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พฤติกรรม และระดับความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวตางชาติ 

ตอการเดินทางมากรุงเทพมหานคร  
(สาํรวจครัง้ที่ 5) 

 
วัตถุประสงคของการสํารวจ 

              การสํารวจครั้งนี้ เพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยว และระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติทีเ่ดินทางมากรงุเทพมหานคร เปรียบเทียบกับผลการสํารวจในครั้งกอน ๆ (คร้ังที่ 1 สํารวจเมื่อเดือน
กุมภาพันธ  ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม  คร้ังที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน และครั้งที่ 4 เมื่อเดือนธันวาคม 2547) 
รวมถึงเปรียบเทียบความเหน็ของนกัทองเที่ยว กอนและหลังการเกิดเหตุการณคลื่นยักษสึนาม ิ โดยมีประเด็นดังนี้ 

• จํานวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทย    
• วัตถุประสงคของการเดินทาง         
• ชองทางการรบัรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย 
• ความคาดหวังกอนการเดินทางมากรุงเทพมหานคร 
• ระดับความพึงพอใจ ตอบริการทีไ่ดรับ ไดแก สถานที่พัก  ความปลอดภัย  ความสะอาด  อาหาร/เครื่องดื่ม  
• ความเห็นตอสถานการณความไมสงบภายในประเทศไทย  และความมั่นใจในระบบเตือนภัยชายฝงทะเล 

          
ระเบียบวิธกีารสํารวจ 
             การสุมตัวอยาง 

การสํารวจครัง้นี้  ใชวิธีสุมตัวอยางนกัทองเที่ยวชาวตางชาติที่กาํลังจะเดินทางออกนอกประเทศ    
             ณ บริเวณขาออก ของอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ   ทาอากาศยานกรงุเทพ (ดอนเมือง)  ไดตัวอยาง 
             ทั้งสิ้นจํานวน  520  คน 

โดยรอยละ 52.7 มาจากเอเชียใต    รอยละ 21.0 ทวีปยุโรป   รอยละ 5.2  มาจากทวปีอเมริกา   
รอยละ 9.2 จากเอเชียใต   รอยละ 8.1 จากโอเชียเนีย   รอยละ 2.5 จากตะวนัออกกลาง  และอ่ืน ๆ 
รอยละ 1.3   เปนเพศชาย รอยละ 63.7   เพศหญิง รอยละ 36.3  โดยมากที่สุด คือ รอยละ 37.3 มีอายุ
ระหวาง 25-34 ป  และรอยละ 80.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
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             ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error)     
ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายทีสุ่มได    

ในเรื่อง “ พฤติกรรม และระดับความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวชาวตางชาติตอการเดินทางมากรุงเทพมหานคร  
(สํารวจครั้งที ่5) ” 
ระยะเวลาในการเกบ็ขอมูล    •   24  พฤษภาคม  2548 
วนัที่เผยแพรผลการสํารวจ     •   10 มิถุนายน  2548 
โดย   ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
         โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776       http://research.bu.ac.th 

 
 

ผลการสาํรวจ 
 

1. นักทองเที่ยวรอยละ 38.3 เคยเดินทางมาประเทศไทยแลวมากกวา 3 ครั้ง  โดย ทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศไทยจากการบอกตอของญาติและเพื่อน รอยละ 27.6    รองลงมา ทราบจากบริษทัทองเที่ยว รอยละ 22.1   
อินเทอรเน็ต รอยละ 13.4   โทรทัศน รอยละ 11.2   นิตยสาร รอยละ 8.1   หนังสือพิมพ รอยละ 7.7  แผนพับ
โฆษณา รอยละ 4.3 และอ่ืน ๆ รอยละ 5.7 

2.  สําหรับวัตถุประสงคหลักของการเดินทางมาประเทศไทย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 68.5) 
มาเพ่ือพักผอน/ทองเที่ยว   รอยละ 17.3 มาติดตอธุรกิจ   รอยละ 4.8 เยี่ยมญาติ   รอยละ 2.5 ติดตอราชการ   รอย
ละ 2.3 ประชุม/สัมมนา   รอยละ 1.4 ทัศนศึกษา/ดูงาน และอื่น ๆ รอยละ 3.2 

3. จากการสํารวจพบวา จังหวดัที่กลุมตัวอยางนิยมไปทองเที่ยวอันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ  
85.0)  รองลงมาคือ พัทยา (รอยละ 16.9)  ภูเก็ต (รอยละ 16.9) และเชียงใหม (รอยละ 12.9) ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการสํารวจในชวงเวลาเดียวกันของปกอน พบวา นกัทองเที่ยวหันมาเที่ยว กรุงเทพมหานคร พัทยา และ
เชียงใหม เพิ่มขึ้น  แตทองเทีย่วภูเก็ตลดลง 

4.  เมื่อสอบถามถึงความคาดหวังที่มีตอกรุงเทพมหานครเมื่อกอนเดินทางมา กับความรูสึกหลังจากได
เดินทางมาแลว นักทองเที่ยวรอยละ 67.0 ระบุวา ดีกวาที่คาดหวังไว ซ่ึงเปนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาถึง 
รอยละ 3.7   ขณะที่รอยละ 31.5 ระบวุา เปนตามที่คาดหวัง   และอีกรอยละ 1.5 ระบุวา แยกวาทีค่าดหวัง    
และเมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจโดยรวมตอการมากรุงเทพมหานคร พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ จํานวนถึง 
รอยละ 98.6 พึงพอใจ  มีเพียงรอยละ 1.4 ท่ีไมพึงพอใจ 
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5.  อาหารไทยและเครื่องดื่ม ยังคงเปนที่ประทับใจนักทองเที่ยวอันดับ1   รองลงมา คือ แหลงชอปปง 
และความมนี้าํใจของคนไทย   สําหรับส่ิงที่นกัทองเที่ยวไมประทับใจมากที่สุด คือ การจราจร  บริการจากรถ
แทก็ซี่  มลภาวะ และภาษา/การสื่อสาร 
 6.  จากการสอบถามกลุมตวัอยาง พบวา นักทองเที่ยวมคีวามพึงพอใจตอการมาทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครแยกเปนประเด็นตาง ๆ และคิดเปนคาคะแนนจาก 100 คะแนน ไดดังนี้ 

•  ส่ิงที่นักทองเที่ยวพอใจมากที่สุด คือ ความมมีิตรไมตรี และขอมูลเกีย่วกับสถานทีท่องเที่ยวและ
กิจกรรมตาง ๆ เทากัน  86.1 คะแนน    

     รองลงมา คือ ความหลากหลายและคณุภาพของแหลงช็อปปง 83.1 คะแนน   
 •  สิ่งที่นักทองเที่ยวใหคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ปายบอกทางหรือบอกสถานที่ 74.8 คะแนน  
                 ความสะอาดของถนนหนทาง  76.4  คะแนน  และมัคคุเทศก 78.0 คะแนน 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจของปทีผ่านมา พบวา ส่ิงที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากขึ้น ไดแก  
ขอมูลเกี่ยวกับสถานทีท่องเที่ยวและกิจกรรมตาง ๆ  ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  บริการจากมคัคุเทศก   ความ
สะอาดของถนนหนทาง  สวนสิ่งที่นกัทองเที่ยวพึงพอใจลดลง ไดแก วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ และสถานทีท่องเที่ยว 
ที่นาสนใจ 
 9.  สําหรับกรณีเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ  
รอยละ 63.8 ระบุวา ไมกังวลเมื่อตองเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย   ขณะที่รอยละ 28.7 ระบุวากังวล
และรอยละ 7.5 ไมออกความเห็น 

สําหรับความมั่นใจที่มีตอระบบเตือนภัยที่ติดตั้งตามชายฝงทะเล นักทองเที่ยวรอยละ 57.1 มีความมัน่ใจ 
ในระบบเตือนภัยดังกลาว   รอยละ 31.5 ไมม่ันใจ   รอยละ 4.4 ไมแนใจ  และรอยละ 7.0 ไมออกความเหน็ 
 จะเห็นวานกัทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีไมมัน่ใจตอระบบเตือนภัยชายฝงของไทยยังมีปริมาณคอนขางสูง จึง
สมควรทีห่นวยงานผูเกี่ยวของจะตองหันมาใสใจและดําเนินการประชาสัมพันธเรื่องดังกลาวใหมากยิ่งขึน้ 
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ตารางแสดงผลการสํารวจ 
 
ตารางที ่1 :  แยกตามโซนทวปีของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
เอเชียตะวันออก 274 52.7 
ยุโรป 109 21.0 
อเมริกา 24 5.2 
เอเชียใต 48 9.2 
โอเชียนเนีย 42 8.1 
ตะวันออกกลาง 13 2.5 
อ่ืนๆ 7 1.3 

 
ตารางที ่2 :  ขอมูลประชากรศาสตร (N = 520) 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 331 63.7 
หญิง 189 36.3 

อายุ   
15-24 ป 71 13.7 
25-34 ป 194 37.3 
35-44 ป 133 25.6 
45-54 ป 73 14.0 
55-64 ป 37 7.1 
มากกวา 64 ป 12 2.3 

การศึกษา   
ตํ่ากวาปริญญาตรี 83 16.0 
ปริญญาตรี หรือ สูงกวา 420 80.8 
ไมระบุ 17 3.3 
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ตารางที ่3 : จํานวนครั้งทีก่ลุมตัวอยางเคยมาประเทศไทย 
 จํานวน รอยละ 
ครั้งแรก 163 31.4 
1 – 3 ครั้ง 158 30.4 
มากกวา 3 ครั้ง 199 38.3 

 
ตารางที ่4 : แหลงขอมูลเกี่ยวกบัประเทศไทยที่กลุมตัวอยางไดรับ 
 จํานวน รอยละ 
ญาต ิ/ เพ่ือน 212 27.6 
บริษทัทองเที่ยว 170 22.1 
อินเทอรเน็ต 103 13.4 
โทรทัศน 86 11.2 
นิตยสาร 62 8.1 
หนังสือพิมพ 59 7.7 
แผนพับโฆษณา 33 4.3 
อ่ืน ๆ 44 5.7 

 
ตารางที ่5 : วัตถุประสงคหลักในการมาประเทศไทยของกลุมตัวอยาง 
 จํานวน รอยละ 
พักผอน / ทองเทีย่ว 385 68.5 
ธุรกิจ 97 17.3 
เยี่ยมญาติ / เพื่อน 27 4.8 
ราชการ 14 2.5 
ประชุม / สัมมนา 13 2.3 
ทัศนศึกษา / ดูงาน 8 1.4 
อ่ืน ๆ 18 3.2 
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ตารางที ่6 :  จังหวัดทีก่ลุมตัวอยางเดนิทางไปทองเทีย่ว (ตอบไดมากกวา 1 จังหวัด) 
  

พ.ค. 48 
ครั้งที่ 4 
ธ.ค. 47 

ครั้งที่ 3 
ก.ย. 47 

ครั้งที่ 2 
พ.ค. 47 

คร้ังที่ 1 
ก.พ. 47 

อับดับที่ 1 : กรุงเทพฯ 85.0 84.0 (1) 91.7 (1) 82.7 (1) 86.5 (1) 
อันดับที่ 2 : พัทยา 16.9 18.6 (3) 19.6 (2) 15.9 (3)   14.2 
อันดับที่ 3 : ภูเก็ต 16.9   16.1 16.2 (3) 20.5 (2) 17.6 (2) 
อันดับที่ 4 : เชียงใหม 12.9 19.9 (2)   10.9    11.7 16.3 (3) 

 
ตารางที ่7 : เปรยีบเทยีบความคาดหวงัของกลุมตัวอยาง กอนและหลังเดินทางมากรุงเทพมหานคร 

พ.ค. 48  
จํานวน รอยละ 

ครั้งที่ 4 
ธ.ค. 47 

ครั้งที่ 3 
ก.ย. 47 

คร้ังที่ 2 
พ.ค. 47 

ครั้งที่ 1 
ก.พ. 47 

ดีกวาที่คาดหวัง 348 67.0 63.3 63.3 56.6 55.1 
ตามที่คาดหวงั 164 31.5 34.2 34.3 38.9 43.8 
แยกวาที่คาดหวัง 8 1.5 2.5 2.4 4.5 3.1 

 
ตารางที ่8 : ความพึงพอใจโดยรวมตอการมากรุงเทพมหานคร 

พ.ค. 48  
จํานวน รอยละ 

ครั้งที่ 4 
ธ.ค. 47 

ครั้งที่ 3 
ก.ย. 47 

คร้ังที่ 2 
พ.ค. 47 

ครั้งที่ 1 
ก.พ. 47 

พึงพอใจ 513 98.6 98.5 98.5 97.8 98.2 
ไมพึงพอใจ 7 1.4 1.5 1.5 2.2 1.8 

 
ตารางที ่9 :  ส่ิงที่กลุมตวัอยาง ประทบัใจมากที่สุด (4 อนัดับแรก) 
 จํานวน รอยละ 
อาหาร/เครื่องดื่ม 94 18.1 
แหลงชอปปง 81 15.6 
ชอบคนไทย 65 12.5 
ความมนี้ําใจ/มิตรไมตรี 25 4.8 
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ตารางที ่10 :  ส่ิงที่กลุมตวัอยาง ไมประทบัใจมากทีสุ่ด (4 อนัดบัแรก) 
 จํานวน รอยละ 
การจราจร 60 11.5 
บริการจากรถแทก็ซี ่ 26 5.0 
มลภาวะ 19 3.7 
ภาษา/การสื่อสาร 22 4.2 

 
ตารางที ่11 :  ดัชนีความพึงพอใจจากการมากรุงเทพมหานครครั้งนีข้องกลุมตัวอยาง ในประเดน็ตาง ๆ ดังนี ้ 

ดัชน ี 
พ.ค. 48 คร้ังที่ 4 

ธ.ค. 47
ครั้งที่ 3 
ก.ย. 47 

ครั้งที่ 2 
พ.ค.47 

ครั้งที่ 1 
ก.พ.47 

ความมีมิตรไมตรี 86.1 84.5 87.3 86.0 85.3 
ขอมูลเกี่ยวกับสถานทีท่องเที่ยวและกิจกรรมตาง ๆ 86.1 84.5 78.9 77.7 71.5 
ความหลากหลายและคุณภาพของแหลงชอปปง 83.1 79.9 84.0 83.4 81.0 
วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ และสถานทีท่องเที่ยวที่นาสนใจ 82.6 83.2 84.6 82.4 84.8 
ความคุมคาเงินตอบริการตาง ๆ ที่ไดรับ 82.5 80.9 84.2 82.1 81.2 
สถานที่รับประทานอาหาร 82.1 81.6 82.6 82.1 79.6 
สถานที่พักอาศัย 81.4 80.9 82.5 82.1 77.8 
แหลงบนัเทิงและการทองเทีย่วยามราตร ี 80.1 79.9 80.7 79.5 77.5 
ความปลอดภยัของนกัทองเที่ยว 79.9 79.7 79.4 77.0 78.1 
กิจกรรมหรืองานเกี่ยวกับการทองเที่ยว 78.9 78.2 79.4 77.0 74.8 
การเดินทางโดยแทก็ซี ่รถโดยสารประจําทาง และรถไฟฟา 78.5 76.6 79.1 78.1 75.0 
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม 78.4 77.7 79.8 77.7 70.0 
มัคคุเทศก 78.0 76.4 77.2 76.6 72.6 
ความสะอาดของถนนหนทาง 76.4 74.6 75.1 73.5 51.7 
ปายบอกทางหรือบอกสถานที ่ 74.8 72.1 74.7 74.5 61.4 
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ตารางที ่12 : การแนะนําใหผูอืน่เดนิทางมากรุงเทพมหานคร 
 จํานวน รอยละ 
แนะนาํ 484 93.1 
ไมแนะนาํ 19 3.7 
ไมแนใจ 17 3.3 

 
ตารางที ่13 :  เหตุการณความไมสงบในภาคใตของประเทศไทย กบัความกงัวลของกลุมตัวอยางเมื่อ

ตองเดินทางมาประเทศไทย 
 จํานวน รอยละ 
กังวล 149 28.7 
ไมกังวล 332 63.8 
ไมออกความเห็น 39 7.5 

 
ตารางที ่14 :  ความมัน่ใจของกลุมตัวอยางตอระบบเตือนภยัทีต่ิดต้ังตามชายฝงทะเลของประเทศไทย  
                  หลังเกิดเหตุการณคล่ืนยกัษสึนามิ 
 จํานวน รอยละ 
ม่ันใจ 297 57.1 
ไมมัน่ใจ 164 31.5 
ไมแนใจ 23 4.4 
ไมออกความเห็น 36 7.0 

 
 


