
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอการมาทองเท่ียวกรุงเทพฯ 

(The Attitudes of Foreign Tourists Toward Their Visit to Bangkok)  
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) สาํรวจพบนักทองเที่ยวตางชาติยกใหกรุงเทพฯ 
เปนเมืองนาเที่ยวมากที่สดุในบรรดา 10 เมืองที่เขาประชุมเครอืขายเมืองใหญแหงเอเชยี 21  พรอมยก
พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามใหเปนที่สุดแหงสถานทีท่องเที่ยวประทับใจ โดยให
คะแนนความพึงพอใจดานอาหารและเครื่องดื่มสูงที่สุด ขณะทีด่านคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ําที่สุด  
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1. สิ่งที่ดึงดูดใหนักทองเทีย่วชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ (5 อันดับแรก) คือ  
 

อันดับที่ 1 อาหารไทย    รอยละ 20.4 
อันดับที่ 2 โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ  รอยละ 19.7 
อันดับที่ 3 อัธยาศัยไมตรีของคนไทย   รอยละ 16.8 
อันดับที่ 4 วัฒนธรรมประเพณีและศลิปะพื้นบาน รอยละ 15.8 
อันดับที่ 5 แหลงชอปปง    รอยละ 15.1  

      

ผลสํารวจดังกลาวสะทอนวาสิ่งที่ดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพฯมากที่สุด คือ อาหาร
ไทย ดังน้ันหากกรุงเทพมหานครจะดําเนินโครงการ เมืองแหงการสรางสรรค (Creative City) ควรเนนจุดขายใน
เรื่องอาหารการกินเปนหลกั 

 
2. สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ ทีช่าวตางชาติประทับใจมากทีสุ่ด (5 อันดับแรก)  

(เปนคําถามปลายเปดใหนักทองเที่ยวระบเุอง) 
 

1. พระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแกว)  รอยละ 39.4 
2. วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)     รอยละ 11.5 
3. แหลงชอปปง ยานประตนํู้าและปทุมวนั     รอยละ 11.0 
4. ตลาดนัดสวนจตุจักร       รอยละ 10.7 
5. ถนนขาวสาร        รอยละ  6.5 
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3. คะแนนความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลีย่อยูที่ 7.33 (จากคะแนน  
   เต็ม 10 คะแนน) โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสงูที่สดุ ขณะที่ความพึงพอใจใน
คุณภาพอากาศมีคะแนนต่ําที่สุด ดังน้ี 

 
อาหารและเครื่องดื่ม   ได   8.56   คะแนน 
ความคุมคาเงนิ    ได   8.41   คะแนน 
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย  ได   8.37   คะแนน 
สถานที่ทองเที่ยว   ได   8.14   คะแนน 
ความปลอดภยัของนักทองเที่ยว   ได   7.67   คะแนน 
ระบบขนสงสาธารณะ   ได   7.18   คะแนน 
ขอมูลดานการเดินทางทองเที่ยว  ได   7.14   คะแนน 
บริการจากมัคคุเทศก   ได   7.11   คะแนน 
ความสะอาด    ได   6.05   คะแนน 
คุณภาพอากาศ    ได   4.62   คะแนน 
      เฉลี่ยรวม            7.33   คะแนน 

 
4. ความรูสึกตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ โดยเปรียบเทียบระหวางกอนเดินทางมากับเมื่อไดมาเที่ยวแลว 

พบวา 
 

ดีกวาที่คาดหวังไว  รอยละ 48.9 
พอๆ กับที่คาดหวังไว  รอยละ 45.4 
แยกวาที่คาดหวังไว  รอยละ   5.7 
 

5. เมื่อสอบถามนักทองเทีย่วถึงความตองการจะกลบัมาเที่ยวกรงุเทพฯ อีกครั้ง พบวา 
 
จะกลับมาอกี   รอยละ 77.7 
จะไมกลับมาอีก   รอยละ   3.0 
ยังไมแนใจ   รอยละ 19.3 

 
6. การยินดีที่จะแนะนําและบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบวา 

 
จะแนะนํา   รอยละ 91.9 
จะไมแนะนํา   รอยละ   1.5 
ไมแนใจ    รอยละ   6.6 
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7. อันดับเมืองที่นาทองเทีย่วมากที่สุด ในความเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทีเ่ดินทางมาทองเที่ยว
กรุงเทพฯ (เปรียบเทยีบเฉพาะในกลุม 10 เมืองที่เขาประชุมเครือขายเมืองใหญแหงเอเชีย 21 ไดแกกรุงเดลี  

   กรุงฮานอย กรุงจาการตา กรุงกัวลาลัมเปอร กรุงมะนิลา กรุงโซล กรุงโตเกียว กรงุไทเป สิงคโปร และ
กรุงเทพมหานคร  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

 
อันดับ 1 กรุงเทพฯ ประเทศไทย  ได    7.19   คะแนน 
อันดับ 2 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน   ได   3.12   คะแนน 
อันดับ 3 สิงคโปร ประเทศสิงคโปร   ได   2.45   คะแนน 
อันดับ 4 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  ได   1.65   คะแนน 
อันดับ 5 กรุงเดลี ประเทศอินเดีย   ได   1.49   คะแนน 
 

8. ความเชื่อมั่นตอการรับมือปญหาโรคระบาดตางๆ โดยเฉพาะ ไขหวัดใหญ 2009 ของกรุงเทพฯ 
 

เชื่อมั่น  รอยละ 63.7 
ไมเชื่อม่ัน รอยละ 36.3   

 
9. สถานการณความขัดแยงทางการเมืองที่เกิดข้ึนมีผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวประเทศไทย หรือไม  

 
มีผลมาก  รอยละ 19.3  
มีผลนอย  รอยละ  80.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ที่มาและวัตถุประสงคในการสํารวจ 
  กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของประเทศไทยที่สําคัญเมืองหน่ึงในทวีปเอเชีย มีสถานที่ทองเที่ยวเปนที่รูจักของ

ชาวตางชาติมากมาย และเนื่องดวยกรุงเทพฯ ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดประชุมเครือขายเมืองใหญแหง
เอเชีย 21 (The Asian Network of Major Cities 21 หรือ ANMC21) ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. น้ี โดย
ประกอบดวยเมืองสมาชิก 10 เมือง คือ กรุงเดลี กรุงฮานอย กรุงจาการตา กรุงกัวลาลัมเปอร กรุงมะนิลา กรุงโซล 
กรุงโตเกียว ไทเป สิงคโปร และกรุงเทพมหานคร เพ่ือหารือรวมกันใน 2 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน และการปองกันการแพรระบาดของไขหวัดใหญ 2009 ดังน้ัน ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึง
ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ” ใน
ประเด็นตอไปนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวกรุงเทพฯ 
2. ทัศนคติของนักทองเที่ยวตอการมาเที่ยวกรุงเทพฯ 
3. ระดับความพึงพอใจตอการมาเที่ยวกรุงเทพฯ ในดานตางๆ 
4. สถานการณทางการเมืองตอการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย  

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจครัง้น้ีใชวธิีการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาตทิี่มีอายุ 15 ปขึ้นไป บริเวณแหลงทองเที่ยวที่
ชาวตางชาตินิยมไป 6 แหง ไดแก 1) ถนนขาวสาร 2) ถนนสีลม 3) ประตูนํ้า - พระพรหม - แยกราชดําริ 4) ตลาดนัด
จตุจักร - สวนจตุจักร 5) วัดพระแกว - วัดโพธิ์ 6) สถานีรถไฟหัวลําโพง ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 474 คน เปนเพศชาย
รอยละ 58.3 และเพศหญิงรอยละ 41.7 

   

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
 วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมูลเปนแบบสอบถามทีมี่
โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) 
จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทกุชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :    4 พฤศจิกายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 276 58.3 
            หญิง 198 41.7 

รวม 474 100.0 
อายุ   
            15 – 24 ป 93 19.7 
            25 – 34 ป 180 37.8 
            35 – 44 ป 87 18.4 
            45 – 54 ป 62 13.1 
            55 – 64 ป 31  6.6 
            65 ปขึ้นไป 21  4.4 

รวม 474 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี   79 16.7 
            ปริญญาตรี  202 42.6 
            สูงกวาปริญญาตรี 193 40.7 

รวม 474 100.0 
จํานวนครั้งที่เขามาทองเท่ียวในประเทศไทย   
            1 ครั้ง 220 46.4 
            2 – 3 ครั้ง 117 24.7 
            มากกวา 3 ครั้ง 137 28.9 

รวม 474 100.0 
ชาวตางชาตสิวนใหญมาจากทวีป   
           ทวีปยุโรป 298 62.8 
           ทวีปอเมริกา  63 13.3 
           ทวีปโอเชียเนีย  54 11.4 
           ทวีปเอเชีย  53 11.2 
           ทวีปแอฟริกา   6 1.3 

รวม 474 100.0 
 
 
 
 
 
 


