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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวจิยัเร่ือง“แนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงั
ประเทศสิงคโปร์” เป็นการวิจยัเชิงผสม มีทั้งการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Quantitative data) ซ่ึงท า
การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว (ประเภท Outbound) จ านวน 4 บริษทัและเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมดในเขตเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี มาท าการวเิคราะห์โดยวธีิการทางสถิติตามวตัถุประสงค์
การวจิยั โดยน าเสนอผลการทดสอบและวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายผลการวเิคราะห์  
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ ในเขตเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี รวมทั้งส้ิน 400 คนดว้ยวธีิการส ารวจ (Survey 
research method) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยั
ไดก้  าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัโดยมีรายเอียดในเร่ืองการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร 
การสุ่มตวัอยา่งการเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล
ไปท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และส่วน
การทดสอบสมมติฐานนั้นใชก้ารพิสูจน์ความแตกต่างแบบ One-Way ANOVAF-test และ LSD 
(Least Significant Different) เพือ่ใชใ้นการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหวา่งตวั
แปรตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปเพื่อหาความสัมพนัธ์มีวตัถุประสงคด์งัน้ี   

1.  พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
2.  แนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
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สรุปตามผลการวจิัยตามวตัถุประสงค์ 
สรุปผลการววจัิยตามวตัถุประสงค์ที ่1 พฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวไทยทีต้่องการ

เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.3 ดา้นอายมีุช่วง 31-40 ปี
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.0 ดา้นสถานภาพมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.0 ดา้น
ระดบัการศึกษามีระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.8 ดา้นอาชีพมีลูกจา้งเอกชน/ 
พนกังานบริษทัมากท่ีสุด คิดป็นร้อยละ 60.3 ดา้นรายไดมี้รายไดเ้ฉล่ีย 25,001-30,000 บาท มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ42.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการริเร่ิมความคิดการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว มาก
ท่ีสุด คือ ตดัสินใจดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีเหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ 
พกัผอ่นหยอ่นใจ คิดเป็นร้อยละ 83.3 ช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางไปท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ วนัหยดุ
เทศกาล คิดเป็นร้อยละ 48.3 ลกัษณะการเดินทางมากท่ีสุด คือ ใชบ้ริการบรษทัน าเท่ียว คิดเป็น   
ร้อยละ 69.5 ในระยะเวลา 1 ปี ท่านเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศสิงคโปร์ก่ีคร้ังมากท่ีสุด คือ ไม่
เคย คิดเป็นร้อยละ 46.8 ใชเ้วลาในการท่องเท่ียวก่ีวนัต่อคร้ังท่ีไปมากท่ีสุด คือ ระหวา่ง 3-7 วนั คิด
เป็นร้อยละ 81.8 ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศสิงคโปร์จากแหล่งใดบา้ง มาก
ท่ีสุด คือ Internet (เวบ็ไซต)์ คิดเป็นร้อยละ 51.3 ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังมากท่ีสุด คือ 20,001-25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.5 
 เหตุผลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ ภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.86 ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน เท่ากบั 0.77 คืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาจากปัจจยั
ยอ่ยพบวา่เหตุผลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ อนัดบัแรกคือ 
ประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีสอง คือ ความมี
ช่ือเสียงของประเทศ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.99 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีสาม คือความหลากหลายของ
สถานท่ีท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.94 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีส่ี คือมีท่ีพกัจ านวนมากและ
หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีหา้ คือ ประเทศสิงคโปร์มีทศันียภาพ   
ท่ีสวยงาม มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.86 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีหก คือ ความมีช่ือเสียงของสินคา้และ
อาหาร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.81 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีเจ็ด คือ ค่าใชจ่้ายคุม้ค่ากบัประสบการณ์การ
ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.76 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ีแปด คือ การประชาสัมพนัธ์และส่งเสริม
การท่องเท่ียวของประเทศสิงคโปร์ผา่นส่ือต่าง ๆ มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.68 อยูใ่นระดบัมาก อนัดบัท่ีเกา้ 
คือ ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.67 อยูใ่นระดบัมาก   
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สมมติฐานที ่1 : ทดสอบความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม
กบัเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวปยงัประเทศสิงคโปร์ พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามดา้นสถานภาพแตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียว   
ไปยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั ดา้นอาชีพแตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั  

สมมติฐานที ่2 : ทดสอบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการ
เดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์กบัเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
พบวา่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์ ดา้นช่วงเวลาเดิน 
ทางแตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั  
ดา้นลกัษณะการเดินทางส่วนใหญ่แตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไป
ยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั  

สรุปผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์ที ่2 แนวทางในการประกอบธุรกจิน าเที่ยวไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ 

1.  ขั้นตอนการจดัตั้งธุรกิจน าเท่ียวจดทะเบียนการคา้จดทะเบียนท่ีกบัหน่วยงานกรม
พฒันาธุรกิจและการคา้กระทรวงพาณิชย ์(DBD) เพื่อเปิดในรูปแบบหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรือ     
บริษทัจ ากดั และจดทะเบียนท่ีส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์กรมการท่องเท่ียว 
ตอ้งวางหลกัค ้าประกนั จ านวน 200,000 บาท  

2.  หลงัจากเปิดในรูปแบบบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนและจดทะเบียนท่ีส านกังานทะเบียน
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์กรมการท่องเท่ียวเรียบร้อยแลว้ ขอ้แนะน าจากการสัมภาษณ์ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ควรสมคัรเป็นสมาชิก IATA (Internationl Air Transport Association) 
สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ เพื่อเป็นเอเยน่ตข์ายตัว๋เคร่ืองบินเองเพื่อสะดวกในการจอง
ตัว๋เครืองบินใหลู้กคา้และสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียว TTPA (Thai Tourism 
Promotion Association) ใชจ้ดทะเบียนเพื่อแลกเปล่ียนหรือแชร์ขอ้มูลประสบการณ์ระหวา่งกลุ่ม
ธุรกิจน าเท่ียวและขอ้มูล Feedback ของลูกคา้ท่ีธุรกิจน าเท่ียวส่งมาแชร์ขอ้มูลกนั 

3.  กระบวนการด าเนินงานธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศยงัประเทศสิงคโปร์จากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว มีขั้นตอนหลกั 2 ขั้นตอน 1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งหากลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายท่ีตอ้งการเดินทางไปเท่ียวยงัประเทศสิงคโปร์ 2. ติดต่อบริษทัน าเท่ียว (คู่คา้) ท่ี
ประเทศสิงคโปร์เพื่อด าเนินการจองท่ีพกั อาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ วธีิการติดต่อบริษทั    
น าเท่ียวท่ีประเทศสิงคโปร์ท าได ้2 วธีิ 1. เพื่อนท่ีท าธุรกิจเดียวกนัแนะน าบริษทัน าเท่ียว (คู่คา้)        

x

x

x

x

x

x
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ท่ีประเทศสิงคโปร์ให ้2. ติดต่อบริษทัน าเท่ียว(คู่คา้)ท่ีประเทศสิงคโปร์โดยการออกบูธและหาขอ้มูล
ทางอินเตอร์ 

4.  การหาลูกคา้ประชาสัมพนัธ์และการตลาดดงัน้ี การWalk in เขา้หาลูกคา้โดยตรง    
ดา้นอินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์Facebook คล่ืนวทิยชุลบุรี แผน่พบั โบรชวัร์ ลงนิตยาสาร กลยทุธทาง
การตลาด 1. เนน้การใหบ้ริการเพื่อใหลู้กคา้ประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าหรือมีการแนะน า
ปากต่อปากเพื่อดึงลูกคา้กลุ่มอ่ืนเขา้มาใชบ้ริการเพิ่มข้ึน 2. เนน้ความช่ือสัตยมี์ความจริงใจกบัลูกคา้
รักษาค าพดูในโปรแกรมทวัร์เง่ือนไข ท่ีพกั อาหาร เพื่อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและไวว้างใจ  

5.  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย องคก์รภาครัฐและเอกชน มหาวทิยาลยั และโรงเรียน เป็นตน้ 
6.  การเตรียมพร้อมและความช านาญทางดา้นภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารและทางดา้นเวลา

การท าธุรกิจกบัประเทศสิงคโปร์คอนขา้งตรงต่อเวลาในทุกดา้น 
  

การอภิปรายผล 
ตามวตัถุประสงค์ที ่1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยทีต้่องการเดินทางไปยงัประเทศ

สิงคโปร์ สมมติฐานท่ี 1 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกบั
เหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวปยงัประเทศสิงคโปร์ พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพแตกต่างกนั ส่งผลเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุ่นเฮือน พะราชโยทา 
(2554) ศึกษาถึง พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในนครหลวงเวยีง
จนัทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษานกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเดินทางเพื่อ 
ทศันศึกษาและพกัผอ่นเป็นวตัถุประสงคห์ลกันิยมเดินทางไปในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์วนัธรรมดา
และวหัยดุเทศกาล นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการจดัโปรมแกรมการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมกบัระยะและค่าใชจ่้ายส าหรับปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั การศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดล้ว้นมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจ 
จดัในการท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ นิติพล ภูตะโชติ (2556) เพศ แสดงถึงลกัษณะ
ของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในสังคมไทย เพศชายจะถูก
ก าหนดใหเ้ป็นผูน้ าครอบครัวและสังคมโดยทัว่ ๆ ไปจึงตอ้งแสดงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ส่วนเพศหญิงสังคมมกัก าหนดบทบาทใหเ้ป็นผูต้าม เพราะรูปแบบการอบรมเล้ียงดูในบทบาท
หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไปในสังคม กล่าวถึงเพศ (Sex) วา่เพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกนัและ
พฤติกรรมเก่ียวกบัการส่ือสารก็แตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นการส่ือสารจ าเป็นตอ้งทราบวา่ท าการส่ือสาร
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กบัเพศชายหรือ เพศหญิงและเพศหญิงมีความตอ้งการลาออกจากงานก่อนเกษียนอายมุากกวา่ชาย 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2550) กล่าวถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
(Demographic factors) ลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของครอบครัว อาย ุ
เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้มีผลต่อรูปแบ
ของอุปสงค ์เช่น ประเทศท่ีก าลงัพฒันาแลว้ครอบครัวมีขนาดเล็ก ตอ้งท างานทั้งสามีและภรรยา     
มีรายไดพ้อท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการจึงควรปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ์เหมาะสม
กบัลกัษณะต่างๆของประชากร สมมติฐานท่ี 2 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัประเทศสิงคโปร์กบัเหตุผลในการตดัสินใจท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ พบวา่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอ้งการเดินทางไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ ดา้นช่วงเวลาเดินทาง ดา้นลกัษณะการเดินทางส่วนใหญ่แตกต่างกนั ส่งผลเหตุผล
ในการตดัสินใจท่ีเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎี ของ
ฉลองศรี พิมลสมพงษ ์(2554) กล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวประกอบดว้ย 
เงินหรือค่าใชจ่้าย เป็นส่ิงแรกท่ีผูเ้ดินทางท่องเท่ียวจะคิดทนัที เพราะการเดินทางท่องเท่ียวไม่วา่จะ
ใกลห้รือไกลจ าเป็นตอ้งมีเงิน หรืองบประมาณเพื่อใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ เช่า ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั 
ค่าอาหาร ค่าบริการ ค่าบริการส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวก และการใชจ่้ายช้ือของเป็นตน้ เวลา
เป็นส่ิงท่ีมีความหมายส าคญัส าหรับผูเ้ดินทางท่องเท่ียว เพราะวา่แต่ละบุคคลยอ่มอยูใ่นสถานภาพ
ทางการประกอบอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั บางคนอาจใชเ้วลาวนัหยดุสุดสัปดาห์ เพื่อการท่องเท่ียว แต่
บางคนอาจจะตอ้งรอถึงปิดภาคเรียน หรือบางคนอาจใชเ้วลาหลงัช่วงชีวติท างานเพื่อการท่องเท่ียว
เป็นตน้ความตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ปัจจยัน้ีเกิดจากเหตุผล และความรู้สึกนึกคิดส่วนตวัอยา่ง
แทจ้ริง การมีเงินและเวลา ไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวได ้หากไม่มีความตั้งใจจริงท่ีจะ
เดินทางการเท่ียว นกัท่องเท่ียวแต่ละคนมีความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ังต่างกนั ทั้งน้ี
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเท่ียว อาจจะกระตุน้โดยส่ิงต่าง ๆ เช่นความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการท่องเท่ียว การส่งเสริมทศันคติท่ีดีใหเ้ห็นถึงคุณค่าของการท่องเท่ียว 
ปัจจยัทางสังคม เศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล ส่ิงอ านวยความสะดวก ความปลอดภยั 
และภาพพจน์ทางการท่องเท่ียว เป็นตน้ ส่ิงเหล่านีท าใหค้วามตั้งใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไดอ้ยูต่ลอดเวลา ตามวตัถุประสงค์ที ่2 แนวทางในการประกอบธุรกจิน า
เทีย่วไปยงัประเทศสิงคโปร์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวพบวา่การ      
จดทะเบียนประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภท Outbound กบัส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและ      
มงัคุเทศก ์กรมการท่องเท่ียว เป็นใบการันตีความน่าเช่ือถือความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  
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วา่ธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมายและเนน้เร่ืองการใหบ้ริการและความซ่ือสัตยแ์ละมีความจริงใจกบั
ลูกคา้เป็นเป็นหลกัเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บับริษทัส าหรับลูกคา้ท่ีรักการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ศรัญยา วรากุลวทิย ์(2551) กล่าวถึงธุรกิจน าเท่ียวเป็นธุรกิจท่ี
ใหบ้ริการน าเท่ียวจดัหาและบริการนกัท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความสะดวกสบายระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียว โดยประสานงานธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางท่องเท่ียว ใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บ
ความพึงพอใจตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พุทธศกัราช 2551 ก าหนด
ความหมาย ของธุรกิน าเท่ียว คือ ธุรกิจเก่ียวกบัการน านกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวหรือเดินทาง
ไปเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น โดยจดัใหมี้บริการอ านวยความสะดวกอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
อนัไดแ้ก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก ์หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง สรุปธุรกิจ
น าเท่ียว หมายถึงธุรกิจเก่ียวกบัการน านกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวหรือเดินทางไปเพื่อวตัถุ 
ประสงคอ่ื์น โดยจดัใหมี้บริการอ านวยความสะดวกอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง อนัไดแ้ก่
สถานท่ีพกัอาหารและเคร่ืองด่ืม ทศันาจร มคัคุเทศก ์หรือบริการอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งแก่นกัท่องเท่ียว     
ซ่ึงธุรกิจน าเท่ียวอาจขายบริการแก่นกัท่องเท่ียวเองโดยตรงหรือผา่นตวัแทนจ าหน่ายทางการ
ท่องเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทองใบ กาญจนาภรณ์ (2553) ศึกษาถึงแนวทางการจดั     
การคุณภาพบริการของบริษทัน าเท่ียวต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กล่าววา่ระดบัการรับรู้คุณภาพ
บริการความพึงพอใจของลูกคา้ คุณค่าบริการและความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้รับ
บริการบริษทัน าเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงมีการรับรู้คุณภาพบริการ   
ในการตอบสนองและการให้ความมัน่ใจต่อบริษทัน าเท่ียวในประเทศไทย ความพึงพอใจของลูกคา้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งงานวจิยัของ สุวดี พรหมปราโมทย ์(2554) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการบริษทั   
น าเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กล่าววา่การบริการคุม้ค่ากบัราคาผูใ้ชบ้ริการจ่ายไป
การดูแลเอาใจใส่ใหค้วามส าคญัในเร่ืองอธัยาศยัดีและการเตม็ใจบริการเป็นการตอบสนองลูกคา้ให้
ความส าคญัในเร่ืองน าเท่ียวมีความรู้ความสามารถและประสบการมากพอในแต่ละประเทศจะก่อให ้
เกิดความพึงพอใจและความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่และทศันคติในดา้นบวกท าใหเ้กิดพฤติกรรมใน
การใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวนั้นอยา่งเตม็ท่ี ไดรั้บความสะดวกสบายจากการบริการท าใหเ้กิด
ทศันคติท่ีดี และไวว้างใจบริษทัน าเท่ียวจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมกาใชบ้ริการใชบ้ริการซ ้ าไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ ชบา แซ่ปิง (2552) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
บริษทัน าเท่ียวไทยของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้ห ้
บริการ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจ าหน่าย ปัจจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาดและปัจจยัทางดา้นราคา โดย
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ปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น อธัยาศยั มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น การใหบ้ริการตรงต่อเวลา 
และการอ านวยความสะดวก ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้น
บริการคุม้ครองความปลอดภยั ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน
ดา้นมีความสะดวกในการเดินทาง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ในการลดราคาแพคเกจทวัร์ และปัจจยัดา้นราคาให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นค่าบริการ
น าเท่ียว 
 

ข้อเสนอแนะในการประกอบธุรกจิน าเทีย่วไปยงัประเทศสิงคโปร์ 
 จากผลการศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ ในเขต
เมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์และเสนอแนะแนวทาง โดยขอสรุป
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ในการเร่ิมตน้ท าธุรกิจน าเท่ียวส่ิงส าคญัของผูป้ระกอบการรายใหม่จ  าเป็นตอ้งมี คือ
ควรสร้างฐานลูกคา้ก่อนหรือมีลูกคา้เก่าอาจจะท าต่อยอดจากธุรกิจเดิมท่ีท า เช่น รับจองพี่พกั
โรงแรม และง่ายต่อการหาลูกคา้ก่อนท่ีจะเร่ิมประกอบธุรกิจน าเท่ียว ควรเนน้เร่ืองการตลาด                       
การประชาสัมพนัธ์ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต คล่ืนวทิยชุลบุรี บร์ชวัร์ แผน่พบั ออกบูธ เป็นตน้ 
 2.  การบริการเป็นส่ิงส าคญัมากในการประกอบธุรกิจน าเท่ียว เน่ืองจากการสุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยคาดหวงัจากการใชบ้ริการธุรกิจน าเท่ียวค่อนขา้งมากและจากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ถา้ธุรกิจน าเท่ียวใหบ้ริการท่ีดีเยีย่ม มีนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเยีย่ม มีความ    
ช่ือสัตยจ์ริงใจ สร้างความประทบัใจใหก้ลบันกัท่องเท่ียว หลงัจากท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บบริการท่ีดี
แลว้ ผลคือลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าและจะมีประชาสัมพนัธ์ปากต่อปากแนะน าใหลู้กคา้กลุ่มอ่ืน
เขา้มาใชบ้ริการเพิ่มและท าใหข้ยายฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 3.  จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในการติดต่อบริษทัน าเท่ียว (คู่คา้) ในประเทศ
สิงคโปร์ผูป้ระกอบรายใหม่ควรศึกษาขอ้มูลใหล้ะเอียดและควรเป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จดทะเบียน
ถูกตอ้งตามกฎหมายในประเทศสิงโปร์มีความน่าเช่ือถือไม่ควรติดต่อกบัไกดท์อ้งถ่ินโดยตรง เช่น 
ในกรณีถา้มีปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ในโปรแกรมการท่องเท่ียว การจองท่ีพกั ร้านอาหาร เป็นตน้ 
บริษทัน าเท่ียว (คู่คา้) ขนาดใหญ่ในประเทศสิงคโปร์สามารถจดัการและมีความน่าเช่ือถือมากกวา่  
ท่ีจะติดต่อไกดท์อ้งถ่ินโดยตรง 
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 4.  ในการน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ผูป้ระกอบการรายใหม่ควรเนน้เร่ืองความตรง
ต่อเวลาในการท าธุรกิจกบับริษทัน าเท่ียว (คู่คา้) เช่น การตรงต่อเวลาในการช าระเงิน การตรงต่อ
เวลาในเร่ืองเช่ารถไม่ควรเกินเวลาท่ีก าหนด และการตรงต่อเวลาในทุก ๆ ดา้น เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่และใหบ้ริษทัน าเท่ียว (คู่คา้) ไวเ้น้ือเช่ือใจในการท าธุรกิจ 
 5.  ในการท าธุรกิจน าเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์ผูป้ระกอบการรายใหม่ควรมีการเตรียม
ความพร้อมในเร่ืองภาษาและมีความช านาญ ถา้ไม่มีความช านาญในดา้นภาษาอาจจะท าใหก้ารส่ือ 
สารผดิเพี้ยนได ้เช่น การจองหอ้งพกัจากเตียงเด่ียวกลายเป็นเตียงคู่ เป็นตน้  
 6.  ในกลุ่มอาย ุ31-40 ปี ท่ีมีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังอยูท่ี่ระดบั      
20,001-25,000 บาท ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ผูป้ระกอบการควรจดัโปรแกรมน าเท่ียวใหอ้ยูใ่นค่าใชจ่้าย
ระดบั 20,001-25,000 บาท และค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวจะเนน้ท่ีความประหยดัและคุม้ค่าในการ
ท่องเท่ียวและคุณภาพในการใหบ้ริการ 
 7.  ระดบัการศึกษาท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศสิงคโปร์มากท่ีสุด คือ ปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่เดินทางใชบ้ริษทัน าเท่ียวและท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรมี
โปรแกรมท่ีหลากหลายในช่วงวนัหยดุเทศกาลและเนน้การใหบ้ริการใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่ลูกคา้ 
 8.  ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ลูกจา้ง/พนกังานเอกชนมีเหตุผลท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหน่อยใจในช่วงวนัหยดุเทศกาลใน
แง่ของผูป้ระกอบการควรมีการจดัโปรแกรมโปรชัน่เพื่อตอ้นรับในวนัหยดุเทศกาล 
 9.  รายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยูใ่นช่วง 25,001-   
30,000 บาท ควรเจาะกลุ่มลูกคา้ท่ีระดบักลางๆ และผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวควรจดัโปรแกรมท่ี
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของลูกคา้ในกลุ่มน้ี เช่น อาย ุสถานภาพ อาชีพ เป็นตน้ 

10.  จากผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
พบวา่ ความส าคญักบัเหตุผลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศสิงคโปร์     
อยูใ่นค่าเฉล่ียสูงสุดมี 3 อนัดบั อนัดบัแรก ประเทศสิงคโปร์มีความปลอดภยั อนัดบัสอง ความมี        
ช่ือเส่ียงของประเทศ อนัดบัท่ีสาม ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียว ดงันั้น
ผูว้จิยัสามารถวเิคราะห์ไดก้ารเดินทางแต่ละคร้ังมีความเส่ียงต่อชีวติและทรัพยสิ์น ถา้สามารถสร้าง
ความมัน่ใจใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยัในการท่องเท่ียวก็จะเกิดความประทบัใจ ดงันั้นผูว้จิยั
สามารถกล่าวโดยสรุปส าหรับเหตุผลในการตดัสินใจท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศ
สิงคโปร์มีความส าคญัอยา่งมากในการท่องเท่ียว 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 เน่ืองดว้ยงานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวไปยงั
ประเทศสิงคโปร์ โดยงานวจิยัในอนาคตผูว้จิยัมีความเห็นวา่ควรศึกษาลงรายละเอียดในการสร้าง
ธุรกิจน าเท่ียวทั้งระบบ เช่น น าเท่ียวในประเทศและต่างประเทศ การบริหาร โครงสร้างขององคก์ร 
ระบบบริหารจดัการ การจดัสรรหนา้ท่ีการท างาน ศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินในการลง 
ทุนใหค้ลอบคลุมทั้งหมดมากยิง่ข้ีนเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


