
กองวิจัยการตลาด
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

SINGAPORE

เพศ

อายุ หญิง
75.9%

ชาย
อายุ 15-64 ป

อายุต่ำกวา 15 ป 
และสูงกวา 64 ป >

รูจักประเทศสิงคโปร
มีพื้นที่ 669.4 ตารางกิโลเมตร
แบงอำนาจการปกครองออกเปน 3 สวน
เปนประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ

มีประชากรทั้งหมด จำนวน

1
NEED TO KNOW NICE TO KNOW

นักทองเท่ียว หรือ 

นักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย                     

นักทองเท่ียวกลุมศักยภาพสูง

คำนิยามศัพท

มีอายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป 

ฐานะปานกลางข้ึนไป 

เคยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ

อยางนอยหน่ึงคร้ัง ในชวง 5 ปท่ีผานมา
[ [

5,353,494 คน

คน

เคยเดินทางทองเท่ียว
ตางประเทศ จำนวน

3,990,721 

รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวสิงคโปร2

TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
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แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
นักทองเที่ยว
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สำคัญนอย สำคัญมาก

การบอกเลา

โทรทัศน

สังคมออนไลน

บริษัททัวร

นิตยสารทองเที่ยว
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สิงคโปรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่ 
 

สิงคโปรมีขนาดเศรษฐกิจ
เปนลำดับท่ี 4 ของอาเซียน

สิงคโปรมีรายไดประชากร
เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 1
ของอาเซียน

  พันลานดอลลารสหรัฐ

ประเทศGDP

ดอลลารสหรัฐตอป
52,052

276.52

มีฐานะดี 

ใชจายสูงในการทองเท่ียว 

ชอบทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ใสใจส่ิงแวดลอม

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่  กองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 2610 www.tourismthailand.org

มาเลเซีย

ไทย
อินโดนีเซีย

37.9%

Reformer 

31.6%

Succeeder 

30.5%

Mainstream 

 กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวสิงคโปร และกลยุทธการนำเสนอขาย ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม Do’s Don’ts

แสดงความเห็น ไมยึดติดกรอบ

ชอบประสบการณ

สุนทรีนิยม

ชื่นชมธรรมชาติ

เนนแกนแท

ปกติ เรียบงาย ครอบครัวใกลชิด

คิดกอนใชจาย

เนนความปลอดภัย

ทำตามกฎเกณฑ

ไมชอบสุมเสี่ยง

ตองการควบคุม ใหรางวัลตัวเอง

วางแผนขั้นตอน

แสวงหาอยางทาทาย

หาความกาวหนา

โดดเดนแตกตาง

หญิง

ชาย

มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน

2,717,681 อายุ อาชีพ
ต่ำกวา 25 ป

25-39 ป

40-54 ป

ตั้งแต 55 ป
ขึ้นไป

พนักงานเอกชน

ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ

ผูบริหาร / ผูจัดการ

นักเรียน / นักศึกษา

แมบาน

บุคลากรภาครัฐ

เกษียณอายุ 

แรงงาน / เกษตรกร

เมืองที่นักทองเที่ยวชาวสิงคโปรอยูอาศัย คาใชจายในการทองเที่ยว

22.80%
อาหาร และเครื่องดื่ม

17.96%
กิจกรรมบันเทิง

31.82%
ชอปปง

ที่พัก

27.41%

100%
$

ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย 

เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย

28.2%
กรุงเทพฯ

26.0%

ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน

73.9%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

นักทองเที่ยวชาวสิงคโปร

เลือกเดินทางชวง พ.ย. - ธ.ค.

83.6%
นักทองเที่ยวชาวสิงคโปร

เลือกอยูนานระหวาง 2-5 วัน

1วัน 2-3วัน 4-5วัน 1สัปดาห 2สัปดาห 3สัปดาห 4สัปดาห 5สัปดาห

27.0%

5.7%

25.0%

22.0%

5.9%

ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย

อาหารไทย

ทะเล และ
ชายหาด

ชางเผือก /
ฝกฝนชาง

ชอปปง

47.3%

52.7%คน

ภูเก็ต
4.0%
หาดใหญ

2.7%
เชียงใหม

11.6%
วัด และพระเจดีย
ทางศาสนาพุทธ

ชอปปง
คุมราคา

ปรับปรุง
สิ่งอำนวย
ความสะดวก

ความเปนมิตร
ของคนไทย

คนไทย
เปนมิตร

24.1%

จีน
ใตหวัน

Experience 
the Local 

Chic

Feel 
the reward

 in-style

 Even 
the Thais 

Wonder

34.9% 18.2%

12.0%

10.9%
8%7.6%6.5%

1.8%

สัมผัสสินคาดีไซนทองถ่ิน ท่ีเต็มเปยมไปดวย

เอกลักษณ และคุณภาพ ใหมิติเชิงอารมณเหนือช้ัน

บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเพณี

สัมผัสความหลากหลายของสถานท่ีทองเท่ียวช้ันเลิศ ส่ิงอำนวย

ความสะดวกท่ีหรูหรา พรอมมาตรฐานช้ันเลิศระดับ 5-6 ดาว

ประสบการณเราใจ ท่ีจะตอบสนอง “อารมณข้ันสุดยอด”

ใหแกกลุมศักยภาพสูงท่ีตองการยืนยัน “ชัยชนะ” แหงตนให

สังคมท้ังโลกไดตระหนักทราบ

พบกับวิถีชีวิตท่ีมีท้ังความหลากหลาย และโดดเดน

ครอบคลุมท้ังการพักผอน ความเปนอยู การกิน การปองกันตัว

ท่ีมีศิลปะเฉพาะ เพ่ิมความสวยงามใหกับประสบการณ

แหงชีวิต เปดโลกทัศนใหมใหกับนักทองเท่ียวศักยภาพสูง

3.2% สถานบันเทิง
ยามค่ำคืน

นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ

กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา

แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง 

สังคมและสิ่งแวดลอม

ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน

ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได

ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของ

เขาเอง 

หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง

กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป

ขั้นตอนซับซอน วุนวาย

การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ 

ไมมีทางเลือก

นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ

ไมมีรสนิยม

เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ 

ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ

นำเสนอเฉพาะสินคาและบริการชั้นดีเยี่ยม

เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา

สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ

เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา

อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา

แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดย

คาดหมายแผนการ ตอบโจทยความตองการ

แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน 

ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ 

เกินคาดหวัง

ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย

ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ

หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว

นอกเหนือ สภาพสังคมที่เปนอยู

ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแตให

รายผูอื่น

หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ

คาใชจายสวนเพิ่ม

เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความจริงใจ 

ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี

คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ

จริงใจในการเริ่มตน

เสนอแตสินคาที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน 

แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ 

ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก

24.7% 22.5%

24% 28.7%

ORCHARD TANGLIN HOLLAND RIVER
VALLEY

(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)

สถานที่
ทองเที่ยว
ดึงดูดใจ

โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)


