
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ ในชวงเทศกาลสงกรานต 

 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวตางชาตติอการมาทองเที่ยว
กรุงเทพฯ พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาตริอยละ 53.4 สนใจเขารวมงานเทศกาลสงกรานตท่ีกําลังจะมาถึง ขณะที่รอยละ 24.5 ไม
สนใจ และรอยละ 22.1 ไมทราบขอมูลเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต โดยสถานที่ท่ีตั้งใจจะไปรวมงานเทศกาลสงกรานต 
อันดับแรกไดแก ถนนขาวสาร (รอยละ 17.7) รองลงมาคอื จังหวัดเชียงใหม (รอยละ 12.9)  และถนนสลีม  (รอยละ 7.8) สวนสิ่งท่ี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติกังวลมากที่สุดหากเขารวมเทศกาลสงกรานต อันดับแรกไดแก อุบัติเหตุ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน (รอยละ 35.7)  รองลงมาคือ การจราจรติดขัด (รอยละ 15.5)  และการเลนสงกรานตดวยความรุนแรง (รอยละ 12.2) 
 

สําหรับสิ่งท่ีนกัทองเที่ยวชาวตางชาตินึกถงึเปนอันดับแรก  เม่ือคิดถึงกรุงเทพฯ ไดแก พระบรมหาราชวัง (รอยละ 25.2) 
รองลงมาคือ ถนนขาวสาร (รอยละ 9.0)  วัดพระเชตุพนวมิลมังคลาราม (วัดโพธิ์) (รอยละ 8.6)  ยิ้มสยาม อัธยาศยัไมตรี ความเปน
มิตรของคนไทย (รอยละ 7.3)  และแมน้ําเจาพระยา (รอยละ 5.0)  ขณะที่สิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยว
กรุงเทพฯ มากที่สุดอันดับแรกไดแก อาหารไทย (รอยละ 52.9)  รองลงมาคือ โบราณสถาน / โบราณวตัถุ (รอยละ 48.8)  และวัฒนธรรม
ประเพณี ศิลปะพื้นบาน (รอยละ 41.1)  
 

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ พบวามีคะแนนเฉลีย่อยูท่ี 7.52 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ซ่ึงลดลงจากการสํารวจครั้งกอนเมื่อตอนปลายป 2553 อยู 0.10 คะแนน โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมี
คะแนนสูงท่ีสดุ (8.31 คะแนน)  รองลงมาคือศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี (8.26 คะแนน)  ขณะที่ความพึงพอใจในคุณภาพ
อากาศมีคะแนนต่ําท่ีสุด (5.33 คะแนน)  ตามมาดวยความสะอาด (6.28 คะแนน)  ท้ังนีเ้ม่ือสอบถามถึงสิ่งท่ีนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติอยากใหกรุงเทพมหานครปรบัปรงุแกไขมากท่ีสุดอันดับแรกไดแก คณุภาพอากาศ (รอยละ 33.4)  รองลงมาคือ การจราจร
ติดขัด (รอยละ 29.6)  และความสะอาด (รอยละ 20.6) 
 

สวนความตองการจะกลับมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ อีกคร้ังพบวา นักทองเที่ยวรอยละ 69.4 ระบุวาตองการจะกลับมาเที่ยว
กรุงเทพฯ อีก และรอยละ 76.8 ยินดีแนะนาํและบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวกรุงเทพฯ ขณะที่นักทองเที่ยวท่ีไดเดินทางมาทองเที่ยว
กรุงเทพฯรอยละ 48.6 รูสึกวาดีกวาท่ีคาดหวังไวเม่ือเปรียบเทียบกับกอนเดินทางมา  
 

เม่ือสอบถามถึงสถานการณทางการเมืองของไทยพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญ (รอยละ 63.3)  ระบุสถานการณ
ความขัดแยงและการชุมนุมทางการเมืองสงผลกระทบนอยตอการตัดสนิใจมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ  
 

โปรดพิจารณารายละเอียดตอไปนี ้
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1. ความสนใจเขารวมเทศกาลสงกรานตท่ีกําลังจะมาถึง 
 

สนใจ    รอยละ 53.4 
 โดยสถานที่ที่ ต้ังใจวาจะไปรวมงานเทศกาลสงกรานต ไดแก     
  ถนนขาวสาร รอยละ 17.7   
  จ. เชียงใหม รอยละ 12.9   
  ถนนสีลม รอยละ 7.8   
  พัทยา  รอยละ 7.4   
  อื่นๆ ไดแก ภูเก็ต กระบี่ และยังไมตัดสินใจ รอยละ 7.6   
ไมสนใจ    รอยละ 24.5 
ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต   รอยละ 22.1 

   
2. สิ่งท่ีนักทองเที่ยวชาวตางชาติกังวลมากที่สุดหากเขารวมเทศกาลสงกรานต  

(ถามเฉพาะผูที่สนใจเขารวมเทศกาลสงกรานต) 
 

อุบัติเหตุ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 35.7 
การจราจรติดขัด รอยละ 15.5 
การเลนสงกรานตดวยความรนุแรง รอยละ 12.2 
การฉวยโอกาสลวนลามทางเพศ รอยละ 8.4 
มีการชุมนุมทางการเมือง รอยละ 8.0 
ไมกังวล รอยละ 20.2 

 
3. สิ่งท่ีนักทองเที่ยวชาวตางชาตนิึกถึงเปนอันดับแรก เม่ือคิดถึงกรุงเทพฯ คือ 

(เปนคําถามปลายเปดใหนักทองเที่ยวระบุเอง) 
  
พระบรมหาราชวัง รอยละ 25.2 
ถนนขาวสาร รอยละ 9.0 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ)์ รอยละ  8.6 
ยิ้มสยาม อัธยาศัยไมตรี ความเปนมิตรของคนไทย รอยละ 7.3 
แมน้ําเจาพระยา รอยละ 5.0  
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4. สิ่งท่ีดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดนิทางมาทองเท่ียวกรุงเทพฯ 5 อันดับแรก คือ  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  
อาหารไทย รอยละ 52.9 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ รอยละ 48.8 
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบาน รอยละ 41.1 
แหลงชอปปง รอยละ 36.3 
อัธยาศัยไมตรขีองคนไทย  รอยละ 29.5 

 
5. คะแนนความพึงพอใจตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 7.52 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10  
คะแนน ซ่ึงลดลงจากการสํารวจครั้งกอน 0.10 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 1.0 โดยความพึงพอใจในอาหารและเครื่องดื่มมี
คะแนนสูงสดุ และความพึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่าํสุด ดงันี้ 

 
 สํารวจเมื่อ 

16 – 19 ธ.ค. 53 
(คะแนนเต็ม 10) 

สํารวจเมื่อ 
2 – 3 เม.ย. 54 

(คะแนนเต็ม 10) 

เพิ่มขึ้น / 
ลดลง 

อาหารและเครือ่งดื่ม    8.63 8.31 -0.32 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี 8.30 8.26 -0.04 
อัธยาศัยไมตรขีองคนไทย   8.51 8.19 -0.32 
แหลงชอปปง 8.26 8.15 -0.11 
ความคุมคาเงนิ 8.24 7.99 -0.25 
ความสวยงามนาประทับใจของสถานที่ทองเที่ยว  8.07 7.85 -0.22 
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว   7.66 7.78 +0.12 
ขอมูลดานการเดินทางทองเที่ยว  7.57 7.38 -0.19 
ระบบขนสงสาธารณะ   7.58 7.36 -0.22 
บริการจากมัคคุเทศก  7.20 7.32 +0.12 
ความสะอาด     6.14 6.28 +0.14 
คุณภาพอากาศ    5.29 5.33 +0.04 

เฉล่ียรวม 7.62 7.52 -0.10 
 

     หมายเหตุ   
     การสุมตัวอยางในการสํารวจแตละครั้งใชหลักเกณฑเดียวกัน ดวยขอคําถามแบบเดียวกัน แตไมใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน 
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6. สิ่งท่ีอยากใหกรุงเทพมหานครปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ 
 

คุณภาพอากาศ รอยละ 33.4 
การจราจรติดขัด รอยละ 29.6 
ความสะอาด รอยละ 20.6 
สินคาแพง ถูกโกงราคา รอยละ 13.9 
อ่ืนๆ เชน การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษของคนกรุงเทพฯ  
หองน้ําไมเพียงพอตอความตองการ 

รอยละ 2.5 

 
7. เม่ือสอบถามนักทองเที่ยวถึงความตองการจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกคร้ัง พบวา 

 

จะกลับมาอีก รอยละ 69.4 
จะไมกลับมาอีก รอยละ 5.0 
ยังไมแนใจ รอยละ 25.6 

 
8. การยินดีท่ีจะแนะนําและบอกตอใหผูอ่ืนมาเที่ยวกรุงเทพฯ พบวา 
 

จะแนะนํา รอยละ 76.8 
จะไมแนะนํา รอยละ 1.9 
ไมแนใจ รอยละ 21.3 

 
9. ความรูสึกตอการมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ โดยเปรียบเทยีบระหวางกอนเดินทางมากบัเมื่อไดมาเที่ยวแลว พบวา 
 

ดีกวาที่คาดหวังไว รอยละ 49.5 
พอๆ กับที่คาดหวังไว รอยละ 39.9 
แยกวาที่คาดหวังไว รอยละ 10.6 

 
10. ความเห็นตอสถานการณความขัดแยงและการชุมนุมทางการเมือง สงผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวกรุงเทพฯ เพียงใด พบวา    

  
 สํารวจเมื่อ 

16 – 19 ธ.ค. 53 
(รอยละ) 

สํารวจเมื่อ 
2 – 3 เม.ย. 54 

(รอยละ) 
- สงผลมาก 
(โดยแบงเปน สงผลมากที่สุด รอยละ 9.1 และสงผลมาก รอยละ 27.6) 

29.4 36.7 

- สงผลนอย   
(โดยแบงเปน สงผลนอยท่ีสุด รอยละ 23.2 และสงผลนอย รอยละ 40.1) 

70.6 63.3 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป บริเวณแหลงทองเที่ยวที่ชาวตางชาติ
นิยมไป 7 แหงของกรุงเทพฯ  ไดแก  1) ถนนขาวสาร  2) ถนนสีลม  3) ประตูน้ํา - พระพรหม - แยกราชดําริ     
4) ตลาดนัดจตจุักร - สวนจตจุักร    5) วดัพระแกว - วัดโพธิ์    6) สถานีรถไฟหัวลําโพง - ถนนเยาวราช  
7) ถนนสุขุมวทิ - แยกอโศก  8) วัดอรุณราชวราราม ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 465 คน เปนเพศชายรอยละ 54.6 และเพศหญิง
รอยละ 45.4 
 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสราง

แนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวจิัยไดนาํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  2 – 3 เมษายน 2554 
 

     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    8 เมษายน 2554 
 
 

 
 
 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 254 54.6 
            หญิง 211 45.4 

รวม 465 100.0 
อายุ   
            15 - 30 ป 211 45.4 
            31 - 40 ป 118 25.4 
            41 - 50 ป 83 17.8 
            51 - 60 ป 35 7.5 
            60 ปขึ้นไป 18 3.9 

รวม 465 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 73 15.7 
 ปริญญาตรี  253 54.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 136 29.2 
 ไมระบุการศึกษา 3 0.6 

รวม 465 100.0 
ภูมิลําเนามาจากทวีป   
           ทวีปยุโรป 277 59.6 
           ทวีปอเมริกา 56 11.9 
           ทวีปโอเชียเนยี 24 5.2 
           ทวีปเอเชีย 104 22.4 
           ทวีปแอฟริกา 4 0.9 

รวม 465 100.0 
 
 


