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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติเมื่อเดินทางมายังประเทศไทย 

ซึ่งสอบถามในขณะรอการเดินทางกลับโดยทางเครื่องบิน ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ บริเวณขาออกของอาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ โดยผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอกรุงเทพ- 
มหานคร ทุกๆ 3 เดือน ในระยะเวลา 1 ป ซึ่งขณะนี้ไดทําการสํารวจเสร็จสิ้นแลว 2 ครั้ง คือ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 และ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบวา ในการสํารวจทั้ง 2 ครั้ง นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศ
ชายมากกวา รอยละ 30 มีอายุระหวาง 25 - 35 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (มากกวารอยละ 80) 

จากการเปรียบเทียบผลสํารวจทั้ง 2 ครั้ง พบวา วัตถุประสงคหลักของการเดินทางมาประเทศไทยของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ คือ การมาทองเที่ยวและการพักผอน โดยสวนใหญไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทยจากเพื่อนหรือญาติ 
และสิ่งที่สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว คือ อาหารไทยและความมีไมตรีจิตของคนไทย โดยมีความตองการกลับมา
เยือนประเทศไทยอีกครั้ง พรอมแนะนําและบอกตอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครใหกับผูอื่นทราบดวย 

 
ABSTRACT 

This survey research studied the foreign tourists’ experience and appreciation of Thailand.  We surveyed 
foreign tourists who were waiting for their departure flights at Bangkok International Airport.  The duration of 
this research was 1 year and the surveys were conducted quarterly.  The last 2 surveys were conducted in 
February and May 2004. 

The descriptive statistics (from both surveys) show that more than 60% of the tourists were male, while 
more than 30% were between 25 - 35 years old, and in addition, more than 80% held bachelor degrees. 

Both surveys present the main purposes of visiting Thailand. Traveling and leisure were mostly the main 
reasons and they had heard about Thailand from friends or relatives.  Moreover, most impressions were about 
Thai food and friendliness.  We also found that most of the tourists were willing to return to Thailand again.  
They would also recommend Bangkok and Thailand as a place to go to and pass on their impression to others. 

 
บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ทํา
รายไดใหกับประเทศ สามารถดึงดูดเงินตราจากตางประเทศ
เขามาไดอยางมหาศาล องคการการทองเที่ยวโลก (World 
Tourism Organization, WTO) ไดสํารวจความคิดเห็นจาก
องคการสงเสริมการทองเที่ยวทั่วโลกพบวา ในอนาคตการ
ประกอบธุรกิจทองเที่ยวจะเนนไปที่กลุมลูกคาเปาหมาย
เฉพาะกลุม (Niche Market) มากขึ้น ซึ่งนักทองเที่ยวจะเปน 

ผูมีการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจดี  สนใจและเห็น
ความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นและระบบ
นิเวศในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ยังใหความสําคัญกับ
ตลาดนักทองเที่ยวกลุมใหญ (Mass Market) ดวยเชนกัน 
องคการการทองเที่ยวโลกยังไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2553 
จะมีนักทองเที่ยวทั่วโลกที่ เดินทางทองเที่ยวระหวาง
ประเทศเพิ่มขึ้นถึง 1 พันลานคน ซึ่งจะกอใหเกิดรายได 
 



มากกวา 60 ลานลานบาท และมีแนวโนมวาจํานวนนักทอง 
เที่ยวจะเพิ่มขึ้นถึง 1,600 ลานคนในป พ.ศ. 2563 (ศูนยพัฒนา
พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส, 2543: 15)  

สําหรับประเทศไทย รายไดจากการทองเที่ยวถือเปน
รายไดหลักอยางหน่ึงของประเทศ ซึ่งที่ผานมาในชวงที่เกิด
สภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น อุตสาห- 
กรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักในการสรางรายได
ใหกับประเทศไทยได เปนอยางดี  ขอมูลสถิ ติของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดกลาวถึงสถานการณ
การทองเที่ยวในประเทศไทยในชวง 9 เดือนแรกของป 2546 
วามีชาวตางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งสิ้น 6,880,464 คน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2545 
รอยละ 13 อันเปนผลกระทบที่ตอเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS) ใน
ภูมิภาคเอเชีย (ชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน) ที่ทําใหสถาน- 
การณการทองเที่ยวของประเทศในเอเชียทั้งหมดไดรับ
ผลกระทบทางลบในชวงไตรมาสที่ 2 ของป และคอยๆ ฟน
ตัวดีขึ้นในชวงไตรมาสที่ 3 

ในไตรมาสสุดทายชวงเดือนพฤศจิกายน 2546 มี
จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาทางทาอากาศยานกรุงเทพ
ซึ่งเปนดานใหญที่สุดของประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ทั้งนี้
เปนผลจากการจัดการประชุมเอเปกในเดือนตุลาคม ที่
สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในดานการรักษาความปลอดภัย และดานวัฒนธรรมไทย 
นอกจากนี้การเปดบริการของสายการบินตนทุนต่ําของไทย
ในชวงเดือนธันวาคม ก็สามารถชวยสงเสริมตลาดระยะใกล
ภายในภูมิภาคไดอยางมาก การคาดการณในขณะนั้นคาดวา
เมื่อถึงสิ้นป 2546 ประเทศไทยจะไดรับนักทองเที่ยวจํานวน
ประมาณ 9.95 ลานคน ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 7.84 
และมีรายไดประมาณ 297,000 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8 
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2547: 5) 

สําหรับการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครนั้นมีผลการ
สํารวจยืนยันวา กรุงเทพมหานครไดรับการโหวตใหเปน
เมืองนาเที่ยวที่สุดในเอเชีย หลังจากที่นิตยสารการเดินทาง
และทองเที่ยวช้ันนําของสหรัฐอเมริกา “Travel and Leisure” 
สํารวจความคิดเห็นของผูอานในสหรัฐฯ เกือบ 200,000 คน 
ไดผลสํารวจวา กรุงเทพมหานครเปนเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย 
ซึ่งนักทองเที่ยวตองการเดินทางมาเยือนและพํานักมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังจัดใหเปนเมืองนาเที่ยวอันดับ 3 ของโลกอีก

ดวย ซึ่งขาวดังกลาวสรางชื่อเสียงใหกับกรุงเทพมหานคร 
และประเทศไทยอยางมาก 

สวนหนึ่งในหนังสือ “ของดีกรุงเทพ” ที่จัดทําขึ้นโดย
ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานครรวมกับธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย มีใจความสําคัญ
ที่กลาวถึงประวัติกรุงเทพมหานครดังนี้..กรุงเทพมหานคร – 
มหานครของประเทศไทย เดิมเรียกกันวา “เมืองบางกอก” 
ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ทราบปราบดาภิเษกเปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี ทรง
โปรดเกลาฯ ใหสรางเมืองบางกอกขึ้นเปนเมืองหลวงใหม
แทนกรุงธนบุรี โดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรี
อยุธยา ทรงทําพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 
2325 แลวทรงเสดจ็ขึ้นเสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2325 ทรงพระราชทานนามพระนครนี้วา “กรุงเทพ-  
มหานคร บวรรัตนโกสินทร มหินทรายุทธยามหาดิลก       
ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศน มหาสถานอมร
พิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์” 

เมื่อถึงสมัยรัชการที่ 4 ทรงเปลี่ยนนามพระนครจาก 
“บวรรัตนโกสินทร” เปน “อมรรัตนโกสินทร” ตอมาเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลไดรวมจังหวัดพระนคร
และธนบุรี เปน “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และภายหลัง
การปรับปรุงการปกครองใหม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 
2515 จึงไดเปลี่ยนเปน “กรุงเทพมหานคร” แตนิยมเรียกกัน
วา “กรุงเทพฯ” 

กรุงเทพมหานคร ประตูดานสําคัญของประเทศไทย 
ศูนยกลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การ
สื่อสาร และเมืองแหงวัฒนธรรม (Bangkok, the City of 

Culture) เปนประตูดานสําคัญที่เปดรับนักทองเที่ยวชาว 
ตางชาติผูที่มีสวนสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศ
ไทย โดยคํากลาวที่วา “The Customer is the King” หรือ
ลูกคา คือ พระราชา ยังคงใชไดดีในธุรกิจการขายสินคา
และบริการ เมื่อตลาดมีการแขงขันที่สูงขึ้น สินคาและ
บริการใดที่สามารถตอบสนองความตองการและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากที่สุดก็จะคงอยูในเวทีการ
แขงขันไดนานที่สุด 

ในปนี้รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการ
ทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2547–2549 โดยเนนการพัฒนาสงเสริม 
การตลาด การใหบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับธุรกิจการ
ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ขอตกลงประการหนึ่งของรัฐบาลที่



จะสรางคุณภาพในการใหบริการดานการทองเที่ยว ซึ่งได
กําหนดตัวช้ีวัดหลักไว คือ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
และมาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยว โดยจําแนก
ตัวช้ีวัดยอย (บางสวน) เชน ดัชนีวัดความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยว จํานวนมาตรฐานดานการใหบริการดานการ
ทองเที่ยว 

การสํารวจวิจัยอยางเปนระบบเกี่ยวกับการศึกษาความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยนั้นยังไม
เคยมี ทั้งที่เปนประเด็นที่จะใชในการประเมินของอุตสาห- 
กรรมการทองเที่ยวในประเทศ ผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
ศึกษาประเด็นดังกลาว ทั้งนี้การใหไดมาซึ่งขอมูลระดับ
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเพื่อใหเปนประโยชนในการ
ปรับปรุงสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการใชบริการซ้ํา 
และการแนะนําบอกตอ ซึ่งผูวิจัยเลือกทําการเก็บขอมูลพฤติ- 
กรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่
กําลังจะเดินทางออกจากประเทศไทย  บริ เวณหองพัก
ผูโดยสารขาออก อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทาอากาศ
ยานกรุงเทพ เพื่อใหไดผลการสํารวจจากนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาประเทศไทยอยางแทจริง 

 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาถึงพฤติกรรมดานการทองเที่ยวของนักทอง 
เที่ยวชาวตางชาติ เมื่อเดินทางมาทองเที่ยวในกรุงเทพ-        
มหานคร 

2. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาว 
ตางชาติ ที่มีตอการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค และการวัดระดับความพึงพอใจของผูบริโภคมา
ศึกษา และปรับใชกับงานวิจัยดังนี้ 

1) พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behaviour) 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแตละบุคคลใน
การคนหา การเลือกซื้อ การใช การประเมินผล หรือจัดการ
กับสินคาและบริการ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบ 
สนองความตองการของตนเองได ซึ่งเหตุผลที่จําเปนตอง
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพราะพฤติกรรมผูบริโภคมีผลตอ 
 

ความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
จะทําใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่สรางความพึง
พอใจใหแกผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทาง 
แกไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคใน
สังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบ 
สนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนา
ตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (สถาบัน
พัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2547: 1) 

2)  ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภคมีดังนี้ 
 2.1  ดานวัฒนธรรมและประเพณี: ปจจัยดานวัฒน- 

ธรรมถือเปนปจจัยที่หลอหลอมพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ของแตละบุคคล ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเปนคานิยมในการเลือก
ซื้อสินคาและบริการ และเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สุดในการ
กําหนดความตองการและพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งประกอบ
ไปดวย ชนช้ันทางสังคม และสิ่งพื้นฐานที่กําหนดความ
ตองการและพฤติกรรมของบุคคล เชน คานิยม การรับรู 
ความชอบ พฤติกรรม เช้ือชาติ ศาสนา เปนตน 

 2.2  ดานสังคม: ปจจัยดานสังคมเปนปจจัยที่เกี่ยว 
ของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
ซึ่งประกอบไปดวย กลุมอางอิง เชน กลุมเพื่อน ครอบครัว 
และบทบาท สถานะของผูซื้อ เปนสวนสําคัญที่สงผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภค 

 2.3  ดานสวนบุคคล: การตัดสินใจของผูซื้อมักมา
จากอิทธิพลของคุณสมบัติส วนบุคคลตางๆ เชน อายุ 
อาชีพ รูปแบบการใชชีวิต และฐานะทางเศรษฐกิจ 

 2.4  ดานจิตวิทยา: การเลือกซื้อของบุคคลมักไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบดวย การจูงใจ 
การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ และทัศนคติสวนบุคคล 

3)  การวัดระดับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนทัศนคติที่เปน

นามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะ
ทราบวา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดย
การแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากที่จะ
วัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยทางออม 
โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดง
ความคิดเห็นนั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึง
สามารถวัดความพึงพอใจนั้นได พจนานุกรมฉบับราชบัณ- 
ฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กลาวไววา “พึง” เปนคําชวยกริยาอื่น 



หมายความวา “ควร” เชน พึงใจ หมายความวา พอใจ ชอบ
ใจ และคําวา “พอ” หมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามที่ตองการ  

การวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรียง  ขจรศิลป (2529) ได
ใหทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วา ทัศนคติหรือเจตคติเปนการ
ยากที่จะวัดไดโดยตรง แตสามารถวัดไดโดยออมโดยการวัด
ความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้นแทน ฉะนั้น การวัดความ
พึงพอใจจึงมีขอบเขตที่จํากัดดวย อาจมีความคลาดเคลื่อน
ถาบุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่
จริง ความคลาดเคลื่อนเหลานี้ยอมเกิดขึ้นไดเปนธรรมดา
ของการวัดโดยทั่ว ๆ ไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ที่ผานมายังไมเคยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดคาความ

พึงพอใจ หรือดัชนีความพึงพอใจของนักทองเที่ยวโดยตรง 
แตมีงานวิจัยหลายๆงานที่มีการศึกษาถึงการประเมินความ
พึงพอใจของลูกคา และของนักทองเที่ยวดังนี้ 

ในงานวิจัยหัวขอ “การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตอการบริการ ธ.ก.ส.” (ธ.ก.ส., 2546: 9) ได
วิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการ
ตาง ๆ ของ ธ.ก.ส. โดยในขั้นตนไดใหผูใชบริการประเมิน
ความพึงพอใจดวยคะแนน จาก 0 ถึง 100 คะแนน โดยแบง
ออกเปน 5 ระดับความพึงพอใจดังนี้ 

 
คะแนนความพึงพอใจ           ความพึงพอใจ 

      76 – 100             พอใจอยางยิ่ง 
  51 – 75    พอใจ 
  50     เฉยๆ 
  25 – 49                ไมพอใจ 
    0 – 24          ไมพอใจอยางยิ่ง 
 

เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับดัชนีความพึงพอใจ ตามมาตร- 
ฐานที่กําหนดโดยสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 
ซึ่งแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับเชนกัน ดังนี้ 

 
ดัชนีความพึงพอใจ                คําอธิบาย 

 5             พอใจอยางยิ่ง 
 4                   พอใจ 
 3                   เฉยๆ 
 2               ไมพอใจ 
 1         ไมพอใจอยางยิ่ง 

สุดาพร  วรพล (2535) ไดทําการวิจัยในเรื่อง “ผลกระ 
ทบของปญหาอาชญากรรมตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อใหทราบถึง
ความคิดเห็น ความรูสึกของนักทองเที่ยวที่มีตอปญหาความ
ปลอดภัยและปญหาอาชญากรรมวามีผลกระทบตอการตัด 
สินใจเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยอยางไร ทั้งนี้ได
สัมภาษณนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่รอขึ้นเครื่องบิน ณ 
บริเวณหองพักผูโดยสารขาออก ทาอากาศยานกรุงเทพ ได
ตัวอยางจํานวน 271 คน สวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งผล
การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางเขามาใน
ประเทศไทยดวยวัตถุประสงคหลักเพื่อการทองเที่ยวโดย 
เฉพาะ และนักทองเที่ยวมิไดคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเปน
ประการแรกในการตัดสินใจเดินทางเขามาในประเทศไทย 
นอกจากนั้นยังมีความรูสึกวาประเทศไทยมีความปลอดภัย 
และประทับใจในการเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของ
แหลงธรรมชาติตาง ๆ รวมทั้งประทับใจในคนไทยวามี
อัธยาศัยดี แตในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวระหวางประเทศ
บางกลุมก็รูสึกเดือดรอน รําคาญกับปญหาการจราจรติดขัด 
ความไมเปนระเบียบของบานเมือง ความสกปรก และปญหา
การฉวยโอกาสเอาเปรียบในดานการบริการกับนักทองเที่ยว 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้มีกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาว 

ตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยสวน
หนึ่งของโปรแกรมการทองเที่ยว จะตองมีการพัก/ทองเที่ยว
ในกรุงเทพมหานคร และกําลังเดินทางออกนอกประเทศ ณ 
บริเวณขาออก อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทาอากาศ
ยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) ดวยการสุมแบบโควตา (Quota 
Sampling) ตามสัดสวนของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคตาง ๆ 
ที่เดินทางเขาประเทศไทย ผานทางทาอากาศยาน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยการเก็บ

ขอมูลจากแบบสอบถามภาษาอังกฤษที่ประกอบดวย
คําถาม 3 สวนดังนี้ 

สวนแรกเปนการตั้งถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการทอง 
เที่ยว สวนที่ 2 เปนการถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใน
ประเด็นตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และสวนที่ 3 เปนการ
ต้ังคําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว   



การเก็บรวบรวมขอมูล 
สอบถามจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ บริเวณหองพัก

ผูโดยสารขาออก อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ทา
อากาศยานกรุงเทพ ซึ่งเปนจุดพักของนักทองเที่ยวที่เตรียม
ตัวจะเดินทางออกจากประเทศไทย 

การวิเคราะหเชิงสถิติ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงสํารวจครั้ง

นี้ ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 
รอยละ (Percentage) 

ผลการศึกษา 
ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวชาวตาง 

ชาติ จากการสํารวจทั้ง 2 ครั้ง สวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ
ของนักทองเที่ยวสวนใหญ คือ 25–34 ป และมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปนสวนใหญ  ดังแสดงในตารางที่  1

 
ตารางที่ 1: อัตราสวนรอยละของนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

เพศ สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 
ชาย 65.5 63.3 
หญิง 34.5 36.7 

อายุ   
15-24 ป 22.8 13.8 
25-34 ป 31.3 39.4 
35-44 ป 20.5 22.9 
45-54 ป 13.2 14.3 
55-64 ป  9.3  7.5 
มากกวา 64 ป  2.8  2.2 

การศึกษา   
ตํ่ากวาปริญญาตรี                          14.8 15.2 
ปริญญาตรี หรือ สูงกวา  85.2 84.8 

 
การสํารวจแหลงที่มาของขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

ที่นักทองเที่ยวทราบ พบวา นักทองเที่ยว รอยละ 31.7   
(ในการสํารวจครั้งที่ 1) และรอยละ 27.1 (ในการสํารวจ
ครั้งที่ 2) ทราบขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย จากการพูดคุย
เลาสู กันฟงในลักษณะปากตอปากจากเพื่อนหรือญาติ 
รองลงมา คือ คําแนะนําจากบริษัททองเที่ยว ในปจจุบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น ธุรกิจออนไลน
เริ่มเขามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวเพิ่มขึ้น มี 
 

 

 
การเขามาคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตจํานวนมาก มีเงิน
หมุนเวียนในธุรกิจออนไลนเพิ่มสูงขึ้นทุกป การจองผาน
อินเทอร เน็ตนั้นจะเปนกลุมคนทํางานที่มีความรู  มี
ศักยภาพในการซื้อและมีความถี่ในการเดินทางสูงกวา
นักทองเที่ยวทั่วไป ซึ่งในปที่ผานมาพบวาในบางบริษัทมี
อัตราการเติบโตกวา 30-50 % และมีแนวโนมเติบโตสูงขึ้น
ทุกป จะเห็นวาสื่อที่เขาถึงนักทองเที่ยว อันดับที่ 3 ในการ
สํารวจครั้งแรก คือ อินเทอรเน็ต ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

  
 
 
 



ตารางที่ 2: อัตราสวนรอยละของแหลงที่มาของขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่นักทองเที่ยวทราบ 
แหลงขอมูล สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 

เพื่อนหรือญาติ  31.7 27.1 
บริษัททองเที่ยว 15.6 17.2 
นิตยสาร   7.0 10.8 
โทรทัศน 11.3 10.7 
อินเทอรเน็ต 14.3   9.7 
หนังสือพิมพ   3.3   7.3 
แผนพับโฆษณา   5.6   4.9 
อื่น ๆ 11.3 12.3 

 
วัตถุประสงคหลักของการมาประเทศไทยของนัก 

ทองเที่ยว พบวา เปนการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวเปน
หลักโดยจํานวนถึงรอยละ 71.3 (ในการสํารวจครั้งที่ 1) 
 

และ รอยละ 60.9 (ในการสํารวจครั้งที่ 2) เหตุผลรองลงมา 
คือ มาทําธุรกิจรอยละ 13.3 และรอยละ 21.7 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3: อัตราสวนรอยละของวัตถุประสงคหลักของการมาประเทศไทยของนักทองเที่ยว 
วัตถุประสงค สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 

ทองเท่ียว / พักผอน 71.3 60.9 
ธุรกิจ 13.3 21.7 
เยี่ยมญาติ / เพื่อน   6.4   4.9 
ประชุม / สัมมนา   1.9   4.9 
ราชการ   1.4   2.0 
ทัศนศึกษา / ดูงาน   0.5   1.8 
อื่น ๆ   5.2 3.8 

 
การสํารวจสถานที่พักของนักทองเที่ยวระหวางที่    

อยูในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 ครั้ง พบวา นักทองเที่ยว
จํานวนมากถึงรอยละ 69.7 ในการสํารวจครั้งแรก และรอย
ละ 74.1 ในการสํารวจครั้งที่ 2 นิยมพักตามโรงแรมที่มีอยู
มากมายในกรุงเทพมหานคร โดยการสํารวจครั้งที่ 2 มี 
ตัวเลขการเขาพักโรงแรมสูงกวาการสํารวจครั้งที่ 1 อาจ 
 

 
สืบเนื่องจากวัตถุประสงคของการเดินทางมากรุงเทพฯ 
(ตารางที่ 3) นั้น ตัวเลขของการมาเพื่อติดตอธุรกิจ หรือ
ปฏิบัติราชการมากขึ้นกวาผลสํารวจครั้งแรก ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 ถือไดวาธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจหลักที่ทําให
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยเจริญเติบโต 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4: อัตราสวนรอยละของสถานที่พักของนักทองเที่ยวระหวางอยูในกรุงเทพฯ 
สถานที่พัก สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 

โรงแรม / โมเต็ล 69.7 74.1 
บังกะโล / รีสอรท   9.3   8.6 
ญาติ / เพื่อน  4.5   5.2 
เกสทเฮาส                          10.4   5.0 
อพารทเมนท / คอนโด  2.7   2.6 
อื่น ๆ  3.4   4.5 

 
การสํารวจความรูสึกที่วัดจากความคาดหวังของ

นักทองเที่ยวกอนและหลังการเดินทางมาทองเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครแลว จากการสํารวจทั้ง 2 ครั้ง นักทองเที่ยว
รอยละ 43.8 และรอยละ 38.9 ใหความเห็นวา การไดมา

ทองเที่ยวที่กรุงเทพมหานครเปนไปตามความคาดหวัง รอย
ละ 27.7 และ รอยละ 30.0 คิดวาดีกวาที่คาดหวังมาก ดัง
แสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5: อัตราสวนรอยละของความคาดหวังของนักทองเที่ยวตอการไดมาเห็นกรุงเทพฯ 
ระดับความคาดหวัง สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 

ดีกวาที่คาดหวังมาก 27.7 30.0 
ดีกวาที่คาดหวัง 25.4 26.6 
ตามท่ีคาดหวัง 43.8 38.9 
แยกวาที่คาดหวัง   2.8   4.3 
แยกวาที่คาดหวังมาก   0.3   0.2 

 

การสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการมา
กรุงเทพมหานครทั้ง 2 ครั้ง พบวา นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจตอการมากรุงเทพมหานคร ถึงรอยละ 61.9 และรอย
ละ 69.3 โดยที่รอยละ 36.3 และรอยละ 28.5 มีความพึง
พอใจมาก ดังแสดงในตารางที่ 6 ทั้งนี้เนื่องมาจากกลยุทธ
ที่จะทําใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่อยูในใจและเปนที่ 
 

 
พึงพอใจของนักทองเที่ยว โดยการฟนฟูและเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ เพิ่ม
มาตรฐานการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ตลอด 
จนพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเที่ยว     

ตารางที่ 6: อัตราสวนรอยละของความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการมากรุงเทพฯ 
ระดับความพึงพอใจ สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 

พึงพอใจมาก 36.3 28.5 
พึงพอใจ 61.9 69.3 
ไมพึงพอใจ   1.8   2.2 
ไมพึงพอใจเลย  - 



การสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยว มีหลักการ 3 
ประการ คือ ความเพลิดเพลิน (Entertainment) ความตื่นเตน 
(Excitement) และการศึกษา (Education) ผูวิจัยไดจัดทําดัชนี
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (Tourist Satisfaction Index) 
โดยแยกเปนมิติตาง ๆ ของบริการทองเที่ยว และใชในการ
สอบถามระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
โดยวัดเปนตัวเลขที่ใชในการพิจารณาความรูสึกพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว มีคาตั้งแต 0 ถึง 100 คะแนน ซึ่งจากการ 
 

สํารวจทั้ง 2 ครั้ง พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ  
การมาทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร เหมือนกันใน 3 มิติแรก 
คือ ความมีมิตรไมตรี รองลงมา คือ การใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ๆ และความคุมคาเงินตอบริการ 
ตาง ๆ ที่ไดรับ 

นักทองเที่ยวใหคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 
ปายบอกทางหรือบอกสถานที่ และในดานความสะอาด
ของถนนหนทาง ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงดัชนีความพึงพอใจของนักทองเที่ยว จําแนกตามมิติของบริการทองเที่ยวในการสํารวจครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 



การสํารวจสิ่งที่นักทองเที่ยวประทับใจทั้ง 2 ครั้ง 
พบวา อาหารไทยและคนไทยยังสรางความประทับใจ  
และเปนที่ช่ืนชอบของนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากที่สุด 

ในขณะที่ปญหาการจราจร  มลภาวะ และความสกปรก 
สรางความไมประทับใจใหกับนักทองเที่ยวมากที่สุด ดัง
แสดงในตารางที่ 8 และตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 8: อัตราสวนรอยละของสิ่งที่นักทองเที่ยวประทับใจ 
สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) รอยละ สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) รอยละ 

อาหารไทย 15.5 อาหารไทย                  15.2 
คนไทย 13.0 คนไทย                  11.8 
ชอปปง   9.6 ความมีมิตรไมตรี                  11.1 

 
ตารางที่ 9: อัตราสวนรอยละของสิ่งที่นักทองเที่ยวไมประทับใจ 

สิ่งที่ไมประทับใจ สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 
การจราจร 16.1 18.1 
มลภาวะ   3.9   5.8 
ขยะ ความสกปรก   6.2   5.6 
อื่น ๆ  73.8 63.7 

 
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในการ

กลับมาเยือนประเทศไทยทั้ง 2 ครั้ง พบวา มีนักทองเที่ยว
จํานวนเกือบใกลเคียงกัน คือ มากกวารอยละ 87 ระบุวา จะ 
 

 
กลับมาเที่ยวกรุงเทพมหานครอีกครั้งซึ่งสอดคลองกับ 
ระดับความพึงพอใจที่นักทองเที่ยวมีตอการเดินทางมา
กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10: อัตราสวนรอยละของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในเรื่องการกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง 
การกลับมาเยือน สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 

มา                            87.3 88.6 
ไมมา                              1.0   1.2 
ไมแนใจ                            11.7 10.1 

 
เมื่ออางถึงผลการสํารวจขางตนที่นักทองเที่ยวชาวตาง 

ชาติสวนใหญ ไดระบุวา ทราบขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย
จากเพื่อนและญาติ สอดคลองเชื่อมโยงไปถึงผลการสํารวจ 
 

 
ที่พบวา นักทองเที่ยวประมาณรอยละ 90 จะแนะนําใหผูอื่น
มาเที่ยวกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 11: อัตราสวนรอยละของความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในเรื่องการแนะนําใหผูอื่นไดรูจักและมาเที่ยวกรุงเทพฯ 
การแนะนํา สํารวจครั้งที่ 1 (ก.พ. 47) สํารวจครั้งที่ 2 (พ.ค. 47) 

แนะนํา 90.4 89.6 
ไมแนะนํา   1.6   2.9 
ไมแนใจ   8.0   7.5 

  



สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งนี้สะทอนใหเห็นความพึงพอใจทั่วไป

ในภาพรวมของการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครและ
สํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทาง
มายังประเทศไทย เปนการสอบถามถึงสิ่งที่ประทับใจและ
ไมประทับของนักทองเที่ยว โดยผูวิจัยไดทําการสํารวจเสร็จ
สิ้นแลว 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤษภาคม 
2547 พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญเดินทางมา
ทองเที่ยวและพักผอนเปนวัตถุประสงคหลัก มีความพึง
พอใจและประทับใจในอาหารไทย และมิตรไมตรีที่ดีของ
คนไทย สวนสิ่งที่ เปนปญหาและนักทองเที่ยวรูสึกไม
ประทับใจ คือ เรื่องการจราจร รองลงมา คือ เรื่องมลภาวะ 
แตอยางไรก็ตามนักทองเที่ยวตองการกลับมาเยือนประเทศ
ไทยอีกครั้ง และยินดีที่จะแนะนําเกี่ยวกับประเทศไทยและ
กรุงเทพมหานครใหเปนที่รูจัก นักทองเที่ยวสวนใหญมี
ความพึงพอใจในการมาทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร และ
ประเทศไทย แสดงโดยดัชนีความพึงพอใจมาทองเที่ยวใน
ประเทศ 3 อันดับแรก ไดแก ความมีมิตรไมตรี ขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ และความคุมคาของเงิน
ตอบริการตาง ๆ ที่ไดรับ 

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้สามารถนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมทองเที่ยวให
เจริญเติบโตยิ่งขึ้น พรอมกับการลดปญหาตาง ๆ ที่เกิดจาก
การขาดจิตสํานึก ขาดการจัดทํามาตรฐาน และการให
ความสําคัญในการบริการจนเกิดการแขงขันกันในการตัด
ราคาและลดระดับคุณภาพ ทําใหมาตรฐานดานการบริการ
ทองเที่ยวลดตํ่าลง ขอมูลดังกลาวเปนเพียงเครื่องช้ีวัดให 
เห็นถึงคุณคาความดีที่ควรรักษา และขอบกพรองที่ควรหา
ทางแกไข เพื่อใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศไดอยางยั่งยืน และใหประเทศไทย
สามารถกาวไปสูการเปน “ศูนยกลางการทองเที่ยวแหง
เอเชีย” (Tourism Capital of Asia) ทั้งนี้เพื่อใหตอบสนอง  
กับยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2547–2549 
ที่มีแนวทางการพัฒนาภาคบริการและการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ไมวาจะเปนดานสาธารณูปโภค การคมนาคม 
แหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรี 
อาหารไทย และความสะอาด ที่จะเปนปจจัยสงเสริมให
นักทองเที่ยวเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยอีก 
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อาจารยวิฬุยา  ทองรอด สําเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการ
จัดการ/บริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต มีประสบการณทํางานวิจัย โดยเปนอาจารยประจํา
และรับผิดชอบงานกรุงเทพโพลลประมาณ 5 ป ในสังกัด
บัณฑิตวิทยาลัยและสายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ กอนมารวมทํางานกับศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล 
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดผลิตผลงานวิจัยเชิง
สํารวจความคิดของประชาชน (โพลล) ทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง จํานวนมากกวา 100 เรื่อง งานวิจัยที่
สนใจเกี่ยวกับการทองเที่ยว การศึกษา สังคม และการเมือง 
รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการประเภทบทความเรื่อง “ความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวตอโปรแกรมทองเที่ยวทางรถไฟ
ของการรถไฟแหงประเทศไทย” ใน  BU Academic Review  
 
 
 
 
 
 
 

 


