
 
            
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติตอการมาทองเท่ียวประเทศไทย 

 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนแหลงสรางรายไดเขาประเทศที่สําคัญเปนอันดับตนๆ ของไทย แตจาก

สภาวะเศรษฐกิจที่สงผลกระทบไปทั่วโลก ประกอบกับสถานการณความวุนวายทางการเมืองภายในประเทศไทย 
อาจมีผลตอการวางแผนและตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ดังน้ัน การได
รับทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานตางๆ จะชวยสะทอนภาพการทองเที่ยว
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดเห็นชัดเจนขึน้ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นเรื่อง “ความพงึพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาตติอการมาทองเที่ยวประเทศไทย” โดยเก็บ
ขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวตางชาตบิริเวณหองพักผูโดยสารขาออก อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทาอากาศ
ยานสุวรรณภมิู จํานวน 902 คน  เปนเพศชายรอยละ 67.6 และเพศหญิงรอยละ 32.4   เม่ือวันที่ 26-27 มีนาคม  
ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
       

1. จุดดึงดูดที่สาํคัญที่สุดของประเทศไทย คือ (เปนคําถามปลายเปดใหนักทองเที่ยวระบุเอง) 
 

ชายหาด ทะเล และกิจกรรมทางทะเล   รอยละ 20.0 
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย     รอยละ 13.6 
ความสวยงามของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ   รอยละ 12.7 
แหลงช็อปปง      รอยละ 7.3 
รสชาติและความหลากหลายของอาหาร   รอยละ 7.3 
แหลงคาขาย/ติดตอธุรกิจ     รอยละ 6.3 
ความหลากหลายของวัฒนธรรมประเพณี   รอยละ 5.8 
การคงความเปนธรรมชาต ิ     รอยละ 2.9 
อ่ืนๆ เชน นวด/สปา งานฝมือและหัตถกรรม ชางไทย ฯลฯ รอยละ 24.1 
 

2. สถานการณการเมืองที่เกิดข้ึนมีผลตอการตัดสินใจมาทองเทีย่วประเทศไทย หรือไม พบวา  
รอยละ 68.5 ระบุวา ไมมีผล (โดยไมมีผลเลย รอยละ 28.0  และไมคอยมีผล รอยละ 40.5) 
ขณะที่รอยละ 31.5 ระบุวา มีผล (โดยมีผลอยางมากรอยละ 6.9 และมีผลคอนขางมาก รอยละ 24.6) 
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3. คะแนนความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 7.76 (จากคะแนน

เต็ม 10) โดยความพึงพอใจในอัธยาศัยไมตรีของคนไทยมีคะแนนสูงที่สุด ขณะที่ความ 
พึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่าํที่สุด ดังน้ี 

 
อัธยาศัยไมตรีของคนไทย  คะแนน 8.78 
ความคุมคาเงนิ    คะแนน 8.44 
สถานที่ทองเที่ยว   คะแนน 8.42 
อาหารและเครื่องด่ืม   คะแนน 8.42 
ความปลอดภยัของนักทองเที่ยว   คะแนน 8.00 
บริการจากมัคคุเทศก   คะแนน 7.63 
ระบบการขนสงสาธารณะ  คะแนน 7.60 
ขอมูลดานการทองเที่ยว   คะแนน 7.60 
ความสะอาด    คะแนน 6.82 
คุณภาพอากาศ    คะแนน 5.92 

 
4. ความรูสึกตอการมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหวางกอนเดินทางมากับเมื่อ

ไดมาเที่ยวแลว พบวา 
ดีกวาที่คาดหวังไว   รอยละ 55.2 
พอๆ กับที่คาดหวังไว   รอยละ 42.8 
แยกวาที่คาดหวังไว   รอยละ 2.0 

 
5. สิ่งที่นักทองเที่ยวชอบ/ประทับใจมากทีสุ่ด 10 อันดับแรก คือ  

(เปนคําถามปลายเปดใหนักทองเที่ยวระบเุอง) 
 

คนไทย     รอยละ 26.8 
อาหาร     รอยละ 15.7 
ทะเล ชายหาด    รอยละ 15.4 
แหลงช็อปปง    รอยละ 8.6 
วัด     รอยละ 4.8 
สถานที่เที่ยวตางๆ   รอยละ 3.7 
อากาศ     รอยละ 3.6 
ธรรมชาต ิ    รอยละ 2.9 
แหลงทองเที่ยวกลางคืน   รอยละ 2.8 
ความสนุกสนานรื่นเริง   รอยละ 2.6 
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6. สิ่งที่นักทองเที่ยวไมชอบ/ไมประทับใจมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ  

(เปนคําถามปลายเปดใหนักทองเที่ยวระบเุอง) 
 

การจราจร    รอยละ 25.1 
คุณภาพอากาศ   รอยละ 13.9 
อากาศรอน   รอยละ 6.3 
ขยะ ปริมาณถังขยะ   รอยละ 6.2 
อาหารรสจัดเกินไป  รอยละ 4.4 
คนเยอะ เสียงดัง  รอยละ 3.0 
สินคาแพง ถูกโกงราคา  รอยละ 2.7 
ภาษาและการสื่อสาร  รอยละ 1.9 
การขายของริมทางเทา  รอยละ 1.0 
การขโมยของ   รอยละ 1.0 

 
7. เม่ือสอบถามนักทองเที่ยวถึงความตองการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง พบวา 

จะกลับมาอกี   รอยละ 94.1 
จะไมกลับมาอีก   รอยละ 1.0 
ไมแนใจ    รอยละ 4.9 

 
8. การยินดีที่จะแนะนําและบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวประเทศไทย พบวา 

แนะนํา    รอยละ 93.9 
ไมแนะนํา   รอยละ 1.8 
ไมแนใจ    รอยละ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในประเด็นตอไปน้ี 
1. ขอมูลพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวประเทศไทย 
2. ทัศนคติของนักทองเที่ยวตอการมาเที่ยวประเทศไทย 
3. ระดับความพึงพอใจตอการมาเที่ยวประเทศไทยในดานตางๆ 
4. สถานการณทางการเมืองตอการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจครัง้น้ีใชวธิีการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาตทิี่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ณ บริเวณหองพัก 
ผูโดยสารขาออก อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 902 คน    
เปนเพศชายรอยละ 67.6  และเพศหญิงรอยละ 32.4 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนกัวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  26 - 27 มีนาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  7 เมษายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 609 67.6 
            หญิง 293 32.4 

รวม 902 100.0 
อายุ   
            15 – 24 ป 100 11.1 
            25 – 34 ป 310 34.4 
            35 – 44 ป 213 23.6 
            45 – 54 ป 166 18.4 
            55 – 64 ป 82  9.1  
            64 ปขึ้นไป 31 3.4 

รวม 902 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 214 23.7 
           ปริญญาตรี หรือสูงกวา 688 76.3 

รวม 902 100.0 
 
 

 จํานวน รอยละ 
ชองทางการรับขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย  
(ตอบไดมากกวา 1 ชองทาง) 

  

ญาติและเพื่อน 437 37.7 
อินเทอรเน็ต  194 16.7 
บริษัทตวัแทนทองเที่ยว  171 14.8 
ติดตอธุรกิจ    137 11.8 
นิตยสาร 84 7.2 
โทรทัศน    76 6.6 
หนังสือพิมพ 45 3.9 
แผนพับ/ใบปลิว   15 1.3 

รวม 1,159 100.0 
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 จํานวน รอยละ 
จังหวัดที่นักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยว 
(ตอบไดมากกวา 1 จังหวัด) 

  

กรุงเทพมหานคร 789 45.4 
ชลบุรี 279 16.0 
ภูเก็ต 184 10.6 
เชียงใหม 157 9.0 
สุราษฎรธาน ี   79 4.5 
กระบี ่ 54 3.1 
ประจวบคีรีขนัธ 38 2.2 
พระนครศรีอยุธยา   36 2.1 
ตราด 17 1.0 
อ่ืนๆ 106 6.1 

รวม 1,739 100.0 
 


