผ้ ูศึกษามีความประสงค์ท่จี ะศึกษา
ปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย

วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
- สิ่ งจูงใจในการเดินทาง
- เวลาในการเดินทาง
- ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
- ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
- บุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจไป
ท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
- ทรัพยากรการท่องเที่ยว
- การคมนาคม
- ความปลอดภัย
- สิ่ งอํานวยความสะดวก
- ที่พกั
- ข้อมูลข่าวสาร

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยเชิงพรรณนา
• ประชากร : นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ณสนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
• ขนาดตัวอย่าง : ขนาดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 ราย กําหนดจํานวน
กลุ่มตัวอย่ างด้ วยวิธีการใช้ สูตรการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ างจากจํานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด 3,908,003 คนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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• วิธีการสุ่มตัวอย่ าง : ใช้ วิธีสุ่มจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยขาออกที่เดินทางไปประเทศ
สิงคโปร์ณสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ
• เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม
• การหาคุณภาพของเครื่องมือ
นําแบบสอบถามฉบับร่ างไปให้ อาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบในด้ านความครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และความชัดเจนของภาษา แล้ วนํามาปรับปรุงแก้ ไข
• การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1) ข้ อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 221 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.3 มีอายุ
31-40 ปี จํานวน 170 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.5มีสถานภาพสมรส จํานวน 216 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 54.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 183 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.8 เป็ นนักธุรกิจ/ธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 251 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.8 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 10,00120,000 บาท จํานวน 230 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.5
2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่งิ จู งใจในการท่องเที่ยวสิงคโปร์คือเป็ นผลพลอยได้ จาก
กิจกรรมอื่นจํานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 โดยเดินทางไปสิงคโปร์ในช่วงวันหยุดเทศกาล
จํานวน 295 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.8ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวในโซนอาเซียนเป็ นครั้งแระ จํานวน
212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.0ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจํานวน 5 วันมากที่สดุ จํานวน 212 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 53.0 และเดินไปทางเที่ยวกับคนในครอบครัว/ญาติ จํานวน 211 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 52.8
3) ปัจจัยต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักเที่ยวชาวไทย
ด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ด้ วยค่ าเฉลี่ย 3.99 เมื่อแยก
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ าทุกรายข้ ออยู่ ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ความมีช่ ือเสียงของแหล่ ง
ท่องเที่ยว รองลงมาคือ ความเป็ นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ความ
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มีเอกลักษณ์ของแหล่ งท่องเที่ยว ความสวยงามของแหล่ งท่องเที่ยว และความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว ตามลําดับ
ด้ านการคมนาคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อแยกพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่าทุกรายข้ ออยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ มีความสะดวกและรวดเร็วรองลงมาคือมี
ราคาประหยัดในการเดินทางมีความปลอดภัยในการเดินทาง และมีเส้ นทางคมนาคมที่หลากหลาย
ตามลําดับ
ด้ านความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่ามีรายข้ ออยู่ในระดับมากที่สดุ คือ มาตรฐานความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือสถานที่ท่องเที่ยวมีความปลดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และรายข้ อที่
อยู่ในระดับมากคือมาตรฐานความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของแหล่งท่องเที่ยว ตามลําดับ
ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อแยก
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่าทุกรายข้ ออยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลําดับดังนี้นโยบายการท่องเที่ยว
ของรัฐบาลในแต่ละประเทศ รองลงมาคือ ความยาก/ง่ายในการเข้ าประเทศ มีแหล่งช้ อปปิ้ ง/ของ
ที่ระลึ ก ให้ เลื อกมากมาย มีเครื่ องสาธารณูป โภคที่ครบครั น ได้ มาตรฐานและทัน สมัย มีส ถาน
บันเทิง/night life และมีร้านอาหาร ให้ เลือกมากมาย ตามลําดับ
ด้ านที่พักในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ด้ วยค่ าเฉลี่ย 3.84เมื่อแยกพิ จารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าทุกรายข้ ออยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ที่พัก/โรงแรมมีความสะอาด รองลงมาคือที่พัก/
โรงแรมมีความปลอดภัยที่พัก/โรงแรมมีราคาที่เหมาะสมที่พัก/โรงแรมมีจาํ นวนเพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยว และที่พัก/โรงแรมได้ มาตรฐาน ตามลําดับ
ด้ านข้ อมูลข่าวสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อแยกพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า 5 รายข้ ออยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ แผ่นพับ/ใบปลิว/ป้ ายโฆษณา รองลงมา
คือการแนะนําจากบุคคลที่เคยไปหนังสือพิมพ์วิทยุ/โทรทัศน์ และนิตยสาร และรายข้ อที่อยู่ใน
ระดับปานกลางคืออินเตอร์เน็ต ตามลําดับ
4) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส และรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือนแตกต่ างกัน มีผลต่ อการตัด สินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว
แตกต่ า งกัน ที่ระดับ นั ยสํา คัญ .05 และผู้ ต อบแบบสอบถามที่มีเ พศแตกต่ า งกัน มีผลต่ อการ
ตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
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5) นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ แก่ สถานที่ท่ี
นิยมไปท่องเที่ยวสิ่งจู งใจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
จํานวนครั้งที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศในประเทศโซนเอเชียระยะเวลาในการท่องเที่ยว และบุคคลที่
ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญ .05

อภิปรายผล
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจท่ อ งเที่ย วประเทศสิง คโปร์ ข อง
นักท่องเที่ยวชาวไทยคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ
31-40 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว และมี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 30,001-50,000 บาท
ในด้ านพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ พบว่าสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยวสิงคโปร์
เป็ นผลพลอยได้ จากกิจกรรมอื่น โดยเดินทางไปสิงคโปร์ในช่วงวันหยุดเทศกาล ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวจํานวน 5 วัน และเดินไปทางเที่ยวกับคนในครอบครัว/ญาติ
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ของนักเที่ยวชาวไทย
ด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้ านการคมนาคม ด้ านความปลอดภัย ด้ านสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้ านที่พัก และด้ านข้ อมูลข่าวสารในภาพรวมทุกด้ านอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่ า นั กท่ องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ อาชี พ ระดั บ การศึก ษา
สถานภาพสมรส และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว
แตกต่ างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่ างกันมีการ
ตัดสินใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05
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