
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติกับเทศกาลสงกรานตในประเทศไทย ป 2556 

 

นักทองเที่ยวชาวตางชาติเกือบรอยละ 70 ต้ังใจจะเขารวมเทศกาลสงกรานตท่ีจะถึงนี้  โดยอยากเลนน้ําที่เชียงใหมมาก
ท่ีสุด แตวอนรัฐดูแลเรื่องความปลอดภัย  

 

เนื่องดวยในวันท่ี 13 - 15 เมษายนที่จะถึงนี้เปนชวงเทศกาลสงกรานต ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ทําการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติเร่ือง “นักทองเที่ยวชาวตางชาติกับเทศกาลสงกรานตในประเทศไทย ป 
2556” โดยเก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 2 - 4  เมษายนที่ผานมา พบวา สิ่งท่ีโดดเดนของประเทศไทยและทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติอยาก
มาทองเที่ยวมากกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมากที่สุดคอื โบราณสถานและโบราณวตัถุ (รอยละ 26.9) รองลงมาคือ แหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ (รอยละ 24.4) และวัฒนธรรมประเพณแีละศิลปะพื้นบาน (รอยละ 14.5) 

 

เม่ือถามถึงความตั้งใจเขารวมเทศกาลสงกรานตท่ีกําลังจะมาถึงนี้ พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญรอยละ 69.9 
ตั้งใจวาจะเขารวม โดยสถานที่ท่ีตั้งใจวาจะไปรวมงานเทศกาลสงกรานตมากที่สุดคอื เชียงใหม (รอยละ 14.9) รองลงมาคือ ภูเก็ต 
(รอยละ 10.3) และถนนขาวสาร (รอยละ 8.4) ขณะที่รอยละ 30.1 คิดวาจะไมเขารวม ท้ังนี้เม่ือถามผูท่ีตั้งใจจะเขารวมเทศกาล
สงกรานตวามคีวามกังวลใจเรื่องใดมากที่สดุในการเขารวมเทศกาลสงกรานต รอยละ 32.5 ระบุวากังวลเรื่องความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน รองลงมารอยละ 29.3 ระบุวากังวลปญหาจราจรติดขัด และรอยละ 15.0 ระบุวากังวลเรื่องการเลนสงกรานต
ดวยความรุนแรง ขณะที่รอยละ 26.3 ระบุวาไมกังวลเลย 

 

ดานคะแนนความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวประเทศไทยในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 7.65 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการสํารวจครั้งกอน (30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55) 0.23 คะแนน โดยดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีมี
คะแนนความพึงพอใจสงูท่ีสุด 8.58 คะแนน ขณะที่คุณภาพอากาศมีคะแนนต่ําท่ีสดุ 5.62 คะแนน 
 

 เม่ือสอบถามนักทองเที่ยวชาวตางชาติถึงความตองการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกหรือไม ในโอกาสถัดไป รอยละ 
80.9 ระบุวาจะกลับมาอีก ขณะที่รอยละ 1.9 ระบุวาจะไมกลับมาอีก และรอยละ 17.2 ยงัไมแนใจ ท้ังนี้เม่ือถามตอวายินดีท่ีจะ
แนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวประเทศไทยหรือไม นักทองเที่ยวชาวตางชาติรอยละ 93.6 ระบุวาจะแนะนําหรือบอกตอ 
ขณะที่รอยละ 1.3 ระบุวาจะไมแนะนําหรือบอกตอ และ รอยละ 5.1 ไมแนใจ 
  

 ท้ังนี้นักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีมาทองเทีย่วในประเทศไทยรอยละ 96.0 มีความเชื่อม่ันตอการใหความปลอดภยัใน
ระดับคอนขางมากถึงมากท่ีสุด   มีเพียงรอยละ 4.0 เทานัน้ที่เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงนอยที่สุด 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปนี ้
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1.  สิ่งโดดเดนของประเทศไทยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติอยากมาทองเที่ยวมากกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน  5 อันดับ

แรก คือ  
  
โบราณสถานและโบราณวัตถ ุ รอยละ 26.9 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ รอยละ 24.4 
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบาน รอยละ 14.5 
อาหารไทย รอยละ 12.0 
อัธยาศัยไมตรขีองคนไทย  รอยละ 10.2 

 
2. ความตัง้ใจของนักทองเทีย่วชาวตางชาติตอการเขารวมเทศกาลสงกรานตท่ีกําลังจะมาถึง 
 

ตั้งใจวาจะเขารวม    รอยละ 69.9 
 โดยสถานที่ที่ ต้ังใจวาจะไปรวมงานเทศกาลสงกรานต (5 อันดับแรก) ไดแก   
  เชียงใหม รอยละ 14.9   
  ภูเก็ต รอยละ 10.3   
  ถนนขาวสาร รอยละ 8.4   
  เกาะสมุย รอยละ 6.7   
  พัทยา รอยละ 6.0   
ตั้งใจวาจะไมเขารวม    รอยละ 30.1 

   
3. เร่ืองท่ีนักทองเที่ยวชาวตางชาติรูสึกกังวลใจมากที่สุดหากเขารวมเทศกาลสงกรานต  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอและถามเฉพาะผูท่ีคิดวาจะเขารวมเทศกาลสงกรานต) 
 
เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 32.5 
เร่ืองการจราจรติดขัด รอยละ 29.3 
เร่ืองการเลนสงกรานตดวยความรุนแรง รอยละ 15.0 
เร่ืองการฉวยโอกาสลวนลามทางเพศ รอยละ 4.8 
มีการชุมนุมทางการเมือง รอยละ 3.1 
ไมกังวล รอยละ 26.3  
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4.  คะแนนความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวประเทศไทย  ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 7.65 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

10 คะแนน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากการสํารวจครั้งกอน 0.23 คะแนน โดยพึงพอใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีสูงท่ีสุด ขณะท่ี
พึงพอใจในคณุภาพอากาศมีคะแนนต่าํสดุ ดังนี ้

 
 สํารวจเมื่อ  

30 มี.ค. – 1 เม.ย. 55 
(คะแนนเต็ม 10) 

สํารวจเมื่อ  
2 – 4  เม.ย. 56 

(คะแนนเต็ม 10) 

เพิ่มขึ้น / 
ลดลง 

(คะแนน) 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 8.16 8.58 +0.42 
อาหารและเครือ่งดื่ม    8.29 8.55 +0.26 
ความสวยงามนาประทับใจของสถานที่ทองเที่ยว  8.01 8.33 +0.32 
ความคุมคาเงนิ 7.96 8.31 +0.35 
อัธยาศัยไมตรขีองคนไทย   8.27 8.25 -0.02 
แหลงชอปปง 7.93 8.23 +0.30 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว   7.63 7.71 +0.08 
บริการจากมัคคุเทศก  7.19 7.39 +0.20 
ระบบขนสงสาธารณะ   7.00 7.34 +0.34 
ขอมูลดานการเดินทางทองเที่ยว  7.02 7.23 +0.21 
ความสะอาด     6.18 6.31 +0.13 
คุณภาพอากาศ    5.36 5.62 +0.26 

เฉล่ียรวม 7.42 7.65 +0.23 
      

หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
 

5. ความตองการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกคร้ังของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  
 

จะกลับมาอีก รอยละ 80.9 
จะไมกลับมาอีก รอยละ 1.9 
ยังไมแนใจ รอยละ 17.2 

 
6. การยินดีท่ีจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวประเทศไทย 
 

จะแนะนําหรือบอกตอ รอยละ 93.6 
จะไมแนะนํา รอยละ 1.3 
ไมแนใจ รอยละ 5.1 
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7. ความเชื่อม่ันตอการใหความปลอดภัยกับนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมาทองเที่ยวในประเทศไทย 
 
 

เชื่อม่ันคอนขางมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนคอนขางมากรอยละ 58.5  และมากที่สุดรอยละ 37.5) 

รอยละ 96.0 

 

เชื่อมั่นคอนขางนอยถึงนอยทีสุ่ด 
(โดยแบงเปนคอนขางนอยรอยละ 3.8 และนอยที่สุดรอยละ 0.2) 

 

รอยละ 
 

4.0 

 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1) เพื่อสะทอนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการมาเที่ยวประเทศไทย 
2) เพื่อตองการทราบถึงความตั้งใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการเขารวมเทศกาลสงกรานต 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป บริเวณแหลงทองเที่ยวที่
ชาวตางชาตินยิมไป 4 แหงของกรุงเทพฯ  ไดแก  1) ถนนขาวสาร  2) ประตูน้ํา - พระพรหม - แยกราชดําริ  3) วดัพระแกว - 
วัดโพธิ์    4) สถานีรถไฟหัวลําโพง - ถนนเยาวราช ไดกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 629 คน เปนเพศชายรอยละ 52.8  และเพศหญิง
รอยละ 47.2 
 
 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   :  2 - 4 เมษายน 2556 
 

     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   10 เมษายน 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 332 52.8 
            หญิง 297 47.2 

รวม 629 100.0 
อายุ   
            15 - 30 ป 259 41.2 
            31 - 40 ป 160 25.4 
            41 - 50 ป 93 14.8 
            51 - 60 ป 62 9.9 
            60 ปขึ้นไป 55 8.7 

รวม 629 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 111 17.6 
 ปริญญาตรี  244 38.8 
 สูงกวาปริญญาตรี 274 43.6 

รวม 629 100.0 
ภูมิลําเนามาจากทวีป   
 ทวีปยุโรป 332 52.8 
 ทวีปอเมริกา 82 13.0 
 ทวีปโอเชียเนยี 161 25.6 
 ทวีปเอเชยี 46 7.3 
 ทวีปแอฟริกา 8 1.3 

รวม 629 100.0 
 

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 


