
 
พฤติกรรม และระดับความพึงพอใจ 

ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร  
(ครั้งที่ 2) 

วัตถุประสงคของการสํารวจ 
               การสํารวจครั้งนี้ เพื่อตองการทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยว และ ระดับความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ ที่มีตอกรุงเทพมหานคร   ในประเด็นหลัก ๆ  ดังนี ้

• วัตถุประสงคของการเดินทาง        •  ชองทางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร   
• ระดับความพึงพอใจ ทั้งกับสถานที่พัก  ความปลอดภัย  ความสะอาด  อาหาร/เครื่องดืม่ 
•  ความคาดหวงักอนการเดนิทาง     •   การเดินทางกลับมาอีกครั้ง ในอนาคต 
• และ การบอกตอใหผูอ่ืนไดทราบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย 

          
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
             การสุมตัวอยาง 

การสํารวจครั้งนี้  ใชวิธีสุมตวัอยางนกัทองเที่ยวชาวตางชาติที่กําลังเดินจะทางออกนอกประเทศ    
             ณ บริเวณขาออก ของอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ   ทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)  ไดตัวอยาง 
             ทั้งสิ้นจํานวน  414   คน 
             ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error)     

ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%  
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บขอมลูใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได    

ในเรื่อง “ พฤติกรรมและระดับความพงึพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีมีตอกรุงเทพมหานคร (คร้ังท่ี 2) ” 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   •   29  พฤษภาคม  2547 
วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ   •   สิงหาคม  2547 
โดย   ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
         โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776       http://research.bu.ac.th 
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ผลการสํารวจ 
 
 เพื่อจะใหทราบถึงความพฤติกรรม และ ระดับความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวชาวตางชาติ  ที่
เดินทางมาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครในดานตาง ๆ    ทางทีมนักวจิยัจึงทําการสอบถามความเหน็ของ
นักทองเที่ยว ที่กําลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศของตน หรือ เดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ  ในทุก ๆ 3 เดือน
ซ่ึงครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 2  ของการสํารวจ      

จากผลการสํารวจความคดิเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  บริเวณอาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ  ทาอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง)  โดยรอยละ 49.4 มาจากทวีปเอเชีย    รอยละ 30.0 มาจากทวีป
ยุโรป   รอยละ 7.0 จากทวีปอเมริกา   รอยละ 5.0 จากทวปีโอซีเนีย  และอื่น ๆ รอยละ 8.6 

ในดานขอมูลทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวที่ทําการสํารวจครั้งนี้   พบวานักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนเพศชาย  คือ รอยละ 63.3     เปนเพศหญิง รอยละ 36.7   โดยอายุของนักทองเที่ยวสวนใหญ  
อยูระหวาง 25-34 ป   กลุมนกัทองเที่ยวสูงอายุซ่ึง มีอาย ุ55 ปขึ้นไป มีเพียงรอยละ 9.7   โดยทั้งนี้ระดับ
การศึกษาของนักทองเที่ยวตางชาติ คือ ปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 84.8) 

นักทองเที่ยวสวนใหญ (รอยละ 37.2) เดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้เปนครั้งแรก   รอยละ 36.0  มา 
ประเทศไทยแลวมากกวา 3 คร้ัง   โดยรอยละ 27.1 ทราบขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยโดยการบอกตอจากเพื่อน/
ญาติ   รองลงมา รอยละ 17.2  ทราบจากบริษัททองเที่ยว     นิตยสาร รอยละ 10.8    และโทรทัศน รอยละ 10.7 

วัตถุประสงคของการเดินทางมาประเทศไทยนั้น สวนใหญเดินทางมาเพื่อพักผอน/ทองเที่ยว รอยละ 60.9   
รองลงมา คือ ติดตอธุรกิจ รอยละ 21.7  โดยกลุมตวัอยางรอยละ 74.1 จะพกัโรงแรมในระหวางที่อยูในกรุงเทพฯ 
  จังหวดั หรือ สถานที่ที่นักทองเที่ยวเหลานี ้นิยมไปเทีย่วมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (รอยละ 82.7)
ตามดวยพัทยา (รอยละ 13.5)  และ ภูเก็ต (รอยละ 3.8)       
 เมื่อสอบถามความคาดหวังในการเดินทางมากรุงเทพฯ  นักทองเที่ยวรอยละ 38.9 ใหความเหน็วา 
เปนไปตามที่คาดหวังไวกอนที่จะเดนิทางมากรุงเทพฯ  อีกรอยละ 30.0  ระบุวา ดกีวาที่คาดหวังไวมาก  และ
อีกรอยละ 26.6  ระบุวา ดกีวาที่คาดหวังไว   

โดยรวมแลวนกัทองเที่ยวชาวตางชาติ รอยละ 69.3 มีความพึงพอใจตอการมากรุงเทพมหานคร    
รอยละ 28.5 มีความพึงพอใจมาก   แตยังคงมีนักทองเทีย่วที่ไมพึงพอใจอยู  รอยละ 2.2  
 เมื่อทองเที่ยวอยูในกรุงเทพฯ ส่ิงที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติ นึกถึงและประทับใจมากที่สุด 3 อับดับ
แรก  คือ  อาหารและเครื่องดืม่ (รอยละ 15.2)   ประทับใจคนไทย (รอยละ 11.8) และประทับใจในความมี
มิตรไมตรี (รอยละ 11.1)      
              โดย 3 อันดับแรกของสิ่งที่ไมประใจมากที่สุด คือ การจราจรตดิขัด (รอยละ 18.1)    มลภาวะ (รอยละ 
5.8)  และปญหาความสกปรก  (รอยละ 5.6) 
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 เมื่อการมาทองเที่ยวกรุงเทพมหานครนี ้ มีทั้งสิ่งที่ประทับใจ และไมประทับ  แตนกัทองเที่ยวรอยละ 
88.6  ก็บอกวา จะมาเทีย่วกรุงเทพอีกในอนาคต    และรอยละ 89.6  จะแนะนําผูอ่ืนใหมาเที่ยวกรุงเทพอีกดวย    
มีเพียงรอยละ 1.2  เทานั้นทีบ่อก จะไมมากรุงเทพอีก   และเพียงรอยละ 2.9 ที่จะไมแนะนําใหผูอ่ืนมาเที่ยว
กรุงเทพ 

    
ดัชนีแสดงคาระดับความพงึพอใจ (Tourism Index)  
 จากการสอบถามกลุมตัวอยาง พบวา นกัทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร  
คิดเปนคาคะแนนจาก 100 คะแนน มีดังนี ้

•  นักทองเทีย่วพอใจมากทีสุ่ด คือ ความมีมิตรไมตรี 86.00 คะแนน      
     รองลงมา คือ การใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว 83.35 คะแนน     
                           ความคุมคาเงินตอบริการตาง ๆ ที่ไดรับ  82.43 คะแนน  และ   

ความหลากหลายและคุณภาพของแหลงชอปปง  82.10 คะแนน 
 •  นักทองเทีย่วใหคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุด ในดานความสะอาดของถนนหนทาง  73.45 คะแนน 
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ตารางแสดงผลการสํารวจ 
 
ตารางที่ 1  กลุมตัวอยางแยกตามภูมิภาค 

 จํานวน รอยละ 
ทวีปเอเชยี 204 49.4 
ทวีปยุโรป 124 30.0 
ทวีปอเมริกา 29 7.0 
ทวีปโอซีเนีย 21 5.0 
อ่ืนๆ  36 8.6 

 
ตารางที่ 2 :  

 จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 262 63.3 
หญิง 152 36.7 

อายุ   
15-24 ป 57 13.8 
25-34 ป 163 39.4 
35-44 ป 95 22.9 
45-54 ป 59 14.3 
55-64 ป 31 7.5 
มากกวา 64 ป 9 2.2 

การศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตรี 63 15.2 
ปริญญาตรี หรือ สูงกวา 351 84.8 

 
ตารางที่ 3 : ทานเคยมาประเทศไทยกี่คร้ัง 

 จํานวน รอยละ 
คร้ังแรก 154 37.2 
1 – 3 คร้ัง 111 26.8 
มากกวา 3 คร้ัง 149 36.0 
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ตารางที่ 4 : ทานทราบขอมูลเก่ียวกับประเทศไทยจากแหลงใด 
 จํานวน รอยละ 
เพื่อนหรือญาติ  170 27.1 
บริษัททองเที่ยว 108 17.2 
นิตยสาร 68 10.8 
โทรทัศน 67 10.7 
อินเทอรเน็ต 61 9.7 
หนังสือพิมพ 46 7.3 
แผนพับโฆษณา 31 4.9 
อ่ืน ๆ 77 12.3 

  
ตารางที่ 5 : วัตถุประสงคหลักของการมาเมืองไทย 

 จํานวน รอยละ 
พักผอน / ทองเที่ยว 273 60.9 
ธุรกิจ   97 21.7 
ประชุม / สัมมนา   22 4.9 
เยี่ยมญาติ / เพือ่น     22 4.9 
ราชการ 9 2.0 
ทัศนศึกษา / ดงูาน               8 1.8 
อ่ืน ๆ 17 3.8 

 
ตารางที่ 6 : เมืองหลัก ๆ ในประเทศไทยที่ทานไป 

 จํานวน รอยละ 
อับดับท่ี 1 : กรุงเทพฯ 350 82.7 
อันดับที่ 2 : พัทยา 57 13.5 
อันดับที่ 3 : ภูเก็ต 16 3.8 
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ตารางที่ 7 : ทานพักท่ีไหนระหวางที่อยูในกรุงเทพฯ 

 จํานวน รอยละ 
โรงแรม / โมเต็ล 343 74.1 
บังกะโล / รีสอรท 40 8.6 
ญาติ / เพื่อน  24 5.2 
เกสทเฮาส 23 5.0 
อพารทเมนท / คอนโด 12 2.6 
อ่ืน ๆ 21 4.5 

 
ตารางที่ 8 : หากเปรียบเทียบกับความคาดหวังของทาน   กรุงเทพฯ เม่ือทานไดมาเห็นเปนเชนไร 

 จํานวน รอยละ 
ดีกวาที่คาดหวงัมาก 124 30.0 
ดีกวาที่คาดหวงั 110 26.6 
ตามที่คาดหวัง 161 38.9 
แยกวาที่คาดหวัง 18 4.3 
แยกวาที่คาดหวังมาก 1 0.2 

 
ตารางที่ 9 : โดยรวมแลว ทานมีความพงึพอใจตอการมากรุงเทพอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
พึงพอใจมาก 118 28.5 
พึงพอใจ 287 69.3 
ไมพึงพอใจ 9 2.2 
ไมพึงพอใจเลย -- -- 
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ตารางที่ 10 : จากประสบการณท่ีมาเยี่ยมกรุงเทพฯ ทานมีระดับความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ เหลานี้แคไหน 
 ดัชน ี
ความมีมิตรไมตรี 86.00 
วัด พระราชวัง พิพิธภัณฑ และสถานที่ทองเที่ยวทีน่าสนใจ 83.35 
ความคุมคาเงนิตอบริการตาง ๆ ที่ไดรับ 82.43 
สถานที่รับประทานอาหาร 82.10 
สถานที่พักอาศัย 82.07 
ความหลากหลายและคุณภาพของแหลงชอปปง 81.65 
แหลงบันเทิงและการทองเทีย่วยามราตรี 79.53 
ความปลอดภยัของนักทองเที่ยว 79.13 
การเดินทางโดยแทก็ซี่ รถโดยสารประจําทาง และรถไฟฟา 78.05 
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวและกจิกรรมตาง ๆ 77.73 
ความสะอาดและปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม 77.68 
กิจกรรมหรืองานเกีย่วกับการทองเที่ยว 77.03 
มัคคุเทศก 76.60 
ปายบอกทางหรือบอกสถานที่ 74.50 
ความสะอาดของถนนหนทาง 73.45 

 
ตารางที่ 11 : ใหทานเขียนคําหนึ่งคํา ท่ีแสดงถึงสิง่ท่ีทาน ประทับใจมากที่สุด ระหวางอยูในกรุงเทพ 

 จํานวน รอยละ 
อาหารไทย 63 15.2 
คนไทย 49 11.8 
ความมีมิตรไมตรี 46 11.1 
ทะเล เกาะ ชายหาด 21 5.1 
ชอปปง 32 7.7 
การเปนเจาบาน 20 4.8 
วัด 18 4.3 
อ่ืน ๆ 165 60.0 
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ตารางที่ 12 : ใหทานเขียนคําหนึ่งคํา ท่ีแสดงถึงสิง่ท่ีทาน ไมประทับใจมากที่สุด ระหวางอยูในกรุงเทพ 
 จํานวน รอยละ 
จราจรติดขัด 75 18.1 
มลภาวะ 24 5.8 
ขยะ ความสกปรก 23 5.6 
อากาศรอน 16 3.9 
คนขับแท็กซี่  คนขับตุกตุก 12 2.9 
อ่ืน ๆ  264 63.7 

 
ตารางที่ 13 : ในอนาคต ทานจะมากรุงเทพฯ อีก หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
มา 367 88.6 
ไมมา 5 1.2 
ไมแนใจ 42 10.1 

 
ตารางที่ 14 : ทานจะแนะนําผูอ่ืนใหมาเที่ยวกรุงเทพ หรือไม 

 จํานวน รอยละ 
แนะนํา 371 89.6 
ไมแนะนํา 12 2.9 
ไมแนใจ 31 7.5 

 


