
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติกับการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ ในชวงเทศกาลสงกรานต 

 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติรอยละ 61.4 จะเขารวมเทศกาลสงกรานตปนี้ ระบอุยากเลนสงกรานตท่ีถนนขาวสารมาก
ท่ีสุด แตยังกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชี้ปญหาน้ําทวมและหมอกควันจากไฟปามีผลตอการ
ตัดสินใจมาเที่ยวไทยมากกวาปญหาการกอการราย 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนกัทองเที่ยวชาวตางชาติพบวา  
สิ่งท่ีดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียวกรุงเทพฯ มากที่สุดอันดับแรกคือ โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
(รอยละ 33.2) รองลงมาคือ วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบาน (รอยละ 19.8) และแหลงชอปปง (รอยละ 16.4) 
  

 เม่ือสอบถามนักทองเที่ยวชาวตางชาติวาจะเขารวมเทศกาลสงกรานตท่ีกําลังจะมาถึงหรือไม กลุมตัวอยางสวนใหญ 
รอยละ 61.4 ระบุวาจะเขารวม  โดยสถานทีท่ี่นักทองเที่ยวตางชาติระบุวาจะไปรวมงานมากที่สุดอันดับแรกคือ ถนนขาวสาร 
(รอยละ 14.7) รองลงมาคือ เชียงใหม (รอยละ 14.2) พัทยา (รอยละ 8.5)  ขณะที่รอยละ 15.2 ระบุวาจะไมเขารวม และ 
รอยละ 23.4 ระบุวาไมทราบขอมูลเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต   
 

ท้ังนี้เม่ือถามนกัทองเที่ยวชาวตางชาติถึงสิง่ท่ีกังวลมากทีสุ่ดหากเขารวมเทศกาลสงกรานตพบวาอนัดับแรกคือ ความ
ปลอดภยัในชวิีตและทรัพยสิน (รอยละ 25.1) รองลงมาคือ การจราจรติดขดั (รอยละ 23.4) และการเลนสงกรานตดวยความ
รุนแรง (รอยละ 17.2) 
  

 ดานคะแนนความพงึพอใจตอการมาทองเท่ียวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลีย่อยูท่ี 7.42  คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 
คะแนน ซ่ึงลดลงจากการสาํรวจครัง้กอน 0.23 คะแนน โดยความพงึพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมีคะแนนสงูสดุ (8.29 คะแนน)  
ขณะทีค่วามพงึพอใจในคุณภาพอากาศมคีะแนนต่าํสดุ (5.36 คะแนน)  
 

 เม่ือสอบถามนักทองเที่ยวชาวตางชาติถึงความตองการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกหรือไม พบวารอยละ 74.6 ระบุวา
จะกลับมาอีก ขณะที่รอยละ 4.5 ระบุวาจะไมกลับมาอีก และรอยละ 20.9 ยังไมแนใจ เม่ือถามตอวายนิดีท่ีจะแนะนําและบอกตอ
ใหผูอ่ืนมาเที่ยวกรุงเทพฯหรือไม นักทองเที่ยวชาวตางชาติรอยละ 86.1 ระบุวาจะแนะนํา ขณะที่รอยละ 2.0 ระบุวาจะไมแนะนํา 
และ รอยละ 11.9 ไมแนใจ 
 

 สําหรับปจจัยท่ีมีผลมากที่สุดท่ีทําใหนักทองเที่ยวตางชาติไมมาเที่ยวประเทศไทยพบวาอันดับแรกคือ ปญหาน้ําทวมและ
หมอกควันจากไฟปา (รอยละ 29.9) รองลงมาคือ ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 23.0) ปญหาความไมสงบ
ทางการเมือง (รอยละ 22.3) ปญหาการกอการราย (รอยละ 17.9) และปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว (รอยละ 6.9) 
  

โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปนี ้
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1. สิ่งท่ีดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดนิทางมาทองเท่ียวกรุงเทพฯ มากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ  

  
โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ รอยละ 33.2 
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบาน รอยละ 19.8 
แหลงชอปปง รอยละ 16.4 
อาหารไทย รอยละ 14.0 
อัธยาศัยไมตรขีองคนไทย  รอยละ 11.2 

 
2. การเขารวมเทศกาลสงกรานตท่ีกําลังจะมาถึง 
 

จะเขารวม    รอยละ 61.4 
 โดยสถานที่ที่ ต้ังใจวาจะไปรวมงานเทศกาลสงกรานต (5 อันดับแรก) ไดแก   
  ถนนขาวสาร รอยละ 14.7   
  เชียงใหม รอยละ 14.2   
  พัทยา รอยละ 8.5   
  ภูเก็ต รอยละ 7.7   
  สมุย รอยละ 6.3   
จะไมเขารวม    รอยละ 15.2 
ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต   รอยละ 23.4 

   
3. สิ่งท่ีนักทองเที่ยวชาวตางชาติกังวลมากที่สุดหากเขารวมเทศกาลสงกรานต  

(ถามเฉพาะผูท่ีสนใจเขารวมเทศกาลสงกรานต) 
 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 25.1 
การจราจรติดขัด รอยละ 23.4 
การเลนสงกรานตดวยความรนุแรง รอยละ 17.2 
การฉวยโอกาสลวนลามทางเพศ รอยละ 7.5 
มีการชุมนุมทางการเมือง รอยละ 6.7 
ไมกังวล รอยละ 20.1  
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4. คะแนนความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 7.42  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10  
คะแนน ซ่ึงลดลงจากการสํารวจครั้งกอน 0.23 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 2.3 โดยความพึงพอใจในอาหารและ
เคร่ืองดื่มมีคะแนนสูงสดุ ขณะที่คะแนนความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่าํสุด ดงันี ้

 
 สํารวจเมื่อ 

22 – 24 ธ.ค. 54 
(คะแนนเต็ม 10) 

สํารวจเมื่อ  
30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55 

(คะแนนเต็ม 10) 

เพิ่มขึ้น / 
ลดลง 

(คะแนน) 
อาหารและเครือ่งดื่ม    8.65 8.29 -0.36 
อัธยาศัยไมตรขีองคนไทย   8.57 8.27 -0.30 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 8.54 8.16 -0.38 
ความสวยงามนาประทับใจของสถานที่ทองเที่ยว  8.27 8.01 -0.26 
ความคุมคาเงนิ 8.29 7.96 -0.33 
แหลงชอปปง 8.20 7.93 -0.27 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว   7.86 7.63 -0.23 
บริการจากมัคคุเทศก  7.11 7.19 +0.08 
ขอมูลดานการเดินทางทองเที่ยว  7.62 7.02 -0.60 
ระบบขนสงสาธารณะ   7.44 7.00 -0.44 
ความสะอาด     6.22 6.18 -0.04 
คุณภาพอากาศ    5.05 5.36 +0.31 

เฉล่ียรวม 7.65 7.42 -0.23 
 

     หมายเหตุ   
     การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 

 
5. เม่ือสอบถามนักทองเที่ยวถึงความตองการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกคร้ัง พบวา 

 

จะกลับมาอีก รอยละ 74.6 
จะไมกลับมาอีก รอยละ 4.5 
ยังไมแนใจ รอยละ 20.9 

 
6. การยินดีท่ีจะแนะนําและบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบวา 
 

จะแนะนํา รอยละ 86.1 
จะไมแนะนํา รอยละ 2.0 
ไมแนใจ รอยละ 11.9 
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7. ปจจัยท่ีจะมีผลทําใหไมมาทองเที่ยวประเทศไทย พบวา 

  
ปญหาน้ําทวมและหมอกควันจากไฟปา รอยละ 29.9 
ปญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน รอยละ 23.0 
ปญหาความไมสงบทางการเมือง รอยละ 22.3 
ปญหาการกอการราย รอยละ 17.9 
ปญหาความเสือ่มโทรมของแหลงทองเที่ยว รอยละ 6.9 

 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป บริเวณแหลงทองเที่ยวที่ชาวตางชาติ
นิยมไป 7 แหงของกรุงเทพฯ  ไดแก  1) ถนนขาวสาร  2) ถนนสีลม  3) ประตูน้ํา - พระพรหม - แยกราชดําริ     
4) ตลาดนัดจตจุักร - สวนจตจุักร    5) วดัพระแกว - วัดโพธิ์    6) สถานีรถไฟหัวลําโพง - ถนนเยาวราช  
7) ถนนสุขุมวทิ - แยกอโศก  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 640 คน เปนเพศชายรอยละ 49.7  และเพศหญิงรอยละ 50.3 
 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง

แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวจิัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 
 

     วันท่ีเผยแพรผลสาํรวจ      :   11 เมษายน 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 318 49.7 
            หญิง 322 50.3 

รวม 640 100.0 
อายุ    
            15 - 30 ป 362 56.6 
            31 - 40 ป 157 24.5 
            41 - 50 ป 65 10.1 
            51 - 60 ป 38 6.0 
            60 ปขึ้นไป 18 2.8 

รวม 640 100.0 
การศึกษา    

ต่ํากวาปริญญาตรี 128 20.0 
 ปริญญาตรี  278 43.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 234 36.5 

รวม 640 100.0 
ภูมิลําเนามาจากทวีป    
 ทวีปยุโรป 365 57.1 
 ทวีปอเมริกา 76 11.9 
 ทวีปโอเชียเนยี 19 3.0 
 ทวีปเอเชยี 173 27.1 
 ทวีปแอฟริกา 6 0.9 

รวม 640 100.0 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


