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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั เรื่ อง“แนวทางในการประกอบธุ รกิจนาเที่ยวไปยัง
ประเทศสิ งคโปร์ ” เป็ นการวิจยั เชิงผสม มีท้ งั การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quantitative data) ซึ่งทา
การสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยว (ประเภท Outbound) จานวน 4 บริ ษทั และเชิงปริ มาณ
(Quantitative research) โดยทาการเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมดในเขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มาทาการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์
การวิจยั โดยนาเสนอผลการทดสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอ้ งการเดินทางไปยัง
ประเทศสิ งคโปร์ ในเขตเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้ น 400 คนด้วยวิธีการสารวจ (Survey
research method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั
ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการวิจยั โดยมีรายเอียดในเรื่ องการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
การสุ่ มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
ไปทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่ วน
การทดสอบสมมติฐานนั้นใช้การพิสูจน์ความแตกต่างแบบ One-Way ANOVAF-test และ LSD
(Least Significant Different) เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์โดยเปรี ยบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างตัว
แปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปเพื่อหาความสัมพันธ์มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอ้ งการเดินทางไปยังประเทศสิ งคโปร์
2. แนวทางในการประกอบธุ รกิจนาเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์
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สรุปตามผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
สรุ ปผลการววิจัยตามวัตถุประสงค์ ที่ 1 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีต่ ้ องการ
เดินทางไปยังประเทศสิ งคโปร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.3 ด้านอายุมีช่วง 31-40 ปี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.0 ด้านสถานภาพมีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 54.0 ด้าน
ระดับการศึกษามีระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.8 ด้านอาชีพมีลูกจ้างเอกชน/
พนักงานบริ ษทั มากที่สุด คิดป็ นร้อยละ 60.3 ด้านรายได้มีรายได้เฉลี่ย 25,001-30,000 บาท มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ42.3
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการริ เริ่ มความคิดการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว มาก
ที่สุด คือ ตัดสิ นใจด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 40.8 มีเหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุด คือ
พักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็ นร้อยละ 83.3 ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด คือ วันหยุด
เทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 48.3 ลักษณะการเดินทางมากที่สุด คือ ใช้บริ การบรษัทนาเที่ยว คิดเป็ น
ร้อยละ 69.5 ในระยะเวลา 1 ปี ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศสิ งคโปร์ กี่ครั้งมากที่สุด คือ ไม่
เคย คิดเป็ นร้อยละ 46.8 ใช้เวลาในการท่องเที่ยวกี่วนั ต่อครั้งที่ไปมากที่สุด คือ ระหว่าง 3-7 วัน คิด
เป็ นร้อยละ 81.8 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิ งคโปร์ จากแหล่งใดบ้าง มาก
ที่สุด คือ Internet (เว็บไซต์) คิดเป็ นร้อยละ 51.3 ค่าใช้จ่ายต่อครั้งมากที่สุด คือ 20,001-25,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 40.5
เหตุผลในการตัดสิ นใจที่ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.77 คืออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาจากปั จจัย
ย่อยพบว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจที่ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ อันดับแรกคือ
ประเทศสิ งคโปร์ มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 อยูใ่ นระดับ มาก อันดับที่สอง คือ ความมี
ชื่อเสี ยงของประเทศ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99 อยูใ่ นระดับ มาก อันดับที่สาม คือความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 อยูใ่ นระดับ มาก อันดับที่สี่ คือมีที่พกั จานวนมากและ
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 อยูใ่ นระดับ มาก อันดับที่หา้ คือ ประเทศสิ งคโปร์มีทศั นียภาพ
ที่สวยงาม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 อยูใ่ นระดับ มาก อันดับที่หก คือ ความมีชื่อเสี ยงของสิ นค้าและ
อาหาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81 อยูใ่ นระดับ มาก อันดับที่เจ็ด คือ ค่าใช้จ่ายคุม้ ค่ากับประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 อยูใ่ นระดับ มาก อันดับที่แปด คือ การประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวของประเทศสิ งคโปร์ ผา่ นสื่ อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.68 อยูใ่ นระดับมาก อันดับที่เก้า
คือ ระยะทาง/ระยะเวลาในการเดินทาง ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 อยูใ่ นระดับมาก
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สมมติฐานที่ 1 : ทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
กับเหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทางท่องเที่ยวปยังประเทศสิ งคโปร์ พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถามด้านสถานภาพแตกต่างกัน ส่ งผลเหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทางท่องเที่ยว
ไปยังประเทศสิ งคโปร์ แตกต่างกัน ด้านอาชีพแตกต่างกัน ส่ งผลเหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 : ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอ้ งการ
เดินทางไปยังประเทศสิ งคโปร์ กบั เหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์
พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอ้ งการเดินทางไปยังประเทศสิ งคโปร์ ด้านช่วงเวลาเดิน
ทางแตกต่างกัน ส่ งผลเหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ แตกต่างกัน
ด้านลักษณะการเดินทางส่ วนใหญ่แตกต่างกัน ส่ งผลเหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทางท่องเที่ยวไป
ยังประเทศสิ งคโปร์ แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ที่ 2 แนวทางในการประกอบธุรกิจนาเที่ยวไปยัง
ประเทศสิ งคโปร์
1. ขั้นตอนการจัดตั้งธุ รกิจนาเที่ยวจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนที่กบั หน่วยงานกรม
พัฒนาธุ รกิจและการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ (DBD) เพื่อเปิ ดในรู ปแบบห้างหุ น้ ส่ วนจากัดหรื อ
บริ ษทั จากัด และจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
ต้องวางหลักค้ าประกัน จานวน 200,000 บาท
2. หลังจากเปิ ดในรู ปแบบบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนและจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียน
ธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวเรี ยบร้อยแล้ว ข้อแนะนาจากการสัมภาษณ์ของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยว ควรสมัครเป็ นสมาชิก IATA (Internationl Air Transport Association)
สมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ เพื่อเป็ นเอเย่นต์ขายตัว๋ เครื่ องบินเองเพื่อสะดวกในการจอง
ตัว๋ เครื องบินให้ลูกค้าและสมัครเป็ นสมาชิกสมาคมส่ งเสริ มธุ รกิจท่องเที่ยว TTPA (Thai Tourism
Promotion Association) ใช้จดทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนหรื อแชร์ ขอ้ มูลประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม
ธุ รกิจนาเที่ยวและข้อมูล Feedback ของลูกค้าที่ธุรกิจนาเที่ยวส่ งมาแชร์ ขอ้ มูลกัน
3. กระบวนการดาเนินงานธุ รกิจนาเที่ยวไปยังประเทศยังประเทศสิ งคโปร์ จากการ
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยว มีข้ นั ตอนหลัก 2 ขั้นตอน 1. ผูป้ ระกอบการจะต้องหากลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายที่ตอ้ งการเดินทางไปเที่ยวยังประเทศสิ งคโปร์ 2. ติดต่อบริ ษทั นาเที่ยว (คู่คา้ ) ที่
ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อดาเนินการจองที่พกั อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น วิธีการติดต่อบริ ษทั
นาเที่ยวที่ประเทศสิ งคโปร์ทาได้ 2 วิธี 1. เพื่อนที่ทาธุ รกิจเดียวกันแนะนาบริ ษทั นาเที่ยว (คู่คา้ )
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ที่ประเทศสิ งคโปร์ให้ 2. ติดต่อบริ ษทั นาเที่ยว(คู่คา้ )ที่ประเทศสิ งคโปร์ โดยการออกบูธและหาข้อมูล
ทางอินเตอร์
4. การหาลูกค้าประชาสัมพันธ์และการตลาดดังนี้ การWalk in เข้าหาลูกค้าโดยตรง
ด้านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ Facebook คลื่นวิทยุชลบุรี แผ่นพับ โบรชัวร์ ลงนิ ตยาสาร กลยุทธทาง
การตลาด 1. เน้นการให้บริ การเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริ การซ้ าหรื อมีการแนะนา
ปากต่อปากเพื่อดึงลูกค้ากลุ่มอื่นเข้ามาใช้บริ การเพิ่มขึ้น 2. เน้นความชื่อสัตย์มีความจริ งใจกับลูกค้า
รักษาคาพูดในโปรแกรมทัวร์ เงื่อนไข ที่พกั อาหาร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและไว้วางใจ
5. ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย องค์กรภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรี ยน เป็ นต้น
6. การเตรี ยมพร้อมและความชานาญทางด้านภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารและทางด้านเวลา
การทาธุ รกิจกับประเทศสิ งคโปร์ คอนข้างตรงต่อเวลาในทุกด้าน

การอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์ ที่ 1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยทีต่ ้ องการเดินทางไปยังประเทศ
สิ งคโปร์ สมมติฐานที่ 1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามกับ
เหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทางท่องเที่ยวปยังประเทศสิ งคโปร์ พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามด้านสถานภาพ ด้านอาชีพแตกต่างกัน ส่ งผลเหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุ่นเฮือน พะราชโยทา
(2554) ศึกษาถึง พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในนครหลวงเวียง
จันทร์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษานักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่นิยมเดินทางเพื่อ
ทัศนศึกษาและพักผ่อนเป็ นวัตถุประสงค์หลักนิยมเดินทางไปในช่วงวันหยุดสุ ดสัปดาห์วนั ธรรมดา
และวัหยุดเทศกาล นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในเรื่ องของการจัดโปรมแกรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับระยะและค่าใช้จ่ายสาหรับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยว
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ลว้ นมีส่วนสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
จัดในการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวความคิดของ นิติพล ภูตะโชติ (2556) เพศ แสดงถึงลักษณะ
ของบุคคล ซึ่ งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมในขณะที่การมีส่วนร่ วมในสังคมไทย เพศชายจะถูก
กาหนดให้เป็ นผูน้ าครอบครัวและสังคมโดยทัว่ ๆ ไปจึงต้องแสดงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่ วนเพศหญิงสังคมมักกาหนดบทบาทให้เป็ นผูต้ าม เพราะรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูในบทบาท
หน้าที่ที่แตกต่างกันไปในสังคม กล่าวถึงเพศ (Sex) ว่าเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกันและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่ อสารก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้นการสื่ อสารจาเป็ นต้องทราบว่าทาการสื่ อสาร
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กับเพศชายหรื อ เพศหญิงและเพศหญิงมีความต้องการลาออกจากงานก่อนเกษียนอายุมากกว่าชาย
สอดคล้องกับทฤษฎีของ ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2550) กล่าวถึงปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์
(Demographic factors) ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของครอบครัว อายุ
เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้ อชาติ สัญชาติ ซึ่ งโดยรวมแล้วมีผลต่อรู ปแบ
ของอุปสงค์ เช่น ประเทศที่กาลังพัฒนาแล้วครอบครัวมีขนาดเล็ก ต้องทางานทั้งสามีและภรรยา
มีรายได้พอที่จะเดินทางท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการจึงควรปรับปรุ งรู ปแบบของผลิตภัณฑ์เหมาะสม
กับลักษณะต่างๆของประชากร สมมติฐานที่ 2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอ้ งการเดินทางไปยังประเทศสิ งคโปร์ กบั เหตุผลในการตัดสิ นใจที่เดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอ้ งการเดินทางไปยัง
ประเทศสิ งคโปร์ ด้านช่วงเวลาเดินทาง ด้านลักษณะการเดินทางส่ วนใหญ่แตกต่างกัน ส่ งผลเหตุผล
ในการตัดสิ นใจที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ แตกต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฎี ของ
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2554) กล่าวถึงปั จจัยที่ทาให้บุคคตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวประกอบด้วย
เงินหรื อค่าใช้จ่าย เป็ นสิ่ งแรกที่ผเู ้ ดินทางท่องเที่ยวจะคิดทันที เพราะการเดินทางท่องเที่ยวไม่วา่ จะ
ใกล้หรื อไกลจาเป็ นต้องมีเงิน หรื องบประมาณเพื่อใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่า ค่าพาหนะ ค่าที่พกั
ค่าอาหาร ค่าบริ การ ค่าบริ การสาหรับสิ่ งอานวยความสะดวก และการใช้จ่ายชื้อของเป็ นต้น เวลา
เป็ นสิ่ งที่มีความหมายสาคัญสาหรับผูเ้ ดินทางท่องเที่ยว เพราะว่าแต่ละบุคคลย่อมอยูใ่ นสถานภาพ
ทางการประกอบอาชีพ ที่แตกต่างกัน บางคนอาจใช้เวลาวันหยุดสุ ดสัปดาห์ เพื่อการท่องเที่ยว แต่
บางคนอาจจะต้องรอถึงปิ ดภาคเรี ยน หรื อบางคนอาจใช้เวลาหลังช่วงชีวติ ทางานเพื่อการท่องเที่ยว
เป็ นต้นความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ปั จจัยนี้เกิดจากเหตุผล และความรู ้สึกนึกคิดส่ วนตัวอย่าง
แท้จริ ง การมีเงินและเวลา ไม่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการท่องเที่ยวได้ หากไม่มีความตั้งใจจริ งที่จะ
เดินทางการเที่ยว นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งต่างกัน ทั้งนี้
ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว อาจจะกระตุน้ โดยสิ่ งต่าง ๆ เช่นความต้องการเดินทางท่องเที่ยว
การเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว การส่ งเสริ มทัศนคติที่ดีให้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยว
ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเมือง ฤดูกาล สิ่ งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย
และภาพพจน์ทางการท่องเที่ยว เป็ นต้น สิ่ งเหล่านีทาให้ความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้อยูต่ ลอดเวลา ตามวัตถุประสงค์ ที่ 2 แนวทางในการประกอบธุรกิจนา
เทีย่ วไปยังประเทศสิ งคโปร์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยวพบว่าการ
จดทะเบียนประกอบธุ รกิจนาเที่ยวประเภท Outbound กับสานักงานทะเบียนธุ รกิจนาเที่ยวและ
มังคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เป็ นใบการันตีความน่าเชื่อถือความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
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ว่าธุ รกิจถูกต้องตามกฎหมายและเน้นเรื่ องการให้บริ การและความซื่ อสัตย์และมีความจริ งใจกับ
ลูกค้าเป็ นเป็ นหลักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบั บริ ษทั สาหรับลูกค้าที่รักการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2551) กล่าวถึงธุ รกิจนาเที่ยวเป็ นธุ รกิจที่
ให้บริ การนาเที่ยวจัดหาและบริ การนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว โดยประสานงานธุ รกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว ให้นกั ท่องเที่ยวได้รับ
ความพึงพอใจตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พุทธศักราช 2551 กาหนด
ความหมาย ของธุ รกินาเที่ยว คือ ธุ รกิจเกี่ยวกับการนานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรื อเดินทาง
ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริ การอานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
อันได้แก่ สถานที่พกั อาหาร มัคคุเทศก์ หรื อบริ การอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง สรุ ปธุ รกิจ
นาเที่ยว หมายถึงธุ รกิจเกี่ยวกับการนานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรื อเดินทางไปเพื่อวัตถุ
ประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริ การอานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง อันได้แก่
สถานที่พกั อาหารและเครื่ องดื่ม ทัศนาจร มัคคุเทศก์ หรื อบริ การอื่น ที่เกี่ยวข้องแก่นกั ท่องเที่ยว
ซึ่ งธุ รกิจนาเที่ยวอาจขายบริ การแก่นกั ท่องเที่ยวเองโดยตรงหรื อผ่านตัวแทนจาหน่ายทางการ
ท่องเที่ยวซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทองใบ กาญจนาภรณ์ (2553) ศึกษาถึงแนวทางการจัด
การคุณภาพบริ การของบริ ษทั นาเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กล่าวว่าระดับการรับรู ้คุณภาพ
บริ การความพึงพอใจของลูกค้า คุณค่าบริ การและความตั้งใจในเชิงพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ารับ
บริ การบริ ษทั นาเที่ยวในประเทศไทยส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับค่อนข้างสู งมีการรับรู ้คุณภาพบริ การ
ในการตอบสนองและการให้ความมัน่ ใจต่อบริ ษทั นาเที่ยวในประเทศไทย ความพึงพอใจของลูกค้า
ซึ่งสอดคล้องงานวิจยั ของ สุ วดี พรหมปราโมทย์ (2554) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริ การบริ ษทั
นาเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กล่าวว่าการบริ การคุม้ ค่ากับราคาผูใ้ ช้บริ การจ่ายไป
การดูแลเอาใจใส่ ให้ความสาคัญในเรื่ องอัธยาศัยดีและการเต็มใจบริ การเป็ นการตอบสนองลูกค้าให้
ความสาคัญในเรื่ องนาเที่ยวมีความรู ้ความสามารถและประสบการมากพอในแต่ละประเทศจะก่อให้
เกิดความพึงพอใจและความไว้วางใจ ความเชื่ อมัน่ และทัศนคติในด้านบวกทาให้เกิดพฤติกรรมใน
การใช้บริ การบริ ษทั นาเที่ยวนั้นอย่างเต็มที่ ได้รับความสะดวกสบายจากการบริ การทาให้เกิด
ทัศนคติที่ดี และไว้วางใจบริ ษทั นาเที่ยวจะทาให้เกิดพฤติกรรมกาใช้บริ การใช้บริ การซ้ าได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องงานวิจยั ของ ชบา แซ่ปิง (2552) ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
บริ ษทั นาเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านพนักงานผูใ้ ห้
บริ การ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านช่องทางการจาหน่าย ปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ มการตลาดและปั จจัยทางด้านราคา โดย
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ปัจจัยด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การให้ความสาคัญที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้าน อัธยาศัย มีมนุษย์สัมพันธ์
ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การให้ความสาคัญที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้าน การให้บริ การตรงต่อเวลา
และการอานวยความสะดวก ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพให้ความสาคัญที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้าน
บริ การคุม้ ครองความปลอดภัย ปั จจัยช่องทางการจัดจาหน่ายให้ความสาคัญที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดใน
ด้านมีความสะดวกในการเดินทาง ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดให้ความสาคัญที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ในการลดราคาแพคเกจทัวร์ และปั จจัยด้านราคาให้ความสาคัญที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้านค่าบริ การ
นาเที่ยว

ข้ อเสนอแนะในการประกอบธุรกิจนาเทีย่ วไปยังประเทศสิ งคโปร์
จากผลการศึกษาแนวทางในการประกอบธุ รกิจนาเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ ในเขต
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์และเสนอแนะแนวทาง โดยขอสรุ ป
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการเริ่ มต้นทาธุ รกิจนาเที่ยวสิ่ งสาคัญของผูป้ ระกอบการรายใหม่จาเป็ นต้องมี คือ
ควรสร้างฐานลูกค้าก่อนหรื อมีลูกค้าเก่าอาจจะทาต่อยอดจากธุ รกิจเดิมที่ทา เช่น รับจองพี่พกั
โรงแรม และง่ายต่อการหาลูกค้าก่อนที่จะเริ่ มประกอบธุ รกิจนาเที่ยว ควรเน้นเรื่ องการตลาด
การประชาสัมพันธ์ เช่น ทางอินเตอร์ เน็ต คลื่นวิทยุชลบุรี บร์ ชวั ร์ แผ่นพับ ออกบูธ เป็ นต้น
2. การบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการประกอบธุ รกิจนาเที่ยว เนื่องจากการสุ่ มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยคาดหวังจากการใช้บริ การธุ รกิจนาเที่ยวค่อนข้างมากและจากการสัมภาษณ์
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยว ถ้าธุ รกิจนาเที่ยวให้บริ การที่ดีเยีย่ ม มีนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยีย่ ม มีความ
ชื่อสัตย์จริ งใจ สร้างความประทับใจให้กลับนักท่องเที่ยว หลังจากที่นกั ท่องเที่ยวได้รับบริ การที่ดี
แล้ว ผลคือลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าและจะมีประชาสัมพันธ์ปากต่อปากแนะนาให้ลูกค้ากลุ่มอื่น
เข้ามาใช้บริ การเพิ่มและทาให้ขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
3. จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการในการติดต่อบริ ษทั นาเที่ยว (คู่คา้ ) ในประเทศ
สิ งคโปร์ผปู้ ระกอบรายใหม่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและควรเป็ นบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสิ งโปร์ มีความน่าเชื่อถือไม่ควรติดต่อกับไกด์ทอ้ งถิ่นโดยตรง เช่น
ในกรณี ถา้ มีปัญหาในเรื่ องต่าง ๆ ในโปรแกรมการท่องเที่ยว การจองที่พกั ร้านอาหาร เป็ นต้น
บริ ษทั นาเที่ยว (คู่คา้ ) ขนาดใหญ่ในประเทศสิ งคโปร์ สามารถจัดการและมีความน่าเชื่ อถือมากกว่า
ที่จะติดต่อไกด์ทอ้ งถิ่นโดยตรง
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4. ในการนาเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ควรเน้นเรื่ องความตรง
ต่อเวลาในการทาธุ รกิจกับบริ ษทั นาเที่ยว (คู่คา้ ) เช่น การตรงต่อเวลาในการชาระเงิน การตรงต่อ
เวลาในเรื่ องเช่ารถไม่ควรเกินเวลาที่กาหนด และการตรงต่อเวลาในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ และให้บริ ษทั นาเที่ยว (คู่คา้ ) ไว้เนื้อเชื่ อใจในการทาธุ รกิจ
5. ในการทาธุ รกิจนาเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์ ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ควรมีการเตรี ยม
ความพร้อมในเรื่ องภาษาและมีความชานาญ ถ้าไม่มีความชานาญในด้านภาษาอาจจะทาให้การสื่ อ
สารผิดเพี้ยนได้ เช่น การจองห้องพักจากเตียงเดี่ยวกลายเป็ นเตียงคู่ เป็ นต้น
6. ในกลุ่มอายุ 31-40 ปี ที่มีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งอยูท่ ี่ระดับ
20,001-25,000 บาท ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าผูป้ ระกอบการควรจัดโปรแกรมนาเที่ยวให้อยูใ่ นค่าใช้จ่าย
ระดับ 20,001-25,000 บาท และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจะเน้นที่ความประหยัดและคุม้ ค่าในการ
ท่องเที่ยวและคุณภาพในการให้บริ การ
7. ระดับการศึกษาที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศสิ งคโปร์มากที่สุด คือ ปริ ญญาตรี
ส่ วนใหญ่เดินทางใช้บริ ษทั นาเที่ยวและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยวควรมี
โปรแกรมที่หลากหลายในช่วงวันหยุดเทศกาลและเน้นการให้บริ การให้เป็ นที่พอใจแก่ลูกค้า
8. ผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเห็นได้วา่ จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชนมีเหตุผลที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหน่อยใจในช่วงวันหยุดเทศกาลใน
แง่ของผูป้ ระกอบการควรมีการจัดโปรแกรมโปรชัน่ เพื่อต้อนรับในวันหยุดเทศกาล
9. รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วง 25,00130,000 บาท ควรเจาะกลุ่มลูกค้าที่ระดับกลางๆ และผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยวควรจัดโปรแกรมที่
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเที่ยวของลูกค้าในกลุ่มนี้ เช่น อายุ สถานภาพ อาชีพ เป็ นต้น
10. จากผลการวิจยั ครั้งนี้จะเห็นได้วา่ จากกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
พบว่า ความสาคัญกับเหตุผลในการตัดสิ นใจที่ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศสิ งคโปร์
อยูใ่ นค่าเฉลี่ยสู งสุ ดมี 3 อันดับ อันดับแรก ประเทศสิ งคโปร์มีความปลอดภัย อันดับสอง ความมี
ชื่อเสี่ ยงของประเทศ อันดับที่สาม ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์ได้การเดินทางแต่ละครั้งมีความเสี่ ยงต่อชีวติ และทรัพย์สิน ถ้าสามารถสร้าง
ความมัน่ ใจให้นกั ท่องเที่ยวรู ้สึกปลอดภัยในการท่องเที่ยวก็จะเกิดความประทับใจ ดังนั้นผูว้ จิ ยั
สามารถกล่าวโดยสรุ ปสาหรับเหตุผลในการตัดสิ นใจที่ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศ
สิ งคโปร์ มีความสาคัญอย่างมากในการท่องเที่ยว
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่องด้วยงานวิจยั ฉบับนี้เป็ นการศึกษาแนวทางในการประกอบธุ รกิจนาเที่ยวไปยัง
ประเทศสิ งคโปร์ โดยงานวิจยั ในอนาคตผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าควรศึกษาลงรายละเอียดในการสร้าง
ธุ รกิจนาเที่ยวทั้งระบบ เช่น นาเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ การบริ หาร โครงสร้างขององค์กร
ระบบบริ หารจัดการ การจัดสรรหน้าที่การทางาน ศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินในการลง
ทุนให้คลอบคลุมทั้งหมดมากยิง่ ขี้นเป็ นต้น

