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ผลสํารวจเรื่อง  
ความพรอมของประเทศไทยหากมีการเปดเสรีอาเซียนในสายตานักทองเที่ยวตางชาติ 

 

นักทองเที่ยวตางชาติ 83.9% เห็นวาการทองเที่ยวไทยพรอมรองรับหากมกีารเปด AEC ยกไทยนาเที่ยวสุด
ในอาเซียน เดนดานโบราณสถาน วัฒนธรรม แตติงปญหารถติด การเอาเปรียบคาโดยสารของแทกซี่ และ
การโกงราคาสินคา 
 

ดวยวันท่ี 17-24 มกราคม 2556 จะมีการประชุมการทองเที่ยวอาเซียน หรือ เอทีเอฟ (ASEAN Tourism Forum  
2013) ขึ้นท่ีกรุงเวียงจันทน ประเทศลาว เพื่อเปนขอมูลใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ รวมถึงเพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับประเทศไทยในการเปดเสรีการทองเที่ยว โดยเฉพาะในมิติความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตางชาติ
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความพรอมของประเทศไทย
หากมีการเปดเสรีอาเซียนในสายตานักทองเท่ียวตางชาต”ิ ขึ้น โดยเก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 11-13 มกราคม ท่ีผานมา พบวา  
 

 นักทองเที่ยวตางชาติระบุวาจุดเดนสําคัญท่ีทําใหสนใจมาทองเท่ียวประเทศไทยอันดับแรกคือ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ (รอยละ 28.1) รองลงมาคือ วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบาน (รอยละ 20.4) และชายหาด ทะเล  
(รอยละ 14.3) ท้ังนี้เม่ือถามตอวาเชื่อม่ันตอการใหความปลอดภัยนักทองเท่ียวตางชาตท่ีิมาทองเที่ยวในประเทศไทยมาก
นอยเพียงใดรอยละ 97.6 เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สดุ มีเพียงรอยละ 2.4 เทานั้นทีเ่ชื่อมั่นคอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
 

 สวนความเห็นตอปจจัยท่ีอาจทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวในประเทศไทยแยลงอันดับแรกคือ การจราจรติดขัด 
(รอยละ 37.2) รองลงมาคือการเอาเปรียบขึ้นคาโดยสารของ แท็กซี่ ตุกตุก (รอยละ 23.2) และการโกงราคาสินคา ขายของ
แพง (รอยละ 20.7) 
 

 เม่ือสอบถามถึงความตองการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถดัไปพบวา รอยละ 85.0 จะกลับมาอีก 
ขณะที่รอยละ1.0 จะไมกลับมาอีก และรอยละ 14.0 ยังไมแนใจ ท้ังนี้เม่ือถามตอวายนิดีท่ีจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนมา
เท่ียวประเทศไทยหรือไม รอยละ 96.3 จะแนะนํา ขณะที่รอยละ 3.7 ยังไมแนใจ  
 

ดานความรูสึกตอการมาทองเท่ียวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหวางกอนเดินทางมากับเมื่อไดมาเที่ยวแลว
พบวา นักทองเท่ียวตางชาติรอยละ 60.5 รูสึกดีกวาท่ีคาดหวังไว และรอยละ 37.6 รูสึกพอๆ กับที่คาดหวังไว มีเพยีงรอยละ 
1.9 รูสึกแยกวาที่คาดหวังไว     
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 สําหรับความเห็น “หากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพรอมในการรองรับ
นักทองเที่ยวตางชาติมากนอยเพียงใด” รอยละ 83.9 เห็นวาพรอมคอนขางมากถึงมากที่สุด ขณะที่รอยละ 16.1 เหน็วา
พรอมคอนขางนอยถึงนอยทีสุ่ด 
 

 สุดทายเมื่อถามวา “ประเทศที่นาทองเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด” พบวาอันดับแรกคือ ประเทศ
ไทย (รอยละ58.0) รองลงมาคือ ประเทศเวยีดนาม (รอยละ 34.1) ประเทศกัมพูชา (รอยละ 30.6) ประเทศลาว (รอยละ 
30.3) และประเทศสิงคโปร (รอยละ 26.1)  
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1. จุดเดนสาํคญัท่ีทําใหนักทองเที่ยวตางชาติสนใจมาทองเท่ียวประเทศไทย (5 อันดบัแรก) คือ 
 

โบราณสถานและโบราณวัตถุ รอยละ 28.1 
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบาน รอยละ 20.4 
ชายหาด ทะเล รอยละ 14.3 
อาหารไทย รอยละ 10.6 
แหลงชอปปง รอยละ 7.4 

 

2. ความเชื่อม่ันตอการใหความปลอดภัยกับนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมาทองเที่ยวในประเทศไทย 
 

เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 52.6  และมากที่สุดรอยละ 45.0) 

รอยละ 97.6 

 

เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงนอยทีสุ่ด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 2.0 และนอยที่สุดรอยละ 0.4) 

 

รอยละ 
 

2.4 

 

3. ความเห็นตอปจจัยท่ีอาจทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวในประเทศไทยแยลง (5 อันดับแรก) พบวา 
   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

การจราจรติดขัด รอยละ 37.2 
การเอาเปรียบขึ้นคาโดยสารของ แท็กซี่ ตุกตุก รอยละ 23.2 
การโกงราคาสินคา ขายของแพง รอยละ 20.7 
ความสะอาด รอยละ 17.5 
ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของคนไทย รอยละ 16.8 

 

4. ความตองการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถดัไป พบวา 
 

จะกลับมาอีก รอยละ 85.0 
จะไมกลับมาอีก รอยละ 1.0 
ยังไมแนใจ รอยละ 14.0 
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5. การยินดีท่ีจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวประเทศไทย พบวา 
 

จะแนะนํา รอยละ 96.3 
จะไมแนะนํา รอยละ 0.0 
ไมแนใจ รอยละ 3.7 

 
6. ความรูสึกตอการมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหวางกอนเดินทางมากับเมื่อไดมาเที่ยวแลว พบวา 

 

ดีกวาท่ีคาดหวงัไว รอยละ 60.5 
พอๆ กับที่คาดหวังไว รอยละ 37.6 
แยกวาที่คาดหวังไว รอยละ 1.9 

 
7. ความเห็นตอคําถามที่วา “หากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพรอมในการรองรับ 
    นักทองเที่ยวตางชาติมากนอยเพียงใด” 
 

คอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 61.1 และมากที่สุดรอยละ 22.8) 

รอยละ 83.9 

 

คอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 13.3 และนอยที่สุดรอยละ 2.8) 

 

รอยละ 
 

16.1 

 
8. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “ประเทศที่นาทองเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด” คือ 
    (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ไทย รอยละ 58.0 
เวียดนาม รอยละ 34.1 
กัมพูชา รอยละ 30.6 
ลาว รอยละ 30.3 
สิงคโปร รอยละ 26.1 
มาเลเซีย รอยละ 25.8 
อินโดนีเซีย รอยละ 24.3 
พมา รอยละ 20.6 
ฟลิปปนส รอยละ 19.5 
บรูไน รอยละ 3.9 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวตางชาติที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป บริเวณแหลงทองเที่ยวที่
ชาวตางชาตินยิมไป 5 แหงของกรุงเทพฯ  ไดแก  1) ถนนขาวสาร  2) ถนนสีลม 3) วดัพระแกว - วัดโพธิ์     
4) ประตูน้ํา - พระพรหม - แยกราชดําริ  5) สถานีรถไฟหัวลําโพง - ถนนเยาวราช ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 686 คน 
เปนเพศชายรอยละ 53.2 และเพศหญิงรอยละ 46.8 
 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนกัวจิัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทกึขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 - 13 มกราคม 2556 
 

     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  17 มกราคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 365 53.2 
            หญิง 321 46.8 

รวม 686 100.0 
อายุ   
            15 - 30 ป 329 47.9 
            31 - 40 ป 207 30.2 
            41 - 50 ป 74 10.8 
            51 - 60 ป 48 7.0 
            60 ปขึ้นไป 28 4.1 

รวม 686 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 116 17.0 
 ปริญญาตรี  288 42.0 
 สูงกวาปริญญาตรี 282 41.0 

รวม 686 100.0 
ภูมิลําเนามาจากทวีป   
           ทวีปยุโรป 419 61.1 
           ทวีปอเมริกา 95 13.8 
           ทวีปโอเชียเนยี 47 6.9 
           ทวีปเอเชีย 121 17.6 
           ทวีปแอฟริกา 4 0.6 

รวม 686 100.0 
 

 
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 

 


