
  

   
      
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
แนวโนมทองเท่ียวไทยในชวงครึ่งปหลัง 

 
  จากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก และการแพร
ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ลวนเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอการทองเท่ียวของประเทศ
ไทย  รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตางคิดหาแนวทางและกลยุทธเพ่ือกระตุนและสรางความมั่นใจใหกับ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยหวังใหสถานการณดานการทองเที่ยวในประเทศฟนตัวขึ้น  ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจเรื่อง “แนวโนมทองเที่ยวไทยในชวงครึ่งปหลัง” 
เพ่ือสะทอนขอมูลความคิดเห็นและความเชื่อม่ันของประชาชนชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทยในชวงครึ่ง
ปหลัง โดยเก็บขอมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 1,116 คน เปนเพศชายรอยละ 49.4 และ
เพศหญิงรอยละ 50.6 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

 
1.  แผนการเดินทางทองเที่ยวในประเทศชวงครึ่งปหลังเมื่อเปรียบเทียบกับชวงครึ่งปแรก  พบวา 

 
- คิดวาจะเที่ยวนอยลงกวาครึ่งปแรก  รอยละ  47.7 
 (โดยใหเหตุผลวา ตองประหยัด  ยังไมมั่นใจวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น กังวลเรื่องการระบาดของโรคไขหวัดใหญ) 
 
- คิดวาจะเที่ยวพอๆ กับครึ่งปแรก   รอยละ  36.3 
 
- คิดวาจะเที่ยวมากขึ้นกวาครึ่งปแรก   รอยละ  16.0 
 (โดยใหเหตุผลวา เปนชวงอากาศหนาว มีวันหยุดยาว และตองการใชเวลากับครอบครัว)  
  

2.  เร่ืองที่คิดวาจะมีสวนทําลายบรรยากาศการทองเที่ยวของประเทศไทยในชวงครึ่งปหลังมากที่สุดคือ 
 

- การระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009     รอยละ  35.9 
- ภาวะเศรษฐกิจไมดี       รอยละ  35.1 
- ความไมสงบทางการเมือง           รอยละ  27.0 
- อ่ืนๆ เชน ปญหาเรื่องความปลอดภัย และความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว  รอยละ   2.0 
   

3.  เกณฑการคัดเลือกสถานที่ทองเที่ยวในชวงครึ่งปหลัง คือ  
 

- เลือกที่ความปลอดภัยเปนหลัก     รอยละ  49.0 
- เลือกที่ความสวยงามเปนหลัก     รอยละ  28.6 
- เลือกที่ราคาถูกเปนหลัก      รอยละ  16.9  
- อ่ืนๆ เชน ความสะดวกในการเดินทาง และส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน รอยละ   5.5   
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4.  แหลงทองเที่ยวที่วางแผนจะไปทองเที่ยวในชวงครึ่งปหลัง คือ 
  

- ทะเล       รอยละ  49.5 
- ปา ภูเขา นํ้าตก      รอยละ  41.9 
- อ่ืนๆ เชน เขื่อนตางๆ วัดและโบราณสถาน สวนสัตวและสวนสนุก รอยละ   8.6 

 
5.  ความมั่นใจวาจะปลอดภัยจากโรคไขหวัด 2009 เมื่อตองเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวสําคัญตางๆ 

พบวา รอยละ 64.2 ไมมั่นใจ มีเพียงรอยละ 35.8 ที่มั่นใจ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  

 
มั่นใจ 

(รอยละ) 
ไมมั่นใจ 
(รอยละ) 

   ชะอํา หัวหิน 41.2 58.8 
   เชียงใหม เชียงราย 40.5 59.5 
   ภูเก็ต 34.9 65.1 
   พัทยา ชลบุรี 26.5 73.5 

เฉลีย่รวม 35.8 64.2 
 

6. สิ่งที่แหลงทองเที่ยวสําคัญๆ ควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนามากที่สุด (3 อันดับแรก) ไดแก  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)   

• เชียงใหม เชียงราย 
- ความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว   รอยละ  19.9 
- ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว   รอยละ  13.3 
- ที่พัก อาหาร คาโดยสาร มีราคาแพง   รอยละ  13.3 

 
• ชะอํา หัวหิน 

- ความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว   รอยละ  62.4 
- ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว   รอยละ   8.9 
- ที่พัก อาหาร คาโดยสาร มีราคาแพง   รอยละ   8.5 
 

• ภูเก็ต 
- ความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว   รอยละ  35.2 
- ที่พัก อาหาร คาโดยสารมีราคาแพง   รอยละ  19.2 
- ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว   รอยละ  17.8 
 

• พัทยา ชลบุรี 
- ความสะอาดของสถานที่ทองเที่ยว   รอยละ  53.6 
- ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว   รอยละ  14.9 
- แหลงบันเทิง การขายบรกิาร    รอยละ   8.4 
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7. สิ่งที่ตองการใหรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของทํามากที่สุด (5 อันดับแรก) เพื่อกระตุนการ
ทองเที่ยวของไทย  คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- ฟนฟูเศรษฐกิจ ทําเศรษฐกิจใหดี   รอยละ  19.2 
- ทําโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการทองเที่ยวไทย รอยละ  18.4 
- จัดโปรโมชั่น ลดราคา     รอยละ  16.7 
- ควบคมุการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหได  รอยละ  11.4 
- ทําการเมืองใหสงบ     รอยละ  10.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770,  1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศชวงครึ่ง
ปหลัง เพ่ือสะทอนขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชพีที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และ
ชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 31 เขต ไดแก คลองสาน คลองสามวา จตุจักร จอมทอง ดินแดง ดุสิต ทววีัฒนา ทุงครุ ธนบุรี 
บางกอกนอย บางเขน บางแค บางซื่อ บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระโขนง พระนคร  
ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราษฎรบูรณะ ลาดกระบงั สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม หนองแขม และหลักสี่ 
จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวิธเีก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ
พบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,116 คน เปนเพศชายรอยละ 49.4 และเพศหญิงรอยละ 50.6 

       
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

  
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    7 สิงหาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
             ชาย 551 49.4 
             หญิง 565 50.6 

รวม 1,116 100.0 
อายุ    
         18-25 ป 314 28.2 
         26-35 ป 306 27.4 
         36-45 ป 256 22.9 
         46 ปขึ้นไป 240 21.5 

รวม 1,116 100.0 
จบการศึกษา   
        ต่ํากวาปริญญาตรี 635 57.2 
        ปริญญาตรี 409 36.7 
        สูงกวาปริญญาตรี  72 6.1 

รวม 1,116 100.0 
อาชีพ   
       ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 115 10.3 
       พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 291 26.1 
       คาขาย / อาชีพสวนตวั 278 24.9 
       รับจางทั่วไป 153 13.7 
       พอบาน / แมบาน/ เกษียณอายุ  82  7.3 
       อ่ืนๆ เชน นักศึกษา วางงาน 197 17.7 

รวม 1,116 100.0 
 


