
 

 1

  
เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ การเมือง/ สังคม/ เศรษฐกิจ         รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
การทองเท่ียวประเทศไทยของชาวตางชาติ ทามกลางการชุมนุมประทวง 

 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติมากกวา 1 ใน 3 เคยไปสัมผัสบรรยากาศทองเท่ียวในพ้ืนท่ีการชุมนุม  โดย 61.5%
เห็นวาการชุมนุมรุนแรงนอยกวาท่ีคิดไว  และ 84.4%ชี้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินมีผลนอยตอการตัดสินใจมาเท่ียว 
  

 เหตุการณชุมนุมประทวงทางการเมืองในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีเกิดขึ้นมาเปนระยะเวลากวา 4 เดือน เร่ิมสง
สงผลกระทบตอภาคการทองเท่ียวของประเทศไทย ดังนั้นเพื่อทราบความคิดเห็นของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามา
ทองเท่ียวประเทศไทยทามกลางการชุมนุมประทวงท่ีเกิดขึ้น ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงไดดําเนินการสํารวจ
ความคิดเห็นชาวตางชาติเร่ือง “การทองเท่ียวประเทศไทยของชาวตางชาติ ทามกลางการชุมนุมประทวง” โดยเก็บ
ขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,094 คนพบวา  
 

ชาวตางชาติรอยละ 96.4 ทราบขาวการชุมนุมประทวงท่ีเกิดขึ้น กอนการเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทย 
ขณะท่ีรอยละ 3.6 ไมทราบ โดยในจํานวนผูท่ีทราบบอกวาเหตุผลท่ีทําใหยังตดัสินใจมาทองเท่ียวเพราะ ประเทศไทยมี
แหลงทองเท่ียวท่ีตองมาใหได   (รอยละ 33.8) รองลงมาคือ สถานท่ีท่ีต้ังใจจะไปไมมีการชุมนุมประทวง (รอยละ 32.3) 
ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน แพ็กเกจท่ีพกัไวแลว (รอยละ 15.4) และการชุมนุมไมอันตรายรายแรง (รอยละ 14.9) 

 

เม่ือถามวาการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวประเทศไทยในระดับใด รอยละ 84.4 
เห็นวามีผลนอยถึงนอยท่ีสุด ขณะท่ีรอยละ 15.6 เห็นวามีผลมากถึงมากท่ีสุด ท้ังนี้เม่ือถามตอวามีการปรับตัวอยางไร
บาง ในการทองเท่ียวประเทศไทยทามกลางการชุมนุมประทวงท่ีเกิดขึ้น รอยละ 46.5 บอกวา หลีกเล่ียงสถานท่ีทองเท่ียว 
ท่ีมีการชุมนุมในกรุงเทพฯ รองลงมารอยละ 34.6 บอกวา ไมตองปรับตัว/ ทองเท่ียวไดหมด และรอยละ 23.4 บอกวา
ตองวางแผนวนัตอวัน และติดตามขาวสารตลอดเวลา  

 

สําหรับการสัมผัสบรรยากาศการทองเท่ียวในพื้นท่ีการชุมนุม (เชน แถวสยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด ชิดลม) 
พบวา ชาวตางชาติรอยละ 59.1 ไมมีโอกาสสัมผัส ขณะท่ีรอยละ 40.9 ไดมีโอกาสสัมผัส  

 

สวนส่ิงท่ีอยากใหปรับปรุงการใหบริการการทองเท่ียวในชวงท่ีมีการชุมนุมประทวงมากท่ีสุดคือ ควรมีการให
ขอมูลการทองเท่ียว การเดินทาง หรือแผนท่ีบอกเพื่อหลีกเล่ียงเสนทางท่ีมีการชุมนุมประทวง (รอยละ 32.5) รองลงมา
คือ ควรมีการอัพเดทขาวเกี่ยวกับการชุมนมุประทวงเปนภาษาอังกฤษวนัตอวัน เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับนักทองเท่ียว 
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(รอยละ 27.0) และอยากใหมีการดูแลระบบขนสงสาธารณะใหดกีวานี้ รถโดยสารไมสามารถเขามาสงถึงแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีการชุมนุมได รวมถึงรถแท็กซ่ี รถตุกตุก มีการโกงคาโดยสาร (รอยละ 14.5) 

 

 เม่ือสอบถามนักทองเท่ียวชาวตางชาติถึงความตองการจะกลับมาเท่ียวประเทศไทยอีกหรือไม ในโอกาสถัดไป 
รอยละ 89.9 ระบุวาจะกลับมาอีก มีเพียงรอยละ 1.3 เทานัน้ท่ีระบุวาจะไมกลับมาอีก และเม่ือถามตอวายินดีท่ีจะแนะนํา
หรือบอกตอใหผูอ่ืนมาเท่ียวประเทศไทยหรือไม รอยละ 94.6 ระบุวาจะแนะนําหรือบอกตอ มีเพียงรอยละ 1.0 เทานั้นท่ี
ระบุวาจะไมแนะนํา  
 

 สุดทายเม่ือถามวาในภาพรวมเม่ือมาเท่ียวประเทศไทยแลว คิดวาการชมุนุมประทวงมีความรุนแรงเปนอยางไร 
กับท่ีคิดไวกอนเดินทางมา รอยละ 61.5 เห็นวารุนแรงนอยกวาท่ีคิดไว และรอยละ 27.5 เห็นวารุนแรงพอๆกับท่ีคิดไว 
ขณะท่ีรอยละ 11.0 เห็นวารุนแรงมากกวาท่ีคิดไว      
 

 รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1. การรับทราบขาวการชุมนุมประทวงท่ีเกิดขึ้น กอนการเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทย 
 

ทราบ 
     แตท่ีตัดสินใจมาเพราะ ประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวท่ีตองมาใหได  รอยละ 33.8 
    สถานท่ีท่ีต้ังใจจะไปไมมีการชุมนุมประทวง  รอยละ 32.3 
    ซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน แพ็กเกจท่ีพักไวแลว    รอยละ 15.4  
    การชุมนุมไมอันตรายรายแรง     รอยละ 14.9 

รอยละ 96.4 

ไมทราบ รอยละ 3.6
 

2.   การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวประเทศไทยในระดับใด  
 

มากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนมากท่ีสุดรอยละ 2.9 และมากรอยละ 12.7) 

รอยละ 15.6 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 36.5 และนอยท่ีสุดรอยละ 47.9) 

 

รอยละ 
 

84.4 

 

3. การปรับตัวเม่ือมาทองเท่ียวประเทศไทย จากสถานการณการชุมนุมประทวง 
   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

หลีกเล่ียงสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีมีการชุมนุมในกรุงเทพฯ   รอยละ 46.5 
ไมตองปรับตัว/ ทองเท่ียวไดหมด รอยละ 34.6 
ตองวางแผนวันตอวัน และติดตามขาวสารตลอดเวลา รอยละ 23.4 
เปล่ียนแผนไปเท่ียวจังหวัดอ่ืนแทนท่ีกรุงเทพฯ รอยละ 9.4 
ลดจํานวนวันทองเท่ียว รอยละ 6.5 
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4. การสัมผัสบรรยากาศการทองเท่ียวในพืน้ท่ีการชุมนุม (เชน แถวสยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด ชิดลม) 
 

มีโอกาสสัมผัส  รอยละ 40.9 
ไมมีโอกาสสัมผัส รอยละ 59.1

 

5. ส่ิงท่ีอยากใหปรับปรุงการใหบริการการทองเที่ยวในชวงท่ีมีการชุมนุมประทวง (5 อันดับแรก) 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ควรมีการใหขอมูลการทองเท่ียว การเดินทาง หรือแผนท่ีบอกเพื่อหลีกเล่ียงเสนทางท่ีมี
การชุมนุมประทวง 

รอยละ 32.5 

ควรมีการอัพเดทขาวเกี่ยวกบัการชุมนุมประทวงเปนภาษาอังกฤษวนัตอวัน เพื่อสราง
ความเช่ือม่ันใหกับนกัทองเที่ยว 

รอยละ 27.0 

อยากใหมีการดูแลระบบขนสงสาธารณะใหดีกวานี้ รถโดยสารไมสามารถเขามาสงถึง
แหลงทองเท่ียวท่ีมีการชุมนมุได รวมถึงรถแท็กซ่ี รถตุกตุก มีการโกงคาโดยสาร 

รอยละ 14.5 

อยากใหตํารวจมาชวยรักษาความปลอดภยัใหแกนักทองเท่ียวมากกวานี้ รอยละ 13.4 
อยากใหยกเลิกการปดถนนในพื้นท่ีชุมนมุเพราะทําใหการจราจรติดขัดมาก รอยละ 7.9 

 

6. ความตองการจะกลับมาเท่ียวประเทศไทยอีกคร้ังของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  
 

จะกลับมาอีก รอยละ 89.9 
จะไมกลับมาอีก รอยละ 1.3 
ยังไมแนใจ รอยละ 8.8 

 

7. การยินดีท่ีจะแนะนําหรือบอกตอใหผูอ่ืนมาเท่ียวประเทศไทย 
 

จะแนะนําหรือบอกตอ รอยละ 94.6 
จะไมแนะนํา รอยละ 1.0 
ไมแนใจ รอยละ 4.4 

 

8. ในภาพรวมเม่ือมาเท่ียวประเทศไทยแลว ทานคิดวาการชุมนุมประทวงมีความรุนแรงเปนอยางไร กับท่ีคิดไวกอน
เดินทางมา 
 

รุนแรงนอยกวาท่ีคิดไว รอยละ 61.5
รุนแรงพอๆกับท่ีคิดไว รอยละ 27.5
รุนแรงมากกวาท่ีคิดไว      รอยละ 11.0 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
เพื่อสะทอนมุมมองการทองเท่ียวในประเทศไทยของชาวตางชาติในชวงท่ีมีการชุมนุมประทวง 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจคร้ังนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป บริเวณพ้ืนท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยกําหนดสัดสวนใหสอดคลองกับจํานวนนักทองเท่ียวในแตละภูมิภาคท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
เดือนมกราคม 2557 ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 1,094 คน เปนเพศชายรอยละ 59.3  และเพศหญิงรอยละ 40.7 
 
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   4% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมี

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวจิัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  1- 2 มีนาคม 2557 
 

     วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   6 มีนาคม 2557 
 
 

 
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 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
            ชาย 649 59.3 
            หญิง 445 40.7 

รวม 1,094 100.0 
อายุ   
            15 - 30 ป 520 47.6 
            31 - 40 ป 280 25.6 
            41 - 50 ป 140 12.8 
            51 - 60 ป 89 8.1 
            60 ปข้ึนไป 65 5.9 

รวม 1,094 100.0 
การศึกษา   

ตํ่ากวาปริญญาตรี 246 22.5 
 ปริญญาตรี  485 44.3 
 สูงกวาปริญญาตรี 363 33.2 

รวม 1,094 100.0 
ภูมิลําเนามาจากทวีป   
 ทวีปยุโรป 650 59.4 
 ทวีปอเมริกา 128 11.7 
 ทวีปโอเชียเนยี 58 5.3 
 ทวีปเอเชีย 246 22.5 
 ทวีปแอฟริกา 12 1.1 

รวม 1,094 100.0 
 

 
 


