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ผลสํารวจเร่ือง  “ความเห็นของนักทองเที่ยวตางชาติตอการมาเที่ยวไทยภายใตกฎอัยการศึก” 
 

              
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 กรุงเทพโพลลโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดสํารวจความเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
จํานวน 1,044 คน ในหัวขอ “ความเห็นของชาวตางชาติตอการมาเที่ยวไทย ภายใต กฎอัยการศึก” พบวา 
 ชาวตางชาติรอยละ 72.9 ตั้งใจเดินทางมาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการทองเที่ยว 
รองลงมารอยละ 21.6 เพ่ือทํางาน ทําธุรกิจ ที่เหลือรอยละ 5.5 เพ่ือเยี่ยมญาติ เพ่ือน และคนรัก โดยนักทองเที่ยว
ตางชาติรอยละ 20.7 ระบุวาวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพ้ืนบานของไทย เปนสิ่งดึงดูดใหอยากมาเที่ยว
ประเทศไทยมากที่สุด รองลงมารอยละ 17.6 คือทะเล ชายหาด และรอยละ 16.1 คือ แหลงชอปปง เชน จตุจักร 
 เม่ือถามวาการประกาศกฎอัยการศึกของประเทศไทยมีผลตอการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยหรือไม 
นักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 70.1 ระบุวาไมสงผลกระทบ ขณะที่รอยละ 29.9 ระบุวาสงผลกระทบ 
 ทั้งน้ีนักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 86.1 ยังเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่ปลอดภัยสําหรับ
นักทองเที่ยว มีเพียงรอยละ 2.4 เทาน้ันที่เห็นวาไมปลอดภัย สวนที่เหลือรอยละ 11.5 ไมแนใจ 
 สําหรับเร่ืองที่นักทองเที่ยวตางชาติเห็นวาประเทศไทยควรปรับปรุงแกไขมากที่สุดคือ รถแท็กซี่   
ตุกตุก คิดเกินราคา/ไมเปดมิเตอร และพาออม (รอยละ 22.3) รองลงมา คือปญหาการจราจรติดขัด (รอยละ
15.7) และการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย (รอยละ12.7)   
 นอกจากนี้เม่ือใหนักทองเที่ยวประเมินความพึงพอใจการมาเที่ยวประเทศไทยครั้งน้ีในดานตางๆ พบวา มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 7.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากเดิม(เม.ย.56) 0.05 คะแนน 
โดยมีความพึงพอใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมากที่สุด 8.40 คะแนน แตพึงพอใจในคุณภาพอากาศนอยที่สุด 
6.75 คะแนน   
 ทั้งน้ีนักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 91.8 ระบุวาจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก และรอยละ 93.1 จะ
แนะนําบอกตอใหคนอ่ืนมาเที่ยวประเทศไทย 

     มีรายละเอียดดังน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม 

เร่ือง   ผลสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวตางชาติ (รวม 5 หนา)

นักทองเที่ยวตางชาติ 70.1% ระบุ การประกาศกฎอัยการศึกไมกระทบตอการตัดสินใจมาเที่ยวไทย
86.1%เห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่ปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว 
แตควรแกไขเร่ือง แท็กซี่ ตุกตุก เรียกเกินราคา ไมเปดมิเตอร มากที่สุด 
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1.  วัตถุประสงคหลักที่เดินทางมาประเทศไทย 

เพื่อทองเที่ยว รอยละ 72.9
เพ่ือทํางาน ทําธุรกิจ รอยละ 21.6
เพ่ือเยี่ยมญาติ เพ่ือน คนรัก รอยละ 5.5

 

2. ส่ิงที่นาสนใจของประเทศไทยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติอยากมาทองเที่ยว 5 อันดับแรก  

วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพ้ืนบาน        รอยละ 20.7
ทะเล ชายหาด      รอยละ 17.6
แหลงชอปปง เชน จตุจักร       รอยละ 16.1
อาหารไทย       รอยละ 15.5
โบราณสถานและโบราณวัตถุ       รอยละ 10.4

 

3. การประกาศกฎอัยการศึกในประเทศไทยมีผลกระทบตอการตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยหรือไม 
ไมสงผลกระทบ  รอยละ 70.1  
สงผลกระทบ   รอยละ 29.9  
    โดยระบุวา  -ทําใหมีความกังวลกับการมาทองเท่ียวครั้งน้ี รอยละ 11.6
  -ทําใหตองไตรตรองกอนจะเขามาเที่ยวประเทศไทย รอยละ 11.3
  - ทําใหตองปรับแผน เวลา และสถานที่ ในการทองเท่ียวใหม รอยละ 7.0

   

4. เม่ือถามวาประเทศไทยเปนประเทศที่ปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยวหรือไม พบวา 

ปลอดภัย รอยละ 86.1
ไมปลอดภัย รอยละ 2.4
ไมแนใจ รอยละ 11.5

 

5. เร่ืองที่ตองการใหประเทศไทยปรับปรุงมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
รถแท็กซี่ ตุกตุก คิดเกินราคา/ไมเปดมิเตอร  พาออม รอยละ 22.3
ปญหาการจราจรติดขัด รอยละ 15.7
การส่ือสารภาษาอังกฤษของคนไทย รอยละ 12.7
ควรมี ปายบอกทาง ชื่อถนน และขอมูลแหลงทองเท่ียว เปนภาษาอังกฤษ รอยละ 8.7
ความปลอดภัยของนักทองเท่ียว เชน มีทางเทาเพ่ิมขึ้น มีตํารวจสอดสองดูแล รอยละ 8.1
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6. คะแนนความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวประเทศไทย  ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 7.70 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากการสํารวจครั้งกอน 0.05 คะแนน โดยพึงพอใจใน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสูงที่สุด ขณะที่พึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ําสุด ดังน้ี 

 สํารวจเมื่อ 
เม.ย. 55 

สํารวจเมื่อ 
เม.ย. 56 

สํารวจเมื่อ 
พ.ย.57 

เพิ่มข้ึน /
ลดลง 

(คะแนน) 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 8.16 8.58 8.40 -0.18 
แหลงชอปปง 7.93 8.23 8.36 +0.13
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย   8.27 8.25 8.21 -0.04
ความสวยงามนาประทับใจของสถานที่ทองเท่ียว 8.01 8.33 8.12 -0.21
อาหารและเครื่องด่ืม    8.29 8.55 8.11 -0.44
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว  7.63 7.71 7.84 +0.13
ความคุมคาเงิน 7.96 8.31 7.82 -0.49
ขอมูลดานการเดินทางทองเท่ียว  7.02 7.23 7.38 +0.15
ระบบขนสงสาธารณะ   7.00 7.34 7.36 +0.02
บริการจากมัคคุเทศก  7.19 7.39 7.32 -0.07
ความสะอาด     6.18 6.31 6.78 +0.47
คุณภาพอากาศ    5.36 5.62 6.75 +1.13

เฉลีย่รวม 7.42 7.65 7.70 +0.05
หมายเหตุ  การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 

 

7. ความตองการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  
จะกลับมาอีก รอยละ 91.8
จะไมกลับมาอีก รอยละ 1.0
ยังไมแนใจ รอยละ 7.2

 

8. การยินดีที่จะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวประเทศไทย 

จะแนะนําหรือบอกตอ รอยละ 93.1
จะไมแนะนํา/จะไมบอกตอ รอยละ 1.8
ไมแนใจ รอยละ 4.1
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย เก่ียวกับผลกระทบตอการ
ตัดสินใจมาเที่ยวจากการที่ประเทศไทยประกาศกฎอัยการศึก  ความพึงพอใจในดานตางๆจากการมาเที่ยวประเทศ
ไทย ตลอดจนเรื่องที่ประเทศไทยควรปรับปรุงและแกปญหา  ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความคิดเห็นของ
ชาวตางชาติใหสังคมและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ และใชประโยชนตอไป 
 
ประชากรที่สนใจศึกษา 
      การสํารวจคร้ังน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป บริเวณอาคารผูโดยสาร
ขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ Simple Random Sampling แลวใชวิธีการถวง
นํ้าหนักดวยขอมูลสถิตินักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางผานสนามบินสุวรรณภูมิป 2556 ของกรมการทองเท่ียว
สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

      การประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  
 ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face to face) โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี
โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open 
Ended) จากน้ันจึงไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7 – 9 พฤศจิกายน 2557 
      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :   18 พฤศจิกายน 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 611 58.5 
            หญิง 433 41.5 

รวม 1,044 100.0 

อายุ  
            15 ป - 30 ป 452 43.3 
            31 ป – 40 ป 283 27.1 
            41 ป – 50 ป 149 14.3 
            51 ป - 60 ป 91 8.7 
            61 ป ขึ้นไป 69 6.6 

รวม 1,044 100.0 
การศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 205 19.6 
            ปริญญาตรี 409 39.2 
            สูงกวาปริญญาตรี 430 41.2 

รวม 1,044 100.0 

ทวีป  
 เอเชีย 328 31.4 
 ยุโรป 553 53.0 
 อเมริกา 75 7.2 
 โอเชเนีย 70 6.7 
 แอฟริกา  18 1.7 

รวม 1,044 100.0 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (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 
 
 


