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ผลสํารวจเรื่อง  กรุงเทพฯ พรอมแคไหนกับการรบันักทองเที่ยวในฤดูทองเที่ยวท่ีจะถึงนี้ 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,237 คน พบวา คนกรุงเทพฯ  เห็นวาตนเองมีความเสี่ยงในการดําเนินชีวิตในระดับ
ปานกลาง (เฉล่ียรวม 5.94 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยความเสี่ยงดานการเมืองยังคงมีคะแนนสูงท่ีสุด
คือ 7.06 คะแนน รองลงมาคือความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย (6.51 คะแนน) ขณะที่ความเสี่ยงดานชีวิตและทรัพยสิน
และความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทางมีคะแนนเทากัน (6.36 คะแนน) ตามลําดับ 
 

สวนความพรอมของกรุงเทพฯ ในการตอนรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติในฤดูทองเท่ียวท่ีจะถึงนี้  พบวา คน
กรุงเทพฯ ใหคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 6.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใหคะแนนความพรอมดานศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทยสูงสุดคือ 7.65 คะแนน และใหคะแนนความพรอมดานคุณภาพอากาศต่ําท่ีสุดคือ 5.44 คะแนน ท้ังนี้เม่ือ
เปรียบเทียบกับผลสํารวจความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอการมาทองเท่ียวกรุงเทพฯ เม่ือเดือนมีนาคมที่
ผานมาพบวา คุณภาพอากาศเปนดานที่ท้ังนักทองเที่ยวชาวตางชาติและคนกรุงเทพฯ ใหคะแนนต่ําท่ีสุดเหมือนกัน  

 

สําหรับเรื่องท่ีคนกรุงเทพฯ คิดวาจะมีสวนทําลายบรรยากาศการทองเที่ยวของกรุงเทพฯ ในชวงฤดู
ทองเที่ยวท่ีจะถึงนี้มากท่ีสุดคือ ความไมสงบทางการเมือง (รอยละ 57.5) รองลงมาไดแก การสรางสถานการณความ
รุนแรง เชน การวางระเบิด การยิงเอ็ม 79 (รอยละ 22.9) และภาวะเศรษฐกิจ (รอยละ 11.1) 

 

ความเห็นตอสิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไขเปนอันดับแรกเพื่อสรางความมั่นใจแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการ
มาทองเที่ยวกรุงเทพฯ พบวา รอยละ 43.9 เห็นวาให แกปญหาความไมสงบทางการเมืองและการสรางสถานการณ
ความรุนแรง  รองลงมารอยละ 20.5  ใหสรางความมั่นใจในความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสินแกนักทองเท่ียว  
และรอยละ10.9  ใหสรางความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ  

 

สวนความเห็นตอการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 64.9 เห็น
วาควรยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อชวยกระตุนการทองเที่ยวและสรางความเชื่อม่ันให
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ขณะที่รอยละ 35.1 เห็นวาไมควรยกเลิก ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อชวงเดือน
กรกฎาคมที่ผานมาพบวาคนกรุงเทพฯ เห็นวาควรยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจากเดิม รอยละ 2.4 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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1.   คะแนนความเสี่ยงของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี 5.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยความเสี่ยงในดานการเมืองมีคะแนนสูงท่ีสุด ขณะท่ีความเสี่ยงในดานความสัมพันธในครอบครัวมีคะแนนต่ํา
ท่ีสุด ดังรายละเอียดตอไปนี้  
    

ความเสี่ยงในดานตางๆ 
สํารวจเดือน 

ก.ค. 
(เต็ม 10 คะแนน) 

สํารวจเดือน 
ส.ค. 

(เต็ม 10คะแนน) 

เพิ่มขึ้น / 
ลดลง 

1)   ความเสี่ยงดานการเมือง เชน ความไมมัน่คงทางการเมอืง   
ความแตกแยก ขัดแยงรุนแรงทางการเมือง และระบอบประชาธิปไตยถกู 
ส่ันคลอน  

7.59 7.06 -0.53 

2)   ความเสี่ยงดานสุขภาพรางกาย เชน กินอาหารไมถูกสุขอนามัย มี
สารพิษเจือปน  ขาดการออกกําลังกาย  ไดรับมลพิษทางอากาศและทาง
น้ํา ฯลฯ 

6.61 6.51 -0.10 

3)   ความเสี่ยงดานชีวิตและทรัพยสิน เชน การถูกทํารายรางกาย   
ถูกลูกหลง โจรกรรม ทรัพยสิน  ฉกชิงวิ่งราว และลวงละเมิดทางเพศ   ฯลฯ 

5.91 6.36 +0.45 

4)   ความเสี่ยงดานการจราจรและการเดินทาง เชน อุบัติเหตุจากการจราจร  
การเดินทาง  ตกรถ ตกเรือ ฯลฯ 

6.01 6.36 +0.35 

5)   ความเสี่ยงดานคาครองชพีและหนี้สิน เชน มีรายจายสูงกวารายรับ  
มีภาระ หนี้สิน หรือมีโอกาสเปนหนี้ ฯลฯ 

6.41 6.30 -0.11 

6)   ความเสี่ยงดานสุขภาพจิตใจ เชน ความเครียด  วิตกกังวล ทุกขใจ  
ซึมเศรา ฯลฯ 

6.02 5.86 -0.16 

7)  ความเสี่ยงดานการงานอาชีพ เชน มีโอกาสตกงาน ถูกลดเงินเดือน  
รายไดลดลง   หนาที่การงานไมมั่นคง 

5.70 5.74 +0.04 

8)   ความเสี่ยงดานการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เชน 
ความเสี่ยงที่จะสูญเสียวัฒนธรรมประเพณอัีนดีงาม ความสัมพันธในชุมชน  
วิถีชีวิตแบบดัง้เดิม และหางไกลจากศาสนา   

5.86 5.55 -0.31 

9)   ความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติและโรคระบาดรายแรง เชน  พาย ุ
น้ําทวม   แผนดินไหว โรคไขหวัด 2009 ฯลฯ 

5.35 5.22 -0.13 

10)   ความเสี่ยงดานความสัมพันธในครอบครัว เชน การทะเลาะเบาะ
แวง ทํารายรางกาย หางเหิน ไมเขาใจกัน และความแตกแยกในครอบครัว 

3.90 4.43 +0.53 

เฉล่ียรวม 5.94 5.94 0.00 
 
 

หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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2.  การใหคะแนนความพรอมในการตอนรบันักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ พบวา มี
คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 6.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยความพรอมในดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยมีคะแนนสูงสุด และความพรอมในดานคุณภาพอากาศมีคะแนนต่าํสุด ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกบัผลสํารวจความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาตติอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 26–29 มี.ค. 2553 ท่ีผานมา พบวา 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหคะแนนความพึงพอใจดานอาหารและเครื่องดื่มสงูท่ีสุด และใหคะแนนความพึงพอใจ
ดานคณุภาพอากาศต่ําท่ีสุด  ดังนี ้
  

ดาน 

การใหคะแนนความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

สํารวจเมื่อ  
26 - 29 มี.ค. 53 

 (คะแนนเต็ม 10) 

การใหคะแนนความพรอมในการ
ตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ของคนกรุงเทพฯ 
สํารวจเมื่อ  

28 - 29 ส.ค. 53 
 (คะแนนเต็ม 10) 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย* - 7.65 
แหลงชอปปง* - 7.64 
ความสวยงามนาประทับใจของสถานที่ทองเที่ยว 8.08 7.57 
อาหารและเครือ่งดื่ม    8.50 7.42 
ความคุมคาเงนิ  8.21 6.99 
อัธยาศัยไมตรขีองคนไทย   8.28 6.87 
บริการจากมัคคุเทศก  7.55 6.53 
ขอมูลดานการเดินทางทองเที่ยว  7.51 6.51 
ระบบขนสงสาธารณะ   7.52 6.35 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว   7.82 5.90 
ความสะอาด     6.62 5.63 
คุณภาพอากาศ    5.68 5.44 

เฉล่ียรวม 7.58 6.71 
 
หมายเหตุ   
  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใช กลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
  * เปนดานใหมที่เพิ่มขึ้นในการสํารวจครั้งนี้ 
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3. เร่ืองท่ีคิดวาจะมีสวนทําลายบรรยากาศการทองเที่ยวของกรุงเทพฯ ในชวงฤดูทองเที่ยวท่ีจะถึงนี้มากที่สุด คือ 
 

ความไมสงบทางการเมือง รอยละ 57.5 
การสรางสถานการณ เชน การวางระเบิด การยิงเอ็ม 79 รอยละ 22.9 
ภาวะเศรษฐกิจ รอยละ 11.1 
ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว รอยละ 5.1 
การเกิดโรคระบาด เชน ไขหวัด 2009 รอยละ 3.4 

 
4. ความเห็นตอสิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไขเปนอันดับแรกเพื่อสรางความมั่นใจใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการมา
ทองเที่ยวกรุงเทพฯ 
(เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง) 
 
แกปญหาความไมสงบทางการเมืองและการสรางสถานการณ เชน  
การวางระเบิด การยิงเอ็ม 79 

รอยละ 43.9 

สรางความมั่นใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินใหแกนักทองเที่ยว รอยละ 20.5 
สรางความปรองดองและความสามัคคีของคนในชาติ  รอยละ 10.9 
แกปญหาความสะอาดและปญหามลพิษทางอากาศ รอยละ 5.7 
แกไขเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น รอยละ 4.8 
แกปญหาการจราจรติดขัด  รอยละ 3.6 
ปรับปรุงสภาพแหลงทองเที่ยวในกรุงเทพฯ ใหสวยงาม รอยละ 2.3 
อ่ืนๆ เชน การประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว  ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
 ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ   

รอยละ 8.3 

 
5. ความเห็นตอการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อชวยกระตุนการทองเที่ยวและสรางความ
เชื่อม่ันใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
 
 สํารวจเดือน ก.ค. 

(รอยละ) 
สํารวจเดือน ส.ค. 

(รอยละ) 
เพิ่มขึ้น / ลดลง 

(รอยละ) 
เห็นดวย  62.5 64.9 +2.4 
ไมเห็นดวย   37.5 35.1 -2.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
     การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 31 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ตล่ิงชัน  
ทวีวัฒนา ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน
ประเวศ ปอมปราบ พญาไท พระนคร ภาษเีจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง วฒันา สวนหลวง 
สะพานสูง สัมพันธวงศ สาทร สายไหม และหลักสี่ ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage 
Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,237 คน เปน
ชายรอยละ 49.0 และหญิงรอยละ 51.0 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้น
คณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   28 - 29  สิงหาคม 2553 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    1  กันยายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 606 49.0 
                       หญิง 631 51.0 

รวม 1,237 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 305 24.6 
                      26 - 35 ป 340 27.5 
                      36 - 45 ป 299 24.2 
                      46 ปขึ้นไป 293 23.7 

รวม 1,237 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 696 56.3 
               ปริญญาตรี 457 36.9 
               สูงกวาปริญญาตรี 72 5.8 
              ไมระบุการศึกษา 12 1.0 

รวม 1,237 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 77 6.2 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 384 31.1 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 359 29.0 
     รับจางทั่วไป 147 11.9 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 102 8.2 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 159 12.9 
     ไมระบุอาชพี 9 0.7 

รวม 1,237 100.0 
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